
 

 

Associação dos Contadores Municipais de São Paulo 
  

INFORMATIVO Nº 011 – MARÇO 2018 – GESTÃO 2017/2018 

DIA DO CONTABILISTA   

Em homenagem ao dia do Contabilista, realizaremos uma palestra sobre o tema “A Nova Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público”, que será ministrada pela nossa colega associada Contadora Renata Farias 
Freire de Souza, lotada no Departamento da Contadoria – DECON. O evento será realizado em nossa sede 
social no dia 19/04/18 às 19h00. Após a palestra ofereceremos um coquetel para os nossos convidados. 
 
Dando continuidade às comemorações do dia do Contabilista, participaremos do II SPCASP – Simpósio 
Paulista de Contabilidade Aplicada ao Setor Público na Escola de Contas do TCMSP, que será realizado no 
dia 26/04/2018 das 09h00 as 17h00.  
 
Maiores detalhes serão informados através do nosso site e envio de e-mails. 

DECLARAÇÃO DE FAMILIA – OBRIGATÓRIO – NOVO PRAZO  

Por meio da Portaria n° 004 de 29 de março de 2018, foi prorrogado para 31/05/2018 o prazo para o 
preenchimento da Declaração de Família, junto ao Instituto de Previdência Municipal – IPREM, 
exclusivamente no site:  
 
http://previdencia.prefeitura.sp.gov.br/iprem-sera-administrador-unico-da-declaracao-de-familia-dos-
servidores/ 

ATENÇÃO: PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS 

No final do mês de janeiro/2018, o Tribunal de Justiça de São Paulo – TJSP, disponibilizou a relação de 
precatórios alimentares relativo à ordem cronológica de 2001. Acesse o link abaixo e veja se o seu nome 
consta da relação:   
http://www.tjsp.jus.br/cac/scp/PublicTempStorage/tmp0_PAGPUBLICACAO_103246028732433587615.PDF 
 
No final do mês de março/2018, o Tribunal de Justiça de São Paulo – TJSP, disponibilizou a relação de 
precatórios alimentares relativos à Ordem Cronológica 001/2002 à 217/2002. Acesse o link abaixo e veja se 
o seu nome consta da relação:   
http://www.tjsp.jus.br/cac/scp/PublicTempStorage/tmp0_PAGPUBLICACAO_1352480991545588763167.PDF 
 

CONSULTE SEU ADVOGADO!!! 

ATENÇÃO – PRECATÓRIOS – AUMENTO DO VALOR DA PRIORIDADE 

Conforme informações trazidas pelos colegas Contadores Carlos Luis de Carvalho e Antonio Luis Pinto, 
lotados na Secretaria Municipal da Justiça, em reunião realizada em nossa sede social no dia 22/03/2018 as 
14h00, o valor limite para pagamento de prioridades passou para R$105.136,55 (cento e cinco mil, cento e 
trinta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), correspondente a 05 (cinco) vezes o pequeno valor 
considerado no âmbito do Município de São Paulo, conforme Emenda Constitucional n° 99 de 14/12/2017 e 
Portaria Conjunta 01/18 – PGM/SF de 19/01/18). Segundo os nossos colegas de SMJ, é possível reivindicar 
a diferença dos valores pagos anteriormente à Emenda Constitucional n° 99 de 14/12/2017. 
 
Obs: Não atendam eventuais pedidos de depósitos para fins de levantamento de valores de precatórios, pois 
os escritórios advocatícios não adotam este procedimento, ou seja, trata-se de golpistas! 

 
CONSULTE SEU ADVOGADO!!! 

REFORMA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 

No último dia 27/03/2017, a Câmara Municipal de São Paulo, suspendeu, por 120 (cento e vinte) dias a 
tramitação do Projeto de Lei que trata da reforma da Previdência dos Servidores Municipais.  

A nossa Associação participou ativamente dos atos realizados pelas demais entidades representativas dos 
servidores públicos municipais e continuamos participando de reuniões, visando estabelecer estratégias para 
o enfrentamento desse projeto que apenas se encontra suspenso. 

http://previdencia.prefeitura.sp.gov.br/iprem-sera-administrador-unico-da-declaracao-de-familia-dos-servidores/
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Por meio do Fórum das Entidades, protocolizamos um ofício requerendo que não ocorram descontos dos 
salários dos servidores que aderiram a greve e nem mesmo daqueles que tiveram participações esporádicas, 
como por exemplo, se ausentando exclusivamente nos dias de mobilizações.  

EVENTOS COM A PRESENÇA DA ACMSP  

01/03 – Reunião na FASP – PL 621/2016; 
06/03 – Reunião com Vereador Paulo Frange – PL 621/2016; 
06/03 – Reunião no Colégio de Líderes – Câmara Municipal – PL 621/2016; 
06/03 – Debate Vereador Toninho Vespoli – PL 621/2016; 
06/03 – Reunião do Conselho Fiscal; 
07/03 – Reunião do Fórum – PL 621/2016; 
07/03 – Comissão Constituição e Justiça – PL 621/2016; 
07/03 – Reunião no Gabinete Vereador Police Neto – PL 621/2016; 
07/03 - Reunião no Gabinete Vereador Eliseu Gabriel  – PL 621/2016; 
08/03 – Ato do Fórum na Câmara Municipal; 
08/03 – Lançamento do Manual sobre Assédio Moral  - SINDAFSP; 
09/03 – Reunião da FASP; 
09/03 – Reunião com DECON – PL Carreira Própria; 
09/03 – Palestra Dra. Patrícia “Nova Lei de Finanças Públicas”; 
13/03 – Reunião com o Vereador Aurélio Nomura; 
13/03 – Reunião Fórum das Entidades “Organização das atividades da semana - SINDILEX; 
13/03 – Seminário sobre Previdência - SINDILEX;  
14/03 – Reunião Extraordinária “PACOTE PREVIDENCIÁRIO – Câmara – CCJ”;  
14/03 – Manifestação na Câmara Municipal – PL 621/2016; 
15/03 – Audiência Pública – Previdência Municipal - Câmara; 
15/03 – Manifestação na Câmara Municipal – PL 621/2016; 
19/03 – Reunião do Grupo de Trabalho – Valorização do Contador; 
20/03 – Reunião do Fórum - SINDILEX; 
20/03 – Reunião Colégio de Líderes; 
20/03 – Manifestação na Câmara Municipal – PL 621/2016; 
22/03 – Reunião da FASP; 
22/03 – Reunião sobre Precatórios com Luis Antônio e Carlos Luiz; 
22/03 – Manifestação em frente à sede da PMSP – PL 621/2016; 
22/03 – Manifestação na Câmara Municipal sobre PL 621/2016; 
22/03 – Reunião da Diretoria; 
26/03 – Reunião do Fórum – Estratégias para reunião do SINP; 
26/03 – Reunião do SINP – PL 621/2016; 
27/03 – Reunião do Colégio de Lideres; 
27/03 – Sessão Plenária – Votação do PL 621/2016; 
27/03 – Manifestação na Câmara Municipal – PL 621/2016; 
27/03 – Presidente da Câmara declarou a suspensão, por 120 dias, da tramitação do PL 621/16; 
28/03 – Reunião do Fórum – Avalição da suspensão do PL 621/16. 

ATENÇÃO: CADASTRO NO SITE 

Associado se você ainda não se cadastrou no Site da ACMSP faça seu Login preenchendo o formulário no 
link: https://acmsp.org.br/cadastrar.php. Informamos que desde outubro/17, estamos enviando nossos e-mails 
através do site, uma forma de facilitar o envio do mesmo. 
Qualquer dificuldade de acesso, preenchimento de cadastro, problemas com senha ou qualquer dúvida, favor 
entrar em contato conosco para que possamos solucionar o problema. 
Para facilitar a comunicação, solicitamos que entre em contato conosco para atualizar seu e-mail. 

ATENÇÃO ASSOCIADOS 

No mês do seu aniversário, não se esqueça de fazer o recadastramento junto à sua unidade de 
recursos humanos, sob pena de comprometer os seus vencimentos. 
 
Associados aposentados que tiver interesse em voltar a trabalhar, envie seu CURRICULO para a 
ACMSP. 

FALECIMENTO 

É com pesar que comunicamos o falecimento do nosso associado Norberto Fattori, no dia 28/03/18. 

 

 

 
A Diretoria 
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