
 

 

Associação dos Contadores Municipais de São Paulo 
  

INFORMATIVO Nº 012 – ABRIL 2018 – GESTÃO 2017/2018 

DIA DO CONTABILISTA   
 

Em homenagem ao dia do Contabilista, foi realizada a palestra “A Nova Contabilidade Aplicada ao 

Setor Público”, ministrada pela nossa colega associada Contadora Renata Farias Freire de Souza, lotada 

no Departamento da Contadoria – DECON. O evento foi realizado em nossa sede social no dia 19/04/18. 

Após a palestra foi oferecido um coquetel aos presentes. 

II SPCASP - TCM   
 

A Escola de Contas e o Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo promoveram  no dia 26/04/2018, 

um ciclo de palestras no evento “II Simpósio Paulista de contabilidade Aplicada ao Setor Público”, 

abordando os aspectos relevantes no tocante a Contabilidade aplicada ao Setor Público. 

A Associação participou deste evento, por meio das associadas Joana Aparecida Barbosa Morales e 

Renata Farias Freire de Souza, que abrilhantaram com suas palestras: 
 

- “Conflito de Geração entre os Contabilistas, evidenciando a importância do bom relacionamento entre 

todas as gerações”, ministrada pela Contadora Joana Morales.  
 

- “O Processo de Implementação das Normas Brasileira de Contabilidade na Prefeitura de São 

Paulo”, ministrada pela Contadora Renata Freire. 
 

As palestras do período da manhã foram mediadas pelo nosso associado Valmir Leôncio e no período da 

tarde pelo nosso Presidente Francisco Ernane.  
 

ATENÇÃO: AÇÕES COM DR. JOSE VICENTE 
 

No dia 21/05/18 às 14h teremos uma reunião com o Advogado Dr. Martinho, representante do escritório do 

Dr. José Vicente, para esclarecimentos sobre as ações que estão patrocinadas por aquele escritório. 

Participe e tire suas dúvidas. Confirme sua presença através dos telefones: 3121-5882 e 3258-8552. 

HOMENAGEM  - DIA DAS MÃES 
 

A ACMSP convida as associadas para o evento em Homenagem ao Dia das Mães, que será realizado no 

dia 10/05/18, no horário das 12h às 18h em nossa sede uma tarde de beleza facial com a consultora da 

Mary Key, Fátima Aquena. Teremos sessão de maquiagem, sessão de fotos e sorteio de brindes, sem custo 

à associada. 

É necessário agendar horário para a sessão de maquiagem. 

DECLARAÇÃO DE FAMILIA – OBRIGATÓRIO – PRAZO ATÉ 31/05/18 

 

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 abril/2018, o Tribunal de Justiça de São Paulo – TJSP, disponibilizou a relação de 

precatórios alimentares relativos à Ordem Cronológica 218/2002 à 482/2002. Acesse o link abaixo e veja se 

o seu nome consta da relação:  

 
 http://www.tjsp.jus.br/cac/scp/webrelpubliclstpagprecatefetuados2.aspx?Duv7bfU9WlVPdHUpkTkT3g== 
 
CONSULTE SEU ADVOGADO!!! 
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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!!! 

EVENTOS COM A PRESENÇA DA ACMSP  
 

03/04 – Reunião Conselho Deliberativo; 

05/04 – Reunião do Fórum no SINESP com Dr. Farag – PL 621/2016; 

05/04 – Reunião conjunta – Conselho Deliberativo e Fiscal; 

06/04 – Reunião com Renata Freire – DECON – Pauta “II SPCASP”; 

09/04 – Reunião com Diretor de Departamento - DECON – Sr. Emerson; 

09/04 – Homenagem ao Dia do Contabilista na Câmara Municipal; 

12/04 – Reunião do Fórum das Entidades na ACMSP – PL 621/2016; 

12/04 – Reunião com Empresa de Informática Oneit; 

17/04 – Reunião Fórum das Entidades – PL 621/2016 e Reajuste Salarial 2018;  

17/04 – Reunião com Dr. Carlos Lora – referente à Plano de Saúde; 

17/04 – Reunião conjunta – Diretoria e Conselho Deliberativo e Fiscal; 

18/04 – Reunião com Secretário Adjunto da Fazenda, referente ao concurso para novos contadores; 

18/04 – Reunião GT – Valorização do Contador; 

19/04 – Reunião Diretoria Executiva; 

19/04 – Palestra – “A Nova Contabilidade Aplicada no Setor Público” - Contadora Renata Freire (DECON); 

23/04 – Reunião na FASP; 

25/04 – Evento em comemoração ao Dia do Contabilista no SINDCONT-SP; 

26/04 – II SPCASP – TCM; 
 

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. Qualquer dificuldade de acesso, preenchimento de cadastro, 

problemas com senha ou qualquer dúvida, favor entrar em contato. 

NOVA ASSOCIADA 
 

A Associação dos Contadores Municipais de São Paulo está recebendo com grande satisfação a Contadora  

Juliana Malaquias Marques – Seja bem vinda!!!!! 
 

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 Gabriel Ide, ocorrido no dia 10/04/18. 

 

 

 
A Diretoria 
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