
CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

MOÇÃO N° /2021 

APROVADC POR ;.P1ANIMIDADE 
Sata da 

Egrégio Plenário, 

A presente Moção tem como objetivo propor a esta Casa 

Legislativa, na forma regimental, depois de ouvido o Plenário MOÇÃO DE APOIO ao 

Projeto de Decreto Legislativo 22/2020. de autoria do deputado Carlos Giannazi, em 

tramitação na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. pela revogação da 

cobrança previdenciária indevida aos aposentados e pensionistas do Regime Próprio 

da Providência estadual. 

Considerando que. em junho de 2020. o Governador 

publicou o Decreto 65.021/2020, em que declarou déficit atuarial na Previdência, ou 

seja. insuficiência de recursos, e de imediato, a São Paulo Previdência (SPPrev) 

estabeleceu a cobrança para os aposentados e pensionistas, dando o prazo de 90 

dias para o início dos descontos. o qual está em vigor desde o mês de outubro de 

2020. cobrança esta que tem gerado indignação e revolta: 

Considerando ainda que, desde a publicação do Decreto, 

entidades representativas dos Servidores Públicos do Estado têm atuado para barrar 

o desconto de diferentes formas. isso porque ao estabelecer uma cobrança de quem 

já contribuiu, o Governador confisca o salário dos aposentados e pensionistas do 

Estado. e estes servidores estão pagando a mesma contribuição duas vezes, pois o 

desconto ocorre em cima do que já foi cobrado e pago, durante mais de três 

décadas de vida dedicadas ao funcionalismo público: 

Considerando mais que. em meio a tantos absurdos, a 

Câmara Municipal de Mogi das Cruzes apela ao Governo do Estado e à Assembleia 
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Legislativa pela reversão urgente e necessária desta cobrança abusiva, a qual esta 

trazendo inúmeros transtornos àqueles que durante parte de suas vidas dedicaram-

se ao Ensino Público, e merecem todo nosso respeito. 

Assim. requeremos a Mesa, satisfeita as formalidades 

regimentais, o encaminhamento desta MOÇÃO DE APOIO à aprovação do PDL 

22/2020, mediante oficio ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de São 

Paulo. João Dona; ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa 

do Estado de São Paulo, Carlos Pignatari; ao Diretor Presidente da SSPrev, José 

Roberto de Moraes: e a Presidente da Diretoria Executiva da APAMPESP, Maria 

Waldeneide Ribeiro de Oliveira Romano. 

Plenário Vereador Dr. "Luiz Beraldo de Miranda", 07 de maio de 2021. 

(.~- • 
OTTO FÁBIO FLORES DE REZENDE 

Vereador PSD 
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ES 
— EM DEFESA DO PROFESSOR APOSENTADO 

Ofício número: {N9} / 2021 

Exmo. Sr., Paulo Ferreira da Silva 

Presidente da Câmara Municipal de {CIDADE} 

Assunto: Moção de apoio ao PDL 22/2020. 

Jacarei, 23 de abril de 2021 

A Diretoria Regional da APAMPESP — Associação de Professores Aposentados do 
Magistério Público do Estado de São Paulo, vem mui respeitosamente solicitar junto aos Edis 

dessa Câmara Municipal, Moção de Apoio ao PDL 22/2020 que trata da anulação do Decreto 
65.021 de 2020 que instituiu o DESCONTO PREVIDENCIÁRIO escalonado nos proventos dos 
servidores públicos estaduais. 

Essa Moção se faz necessária neste momento para que o PDL 22/2020 seja 

colocado em pauta pelo Presidente da ALESP — Deputado Carlos Pignatari e votado 

favoravelmente por todos os deputados em benefício e respeito aos SERVIDORES 
APOSENTADOS e PENSIONISTAS que já contribuíram ao longo de suas jornadas profissionais. 

Como cidadãos e representantes da classe de Professores Aposentados do Estado 

de São Paulo, contamos com o apoio desta Casa de Leis. 

Atenciosamente, 

Prof?-. Waineide Romano 
Presidente 

Maria Aparecida Romeiro Leal 

Diretora Regional 

APAMPESP - Associação de Professores Aposentados do Magistério Público do Estado de São Paulo 
WhatsApp: (11) 3255-6269 0800 580 0474 - (11) 3255-6269 contato a'apampesp.org.br www.aparry.esp.org.br 

Rua Coronel Xavier de Toledo. 99- 4 °lidar i República - São Paulo , Cep: 01048-100 



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 22, DE 2020 

Susta os efeitos do Decreto n° 65.021. de 19 de junho de 2020. 
que dispõe sobre a declaração de déficit atuarial do Regime 
Próprio de Previdência do Estado e dá providências correlatas. 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO DECRETA: 

Artigo 1° - Ficam sustados os efeitos do Decreto n° 65 021. de 19 de junho de 2020. 

que dispõe sobre a declaração de déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência do 

Estado e dá providências correlatas. 

Artigo 2° - Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

JUSTIFICATIVA 

O Governador do Estado publicou o Decreto 65.021, com o intuito de definir a 

cobrança de percentuais de contribuição de proventos e aposentadorias que estejam 

entre um salário mínimo e o teto de contribuição do Regime Geral da Previdência. 

Ocorre que, para isso, conforme previsão da LC 1012/2007. alterada pela LC 

1354/2020. é necessário verificar a existência de déficit atuarial do Regime Próprio de 

Previdência do Estado. 

E aqui verificamos uma divergência na interpretação da norma: ou o regime de 

SPPrev está deficitário — e para isso é necessário uma auditoria profunda nas contas 

do instituto, para saber o que acontece com o patrimônio de décadas de contribuição — 

ou o Decreto é meramente uma previsão de futuras medidas a serem tomadas. caso o 

déficit se verifique. 

Todavia. a São Paulo Previdência — SPPrev. em comunicado enviado aos 

contribuintes e beneficiários, já se adianta ao tempo verbal do Decreto. e informa que 

"a partir de 90 dias desta publicação a contribuição previdenciária dos aposentados e 

pensionistas incidirá, de forma adicional, sobre o montante dos proventos de 

aposentadorias e de pensões que supere 1 salário mínimo nacional até o teto do 

Regime Geral de Previdência Social, por meio da aplicação de aliquotas progressivas 



de que tratam os incs. II e III do art. 8° da LC 1.012-2007. incidentes sobre faixas da 

base de contribuição" 

Ao conferir, por Decreto, tais poderes e atribuições à SPPrev — e. repita-se. sem um 

estudo sobre a situação atuarial do caixa do instituto — o Pode Executivo extrapola 

suas competências constitucionais. viciando a validade do Decreto. 

Eis a justificativa para esta propositura. 

Sala das Sessões. em 22/6/2020. 

a) Carlos Gian nazi 



07/05/2021 Decreto n° 65.021, de 19 de junho de 2020 - Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo 

Ficha informativa 

DECRETO N°65.021, DE 19 DE JUNHO DE 2020 

Dispõe sobre a declaração de déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência do Estado e dá 
providências correlatas 

JOÃO DORIA, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, 
Decreta: 
Artigo 1° - Para o fim de que trata o § 2° do artigo 9° da Lei Complementar n° 1.012,  de 5 de  julho 
de 2007, haverá déficit atuarial no Regime Próprio de Previdência do Estado quando não se 
verificar equilíbrio atuarial, caracterizado este último pela garantia de equivalência, a valor 
presente, entre o fluxo das receitas estimadas e das despesas projetadas, apuradas 
atuarialmente, que, juntamente com os bens, direitos e ativos vinculados, comparados às 
obrigações assumidas, evidenciem a solvência do plano de benefícios. 
Artigo 2° - Havendo déficit atuarial no Regime Próprio de Previdência do Estado, a contribuição 
dos aposentados e pensionistas incidirá adicionalmente, nos termos do § 2° do artigo 9° da Lei 
Complementar n° 1.012,  de 5 de  julho de 2007, sobre o montante dos proventos de 
aposentadorias e de pensões que supere 1 (um) salário mínimo nacional até o teto do Regime 
Geral de Previdência Social - RGPS, por meio da aplicação de alíquotas progressivas de que 
tratam os incisos II e III do artigo 8° da Lei Complementar n° 1.012,  de 5 de  julho de 2007, 
incidentes sobre faixas da base de contribuição. 
§ 1° - Excetuados os valores do salário mínimo e do teto do Regime Geral de Previdência Social - 
RGPS, os demais valores referidos no artigo 8° da Lei Complementar n° 1.012,  de 5 de  julho de 
2007, serão reajustados conforme variação da Unidade Fiscal do Estado de São Paulo - UFESP. 
§ 2° - Os valores indicados nos incisos II e III do artigo 8° da Lei Complementar n° 1.012,  de 5 de 
julho de 2007, correspondem a 108,6563 e 108,6566 UFESPs, respectivamente. 
§ 3° - As alterações dos valores de referência (salário mínimo, UFESP e teto do Regime Geral da 
Previdência Social) serão automaticamente aplicadas pela São Paulo Previdência - SPPREV para 
adequação das faixas previstas neste artigo. 
Artigo 3° - Fica atribuída competência ao Secretário de Projetos, Orçamento e Gestão para, com 
base no artigo 1° deste decreto e à vista do balanço patrimonial do Estado, declarar, mediante 
despacho fundamentado, déficit atuarial no Regime Próprio de Previdência do Estado. 
Parágrafo único - Uma vez declarado o déficit atuarial, a São Paulo Previdência - SPPREV 
publicará comunicado no Diário Oficial do Estado, informando a cobrança da contribuição nos 
moldes previstos no "caput" do artigo 2° deste decreto. 
Artigo 4° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio dos Bandeirantes, 19 de junho de 2020 
JOÃO DORIA 
Mauro Ricardo Machado Costa 
Secretário de Projetos, Orçamento e Gestão 
Antonio Carlos Rizeque Malufe 
Secretário Executivo, Respondendo pelo Expediente da Casa Civil 
Rodrigo Garcia 
Secretário de Governo 
Publicado na Secretaria de Governo, aos 19 de junho de 2020. 

htlps://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2020/decreto-65021-19.06.2020.html 1/1 



CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Mogi das Cruzes, em 21 de maio de 2021. 

OFÍCIO-CIRCULAR GPE N. 147/21 
Ref. MOÇÃO n.278/21. 

Senhora Presidente: 

Ao tempo em que renovo a Vossa Senhoria os protestos de minha alta estima e 

apreço, tenho a elevada honra de passar as vossas mãos o incluso autógrafo da MOÇÃO n2

78/21, a qual, em Sessão Ordinária, mereceu a aprovação do Plenário desta Edilidade. 

Informamos ainda que a propositura é de autoria do Nobre Vereador Otto Fábio Flores de 

Rezende. 

Atenciosamente, 

OTTO FÁBIO FLORES DE REZENDE 
Presidente da Câmara 

À Ilustríssima Senhora 
Maria Waldeneide Ribeiro de Oliveira Romano 
Presidente da Diretoria Executiva da APAMPESP 

Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, 381 - Centro Cívico - Mogi das Cruzes/SP CEP 08780-902 - Fone (11) 4798-9500 



CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Mogi das Cruzes, em 21 de maio de 2021. 

OFÍCIO-CIRCULAR GPE N.2 /47/21 
Ref. MOÇÃO n.9 78/21. 

Senhor Presidente: 

Ao tempo em que renovo a Vossa Senhoria os protestos de minha alta estima e 

apreço, tenho a elevada honra de passar as vossas mãos o incluso autógrafo da MOÇÃO n2

78/21, a qual, em Sessão Ordinária, mereceu a aprovação do Plenário desta Edilidade. 

Informamos ainda que a propositura é de autoria do Nobre Vereador Otto Fábio Flores de 

Rezende. 

Ao Ilustríssimo Senhor 
José Roberto de Moraes 
Diretor Presidente da SSPrev 

Atenciosamente, 

OTI-0 FÁBIO FLORES DE REZENDE 
Presidente da Câmara 

Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, 381 - Centro Cívico - Mogi das Cruzes/SP CEP 08780-902 - Fone (11) 4798-9500 



CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Mogi das Cruzes, em 21 de maio de 2021. 

OFÍCIO-CIRCULAR GPE N.2 /47/21 
Ref. MOÇÃO n.2 78/21. 

Senhor Presidente: 

Ao tempo em que renovo a Vossa Excelência os protestos de minha alta estima e 

apreço, tenho a elevada honra de passar as vossas mãos o incluso autógrafo da MOÇÃO n° 

78/21, a qual, em Sessão Ordinária, mereceu a aprovação do Plenário desta Edilidade. 

Informamos ainda que a propositura é de autoria do Nobre Vereador Otto Fábio Flores de 

Rezende. 

Atenciosamente, 

rd/ 
OTTO FÁBIO FLORES DE REZENDE 

Presidente da Câmara 

Ao Excelentíssimo Senhor 
Carlos Pignatari 
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo 

Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, 381 - Centro Cívico. Mogi das Cruzes/SP CEP 08780.902. Fone (11) 4798-9500 



CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Mogi das Cruzes, em 21 de maio de 2021. 

OFÍCIO-CIRCULAR GPE N. 147/21 
Ref. MOÇÃO n.° 78/21. 

Senhor Governador: 

Ao tempo em que renovo a Vossa Excelência os protestos de minha alta estima e 

apreço, tenho a elevada honra de passar as vossas mãos o incluso autógrafo da MOÇÃO n2

78/21, a qual, em Sessão Ordinária, mereceu a aprovação do Plenário desta Edilidade. 

Informamos ainda que a propositura é de autoria do Nobre Vereador Otto Fábio Flores de 

Rezende. 

Atenciosamente, 

OTTO-FÁBIO FLORES DE REZENDE 
Presidente da Câmara 

Ao Excelentíssimo Senhor 
João Agripino Dona Junior 
Governador do Estado de São Paulo 

Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, 381 - Centro Cívico - Mogi dos Cruzes/SP CEP 08780-902 - Fone (11) 4798-9500 
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SPPREV 

São Paulo Previdência 
Gabinete Presidência 

OFÍCIO 

Número de Referência: SPDoc 571823'2021 
Interessado: CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES 
Assunto: MOÇÃO NQ 78/21 

P 1 C iEREADORES 
z;àa 10e' 

Ilmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Mogi das Cntzes 

Sr. Otto Fabio Flores Rezende 

Em atenção ao Oficio circular GPE n° 147/21 esclarecemos que a Emenda 
Constitucional 103 alterou o artigo 149 da Constituição Federal para autorizar a cobrança de 
contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas incidente sobre os proventos e pensóes 
que ultrapassem o valor de um salário mínimo no caso de déficit atuarial do Regime Próprio de 
Previdência Social. A Lei Complementar estadual no 1.354/2020 alterou a Lei Complementar 
estadual 1.012/2007 para prever no artigo 9° § 2° a mesma possibilidade. 

Desta forma, com amparo na Carta Magna e referendado pela citada lei local. em 19 
de junho de 2020 o Secretário de Projetos. Orçamento e Gestão do Estado de São Paulo declarou 
a existência de déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência do Estado de São Paulo. e. na 
mesma data foi editado do Decreto 65.021 determinando a cobrança da contribuição 
previdenciária nos termos do artigo 90 §2° da Lei Complementar 1.012/2007 com a redação dada 
pela Lei Complementar 1354 de 2020. 

A São Paulo Previdência na qualidade de gestora única do Regime Próprio de 
Previdência do Estado de São Paulo cumpre o determinado na legislação vigente, de forma que. 
a partir de 18 de setembro de 2020 a contribuição dos aposentados e pensionistas passou a 
ser calculada a partir do valor do salário mínimo nacional conforme informado no Comunicado 
SPPREV. publicado no Diário Oficial de 20 de junho. 

Era o que tínhamos a informar. 

Atenciosamente 

São Paulo, 15 de junho de 2021. 

Classif. documental 00601 10003 

Assinado oom senha por JOSE ROBERTO DE MORAES - 151)62021 os 23.1107. 

htlps://www.documentos.spsempapetsp.gov.belsigaex/appiexpedienteldociexíbirProcesso?sigla=SPREV-OF1-2021/05956-A& 
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São Paulo Previdência 
Gabinete Presidência 

Jose Roberto de Moraes 
Diretor Presidente 

Gabinete Presidência 

Assmado com senha por JOSE ROBERTO DE MORAES - 15/06'2021 às 23:1107. 

https:11www.documentos.spsempapel.sp.gov.brisigaex/app/expedientetdoctexibirProcesso?sigla=SPREV-OF1-2021/05956-A& 2/3 


