
 

 

Associação dos Contadores Municipais de São Paulo 
  

INFORMATIVO Nº 013 – MAIO 2018 – GESTÃO 2017/2018 

CURSO PREPARATÓRIO PARA CONCURSO DE CONTADOR   
 

A Associação dos Contadores Municipais de São Paulo – ACMSP – promoverá Curso Preparatório para o 

Concurso de Analista de Planejamento Organizacional – Graduação Ciências Contábeis. 

O início das aulas está previsto para o dia 11/06/18, no horário das 19h às 21h45 de segunda a quinta-

feira.  

O Curso será coordenado pelo Professor José Orcélio do Nascimento – Coordenador do Curso de 

Graduação em Ciências Contábeis da FECAP e ministrado por Professores da FECAP. 
 

- MATÉRIA COMPLETA DO CONCURSO; 

- VAGAS LIMITADAS; 

- SERÁ CONCEDIDO 50% DE DESCONTO PARA OS ASSOCIADOS (ANTIGOS E NOVOS). 

AÇÃO COLETIVA – REPOSIÇÃO INFLACIONÁRIA 
 

A Associação dos Contadores Municipais de São Paulo – ACMSP ingressará com “ação coletiva” em face 

da Prefeitura Municipal de São Paulo, visando a reposição inflacionária dos salários dos últimos 05 

(cinco) anos de todos os associados. 

Esta ação será patrocinada pelo escritório do Dr. Vicente José Souza e Dr. Antonio Felisberto Martinho, que 

vislumbraram uma possibilidade de êxito, com base no que dispõe o artigo 92, inciso II, da Lei Orgânica do 

Município de São Paulo, conforme comunicado enviado a todos associados. 

As despesas e custas processuais correrão por conta da ACMSP, não havendo nenhum ônus financeiro 

para os associados decorrente do processo. Na hipótese de obtenção de êxito, será devido 20% (vinte por 

cento) sobre o valor do ganho de cada associado a título de honorários advocatícios em favor do escritório. 

Apenas os associados, regularmente inscritos na data da protocolização da ação (prevista para 

29/06/2018), serão alcançados pelo resultado do processo, portanto, conforme a condição supra, alertamos 

sobre a necessidade de eventual regularização perante ACMSP, para fins de se beneficiar com o resultado 

desta ação. Não haverá necessidade de procurações individualizadas, uma vez que o autor da ação será a 

ACMSP.  

 

 AÇÕES COM DR. JOSE VICENTE 
 

No dia 21/05/18, aconteceu em nossa sede, reunião com o Advogado Dr. Vicente José de Souza, para 

esclarecimentos sobre as ações que estão patrocinadas pelo seu escritório. Houve participação de vários 

associados. 

Ficou também esclarecido que o valor limite para pagamento de prioridades (R$105.136,55), cujo aumento 

foi estabelecido através da Emenda Constitucional n° 99 de 14/12/2017 e Portaria Conjunta 01/18 – 

PGM/SF de 19/01/18), só será  possível pagamento a partir daquela data, não sendo devido diferença 

retroativa. 
 

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! 

 

 



 
 
 

 

 

 

REUNIÃO DO SINP – Revisão Geral Anual   
 

No dia 29/05/18, as entidades representativas dos servidores públicos municipais, inclusive a ACMSP, se 

reuniram com o Governo, representado pelos Secretários de Gestão e Fazenda, na sede da Secretaria da 

Gestão, para tratar da Revisão Geral Anual (RGA) e Revalorização dos Benefícios referente à data base 01 

de maio de 2018. O Governo informou que o reajuste será de 0,01%, sem nenhuma justificativa plausível, 

ao menos, naquela data. Em relação aos benefícios, o Governo informou que o Auxilio Refeição será 

reajustado em 10% (R$ 18,46) e Vale Alimentação em 12% (R$ 360,27), retroativos à junho/17. Em relação 

à revalorização dos benefícios os valores já haviam sido definidos em reuniões realizadas em 2017.  

HOMENAGEM - DIA DAS MÃES 
 

No dia 10/05/18 a ACMSP promoveu evento em Homenagem ao Dia das Mães, em parceria  com a 

consultora da Mary Kay, Fátima Aquena, onde aconteceu sessões de maquiagem, fotos e sorteio vários kits 

de beleza. 

EVENTOS COM A PRESENÇA DA ACMSP  
 

02/05 – Reunião GT – Valorização do Contador; 

04/05 – Reunião com Dr. Carlos Lora e Equipe – referente à Plano de Saúde; 

04/05 – Reunião do Fórum das Entidades; 

08/05 - Reunião com Dr. Carlos Lora e Equipe – referente à Plano de Saúde; 

09/05 – Reunião com Gerente Santander; 

09/05 – Reunião GT – Valorização do Contador; 

10/05 – Evento em comemoração ao Dia das Mães; 

10/05 – Reunião no SINDLEX – PL 612/16; 

11/05 – Reunião do Fórum das Entidades – SINDILEX - PL 621/2016; 

15/05 – Reunião CONJUNTA Conselho Fiscal, Deliberativo e Diretoria; 

15/05 – Reunião Conselho Deliberativo;  

15/05 – Reunião com Advogado – Seguro Saúde; 

21/05 – Audiência de Conciliação relativo ao Seguro Saúde da Sul América (ausente a Sul América); 

21/05 – Reunião com Dr. Vicente Jose; 

24/05 – Reunião Diretoria Executiva; 

29/05 – Reunião do SINP; 

30/05 – Reunião de Apresentação do Curso preparatório para novos contadores. 

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. 

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. 

 

 

 
A Diretoria 

 

https://acmsp.org.br/cadastrar.php

