
   

 

Associação dos Contadores Municipais de São Paulo 
  

INFORMATIVO Nº 016 – AGOSTO 2018 – GESTÃO 2017/2018 

ELEIÇOES 2018 - ACMSP 

Associados, em breve a Diretoria Executiva publicará a convocação para as eleições – biênio 

2019/2020. Lembrando a todos associados que tiverem interesse em se candidatar, observar as 

condições previstas em nosso Estatuto Social. 

APOSENTADOS SEM PARIDADE 

ATENÇÃO: Todos os associados que se aposentaram sem paridade (Emenda Constitucional 

41/2003), entrem em contato com a ACMSP, através do tel: (11) 3121-8552. 

AFASTAMENTO / LICENÇA 

A Prefeitura editou o Decreto n° 58.225/18, que regulamenta a concessão aos servidores 

municipais das licenças que especifica, de readaptação, de restrição de função e de 

aposentadoria por invalidez, bem como a realização de exame médico admissional em candidatos 

a ingresso no serviço público municipal, conforme previsto na legislação específica. Maiores 

detalhes acesse: http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-58225-de-9-de-maio-de-

2018;  

AÇÃO COLETIVA – REPOSIÇÃO INFLACIONÁRIA - AGE 
 

Foi realizada em nossa sede social, no dia 15/08/18, Assembleia Geral Extraordinária-AGE para 

deliberação sobre o ingresso e continuidade da ação coletiva proposta pela Associação dos 

Contadores Municipais de São Paulo – ACMSP em face da Prefeitura Municipal de São Paulo, 

visando à reposição inflacionária dos salários dos últimos 05 (cinco) anos de todos os associados. 

Aprovado por unanimidade o ingresso e continuidade da ação de reposição inflacionária.  
 

OBS: solicitamos a gentileza de atualizar seu cadastro junto a ACMSP, para fins de regularização 

junto ao processo judicial. 

Plano de Saúde – Sul América – Reajuste Financeiro 
 

No dia 07/08/18, realizamos reunião em nossa sede com os associados que possuem plano de 

saúde, com o objetivo de discutir e opinar sobre a proposta de reajuste apresentada pela Sul 

América (índice de 15,48%) com vigor a partir de 01 de setembro de 2018.  Assim, foi aprovado 

pelos presentes que o reajuste a ser aplicado seria o índice fixado pela Agência Nacional de Saúde 

Suplementar-ANS  que estabelece o limite de 10% de reajuste. Esta decisão guarda coerência com 

a deliberação do reajuste do ano anterior, onde adotamos o mesmo critério, ou seja, o índice 

fixado pela ANS. 

 

NOVA PARCERIA – CORRETORA - CONVÊNIO MÉDICO 

No mês de agosto/18, firmamos parceria com a empresa LIKS Corretora de Seguros, visando 

oferecer aos nossos Associados alternativas de convênios médicos e seguros gerais.  

Durante o mês de setembro/18, as quartas-feiras, no horário das 10h00 as 15h00, a partir de 

12/09, a corretora prestará atendimento presencial aqui em nossa sede. 

Para fins de melhor atendimento, solicitamos que seja agendado, previamente, horário através 

do nosso telefone: 3121-8552. 

 

CURSO PREPARATÓRIO PARA CONCURSO DE CONTADOR 
 

Está acontecendo na Sede da ACMSP, Curso Preparatório para o Concurso de Analista de 

http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-58225-de-9-de-maio-de-2018
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-58225-de-9-de-maio-de-2018


 

 

 

Planejamento Organizacional – Graduação Ciências Contábeis, conta com a participação de 50 

alunos. O curso coordenado pelo Professor José Orcélio do Nascimento – Coordenador do Curso 

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

 

Breve será publicado edital do concurso. Aguardem!!!!!!!!!!!!!! 

 

 

EVENTOS COM A PRESENÇA DA ACMSP 
 

07/08 – Reunião com segurados Sul América – reajuste; 

08/08 – Fórum das Entidades- SINDAF; 

10/08 – Reunião – Corretora de Planos de Saúde e Seguro;  

15/08 – Reunião análise dos demonstrativos – DECON/SINDAF/ACMSP; 

15/08 – Assembleia Geral Extraordinária-AGE – Reposição Inflacionária;  

20/08 – Reunião Oneit – Cadastro; 

21/08 – Reunião Dr. Farág – Servidores sem paridade;  

21/08 – Reunião Dr. Ornelas – Reajuste Seguro Saúde; 

23/08 – Fórum das Entidades;  

23/08 – Reunião da Diretoria; 

27/08 – Encontro – Reforma Tributária em Debate – Hotel Maksoud Plaza; 

28/08 – Reunião SINP/Secretário de Gestão; 

29/08 – Reunião com Escritório de Advocacia – Dr. Ornellas; 

31/08 – Palestra Participativa – Associada JÔMORALES. 

RECADASTRAMENTO OBRIGATÓRIO 
 

Servidor Aposentado, no mês do seu aniversário, não se esqueça de fazer o recadastramento 

anual obrigatório em sua unidade de recursos humanos, a fim de que seus vencimentos não 

sejam suspensos. 
 

Para o associado que se aposentou pela Secretaria Municipal da Fazenda (antiga SF), atenção 

para o novo endereço de recadastramento: Rua Libero Badaró, 190 – 18º andar – Centro – 

SP/SP – CEP 01009-000 –  

Horário de atendimento: 9h às 16h. 
 

Obs: É facultado ao aposentado, realizar seu recadastramento na Subprefeitura mais próxima da 

sua residência. 
 

Associados aposentados que tiver interesse em voltar a trabalhar, envie seu CURRICULO para a 

ACMSP. 

FALECIMENTO 

É com grande pesar que comunicamos o falecimento de nossas associadas: Maria Paganini e Laís 

Salgado. Aos familiares nossos sentimentos. 

NOVOS ASSOCIADOS 

É com grande satisfação que recebemos novos associados: Carlos Roberto Martins de Sá, 

Domínica Mendes dos Santos, Joaquim Pereira da Silva, José de Melo Martins e Lucelene Aparecida 

Juliani; sejam todos bem vindos. 

CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO 

Comunicamos que a nossa Confraternização 2018 irá acontecer no dia 08/12/18 – no 

Espaço KAZA FENDI – Pinheiros – Em breve enviaremos convite com informações 

detalhadas. 
  

 
A Diretoria 

 


