
         Associação dos Contadores Municipais de São Paulo 
 

 INFORMATIVO Nº 011 - NOVEMBRO 2019 – GESTÃO 2019/2020 

ATENÇÃO: ANDAMENTOS PROCESSUAIS 

 

Mandado de Segurança Coletivo – Processo n° 1018933-78.2019.8.26.0053 - Aumento da alíquota de 11% 

para 14%: Os efeitos da liminar concedida à ACMSP continuam suspensos por conta da decisão de Agravo de 

Instrumento, interposto pela PMSP. Portanto, continuamos contribuindo com 14%. O processo foi julgado 

extinto sem resolução do mérito, pois o juiz sentenciante entendeu que pelo mandado de segurança não é 

possível discutir se os dados atuariais utilizados pela Prefeitura para editar a lei são satisfatórios, mas apenas 

verificar a existência de tais dados. Este não é o entendimento do escritório que nos representa, razão pela 

qual já protocolizaram recurso de Apelação o que fora recebido e está no prazo para contrarrazões da 

Municipalidade. Após as contrarrazões, seguirá para o Tribunal (TJSP). 

 

Ação Coletiva – Processo n° 1036536-04.2018.8.26.0053 - Reposição Inflacionária: A ação foi julgada 

improcedente, pois no entender do juiz sentenciante, “o Poder Judiciário não pode, a pretexto de rever as 

remunerações dos injustiçados, violar princípios constitucionais. Finalmente, é evidente que o reconhecimento 

pelo TCM e pela Câmara Municipal das perdas salariais sofridas por seus servidores, não obriga o Poder 

Executivo Municipal, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da separação dos poderes, conforme já 

fundamentado.” 

Diante dessa decisão, já interpusemos recurso de apelação. Aguardando andamento na primeira 

instância. 

 

Cumprimento de Sentença – Seguro Saúde Sul América – Processo n° 0046285-81.2019.8.26.0100:  

Cumprimento de sentença em face da Sul América, no sentido de excluir os beneficiários que não pertencem 

ao nosso quadro de associados. Os Embargos de Declaração foram rejeitados e por essa razão interpusemos 

Recurso de Apelação em curso no TJSP. Processo encontra-se conclusos ao Relator.  

  

Ação de Revisão de Pagamento – Seguro Saúde Sul América – Processo n° 1077309-13.2019.8.26.0100: 

Ação de Revisão Contratual, em face da Sul América, questionando o índice de reajuste de 2017. Foi deferido 

o depósito judicial das mensalidades vencidas e vincendas relativas, exclusivamente, aos segurados 

associados, sem a exclusão do reajuste impugnado, vale dizer, que os valores deverão ser calculados com 

base nos índices estabelecidos pela Sul América. Assim, efetuamos os cálculos de todo o período com base 

nos valores inicialmente contratados, para fins de pagamentos judiciais a partir de dezembro/19. Encontra-se 

pendente de julgamento o Recurso (Agravo de Instrumento – Processo n° 2211424-60.2019.8.26.000), 

interposto pela Associação com vistas ao deferimento dos pagamentos com base nos valores apurados pelos 

índices máximos estabelecidos pela ANS, tal como deliberado em reuniões com os associados beneficiários 

dos referido seguro saúde (condição bem mais vantajosa para os nossos associados segurados).  Processo 

encontra-se em fase de contestação. 
 

ACORDO DE PRECATÓRIOS 

A CÂMARA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS, CONVOCA todos os titulares de precatórios da 

Prefeitura do Município de São Paulo, do Instituto de Previdência Municipal de São Paulo, da 

Autarquia Hospitalar Municipal, do Serviço Funerário do Município de São Paulo e da SPTrans para, 

querendo, apresentarem suas propostas de acordo direto. 



ATENÇÃO: ACORDO DE PRECATÓRIOS 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ACORDO Nº 1/2019 

(Prazo até 28/02/20) 

CÂMARA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS,  CONVOCA todos os titulares de precatórios da 

Prefeitura do Município de São Paulo, do Instituto de Previdência Municipal de São Paulo, da 

Autarquia Hospitalar Municipal, do Serviço Funerário do Município de São Paulo e da SPTrans para, 

querendo, apresentarem suas propostas de acordo direto. 

DESÁGIO APLICADO E DOS CRITÉRIOS DE PAGAMENTO: 

Poderão celebrar o acordo direto os titulares originais dos precatórios, seus sucessores “causa mortis” 

ou cessionários, mediante deságio de: 

25% (vinte e cinco por cento) para os créditos de precatórios inscritos na ordem cronológica de 

pagamento entre os anos de 2003 a 2005; 

30% (trinta por cento) para os créditos de precatórios inscritos na ordem cronológica de pagamento 

entre os anos de 2006 a 2007; 

35% (trinta e cinco por cento) para os créditos de precatórios inscritos na ordem cronológica de 

pagamento entre os anos de 2008 a 2015; 

40% (quarenta por cento) para os créditos de precatórios inscritos na ordem cronológica de 

pagamento entre os anos de 2016 a 2020. 

O deságio será aplicado sobre o valor devido atualizado do crédito. 

O requerimento deverá ser protocolado entre 16/11/2018 e 31/01/2019 , eventuais dúvidas e ou 

informações complementares poderão ser obtidas pelo e-mail: pgmccp@prefeitura.sp.gov.br. 

 

CONSULTE SEU ADVOGADO!!! 

 

CONFRATERNIZAÇÃO 2019 

Comunicamos que a nossa Confraternização 2019 irá acontecer no dia 14/12/19 – no Espaço MILLA 

MORENO – Butantã. Neste ano também serão oferecidos os serviços de drinks/bebidas com e sem 

álcool (bartenders).  

DECLARAÇÃO DE FAMÍLIA 2019 - OBRIGATÓRIO 
 

Servidor Ativo e Aposentado, a partir de 2019, no mês do seu aniversário, não se esqueça de fazer a Declaração 

de Família, observando o disposto na Portaria IPREM Nº 058 de 28/12/2018, a declaração é obrigatória para 

todos servidores vinculados ao RPPS, a fim de que os seus vencimentos não sejam suspensos.  

A Declaração deverá ser preenchida através do site: 

https://www.declaracaofamilia.iprem.prefeitura.sp.gov.br/Login 
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RECADASTRAMENTO ANUAL - OBRIGATÓRIO 

Servidor Ativo, Aposentado e Pensionista, no mês do seu aniversário, não se esqueça de fazer o Recadastramento 

Anual, observando o disposto nos Decretos 45.690/2005 e 47.755/2005 e Portaria 001/2014 SEMPLA, publicada no 

DOC de 04/01/2014. O recadastramento é obrigatório para todos servidores, a fim de que os seus vencimentos não 

sejam suspensos. Maiores detalhes e procedimentos acesse o link abaixo:  

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/gestao/portal_do_servidor/recadastramento/index.php?p=10582 

Associados aposentados que tiver interesse em voltar a trabalhar, envie seu CURRÍCULO para a ACMSP. 

EVENTOS COM A PRESENÇA DA ACMSP 

04/11 – Audiência Conciliação Sul América (sem êxito); 

04/11 – CONVECON - Abertura;  

08/11 – Visita de rotina ao associado Sr. Milton Solla; 

12/11 – Reunião do Pleno - HSPM; 

12/11 – Reunião do Fórum das Entidades; 

14/11 – Visita de rotina à associada – Sra. Julieta Negreiros Kfouri;  

18/11 – Reunião no Escritório Ornelas – Seguro Saúde Sul América; 

19/11 – Reunião na APROFEN – Decreto SINP; 

19/11 – Reunião com Conselho Deliberativo - Orçamento 2020; 

19/11 – Reunião com associados beneficiários do Seguro Saúde Sul América; 

21/11 – Sessão Solene de 70 anos do SESCON -  Câmara Municipal; 

21/11 – Reunião com a gerente do Espaço Milla Moreno – Confraternização 2019; 

21/11 – Visita de rotina ao associado Sr. Evaristo; 

22/11 – Reunião da Diretoria Executiva;  

26/11 – Reunião da Diretoria da ACOPESP; 

26/11 – Reunião no FÓRUM das entidades FASP; 

29/11 – Reunião Vitória Gambale e Decorador – Confraternização 2019; 

29/11 – Palestra sobre Contas Governamentais – FEA/USP – Proferida pelo associado Emerson Onofre 

Pereira. 

 
 

ATENÇÃO: RECESSO DE FINAL DE ANO 

Informamos que a ACMSP estará em recesso de 23/12/19 a 01/01/20, em razão das festividades 

do Natal e Ano Novo, retornando as atividades normais no dia 02/01/20. 

A ACMSP, deseja a todos associados e seus familiares um Feliz Natal e um Ano Novo abençoado 

e que e o amor e a harmonia se espalhem por todos os lares e lá permaneçam durante todo o 

ano que vai começar. 

 
 
 

  

A Diretoria 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/gestao/portal_do_servidor/recadastramento/index.php?p=10582

