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AAPS REALIZA REUNIÃO DE ESCLARECIMENTO JURÍDICO                  
AOS COMPLEMENTADOS DA BAIXADA

 Em telegrama enviado aos apo- demais colaboradores da subsede. 
sentados e pensionistas complementa- Também esteve presente o diretor 
dos da Baixada Santista, a Sabesp comu- Financeiro da AAPS, Jeferson José Elias 
nicou a suspensão dos pagamentos e a Barbosa.
transferência para a Secretaria da Fa- Mais de 100 participantes entre só-
zenda como consequência da extinção, cios e não sócios, compareceram à sub-
sem julgamento do mérito, do processo sede para a apresen-
nº. 52200444502000, movido pelo tação do advogado Arlin-
Sintius. do da Fonseca Antonio, 

Na tarde de quinta-feira (14/04), após contatos man- responsável pela ação 
tidos com a assessoria da diretoria de Gestão Corporativa movida pela Associação 
da Sabesp, finalmente recebemos a relação dos bene- sobre o assunto.
ficiários da Complementação de Aposentadoria / Pensão Após abertura do 
que sofrerão a suspensão do pagamento pela Empresa a encontro pelo presidente da AAPS, Daniel Castilho 
partir de 01 de abril de 2011. Azevedo, Dr. Arlindo apresentou um histórico sobre a 

Do total de 424 beneficiários relacionados, 171 tive- origem do direito à complementação, passando pelos 
ram a complementação transferida para a Fazenda e 253 diversos momentos em que a Sabesp, Fazenda e, em 
estão com o benefício suspenso. Na relação recebida especial a Procuradoria Geral do Estado, vem, 
identificamos 84 associados da AAPS, sendo que, vamos sistematicamente atacando as iniciativas da AAPS para 
cobrar da Sabesp a fundamentação legal para a sus- garantia dos direitos e os êxitos obtidos na defesa desses 
pensão dos benefícios e transferência para a Secretaria benefícios e, também, nas ações individuais.
da Fazenda. Em seguida, respondeu a todas as perguntas das pes-

A exemplo do que ocorreu na Capital, a diretoria soas presentes e ao final os associados e não associados 
realizou uma reunião de esclarecimento jurídico no dia 19 at ingidos receberam senha para atendimento 
de abril nas dependências do auditório da  Associação dos personalizado a partir da quarta-feira (20/04).
Engenheiros. e Arquitetos de Santos (AEAS), organizado A AAPS, através da nossa assessoria jurídica, vai 
sob a supervisão de Estela dos Santos Rodrigues Peres e providenciar a medida adequada para cada situação.

18 de junho (sábado) – a partir das 12 horas
Clube de Campo Cantareira da Associação Sabesp

FESTA JUNINA 
e 22º Aniversário da AAPS

IMPERDÍVEL



JUIZ MANIFESTA-SE SOBRE A AÇÃO COLETIVA DA AAPS
DE REINTEGRAÇÃO AO PLANO PLENO

O julgamento do processo Nº 00495201006702004, iniciado em 04/03/2010, na 67ª Vara do Trabalho de São Paulo, 
com a finalidade de reintegrar os aposentados e pensionistas no Plano de Saúde Pleno da Sabesprev teve a data do seu 
julgamento marcada para o dia 25 de fevereiro de 2011.

 Conforme informamos na última edição do Jornal Sabespapo ainda não havia sido redigida a sentença do processo e 
estávamos aguardando a manifestação do juiz o que ocorreu na quinta-feira (14/04). Em sentença divulgada, o juiz da 67ª 
Vara do Trabalho, responsável pelo processo, declarou-se incompetente para julgá-lo, encaminhando o mesmo para a 
Justiça Comum.

Nosso advogado do escritório Ambra Lizot, lamenta a decisão deste juiz e entende que poderia até embargar essa 
decisão. Acredita, porém, que não obteríamos nenhum efeito prático com isso.

Nesse sentido, optou por pedir urgência no envio do processo para a Justiça Estadual. Com a chegada do processo ao 
seu novo destino, irá requerer uma nova análise da liminar pleiteada pela mesma.

  NOVO RECADASTRAMENTO DO INSS

Em março o INSS (Instituto Nacional de Seguro Social) recadastramento, são necessários cartão do banco (com o 
definiu novas normas para o recadastramento dos aposen- número do benefício) e documento com foto. 
tados e pensionistas por meio da Resolução 141 INSS, de O novo recadastramento passa a contar com a prova 
02/03/2011, publicada no Diário Oficial da União de de vida a cada 12 meses (o segurado do INSS terá de 
03/3/2011, na qual os bancos passaram a ser os respon- comparecer pessoalmente na agência bancária onde re-
sáveis pelo recadastramento dos segurados do INSS. cebe o benefício) e renovação da senha dos segurados 

Os bancos têm o prazo de 180 dias (até o mês de correntistas no ato do mesmo. Os segurados não correntis-
setembro) para se adequar as novas regras. Alguns bancos tas também terão de comparecer anualmente na agência 
já iniciaram o recadastramento, mas a maioria ainda não. bancária em que recebem o benefício. 
Para evitar aglomerações e outros problemas no aten- Casos especiais – No caso dos beneficiários com di-
dimento, os bancos vão convocar aos poucos os bene- ficuldade de deslocamento e que recebem por meio de 
ficiários por meio do comprovante de pagamento, saldo ou representantes legais, o procurador irá fazer o recadas-
extrato que é impresso no terminal da agência bancária. tramento, mas o cartório também deverá analisar anual-

Como será o recadastramento? Para realizar o mente se o beneficiado está vivo e renovar a procuração. 

 

O objetivo desse trabalho é evitar pagamentos indevidos e atualizar o cadastro do INSS. Com a nova resolução os 
bancos terão de ressarcir a previdência em caso de pagamentos indevidos.

Levantamento realizado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) identificou que, em 2010, o Ministério da Previdência 
depositou R$ 1,67 bilhão em contas bancárias de pessoas já falecidas.

No Estado de São Paulo, existem 6,4 milhões de beneficiários da Previdência e todos deverão ser chamados pelos 
bancos para apresentar prova de vida.

                                                                                                                                                                              Fonte: site do Ministério da Previdência Social

PROMOÇÃO APRESENTE UM NOVO SÓCIO!

O associado da AAPS que apresentar um novo sócio terá direito 
a uma entrada para participação gratuita num evento da Associação.

Se apresentar 03 novos sócios terá direito a duas entradas gratuitas (sócio e acompanhante).
As entradas não são cumulativas e terão validade 

até o final da promoção que vai até o dia 31 de outubro de 2011.
Participe! Juntos somos mais fortes!

A Campanha de Captação de Novos Sócios 
continua e agora com uma novidade!



De 2ª a 6ª feira - das 13h às 17h - à Rua Treze de maio, 1642 - Bela Vista. 
Telefone: (11) 3289-8511 ou via e-mail: pmosterio@aaps.com.br

RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE EM 2010
PAGARAM MENOS IMPOSTO A PARTIR DESTE ANO 

Os contribuintes que ram pagos em 2009, cada parcela de R$ 2 mil será tributada 
receberam pagamentos decor- separadamente, com alíquota de 7,5%. Até então, o 
rentes de revisão de aposen- Imposto era cobrado sobre o montante total, o que fazia com 
tadoria ou pensão ou de ações que a alíquota fosse de 27,5%. 
trabalhistas passaram a pagar Outra boa notícia para o contribuinte é que os 
menos Imposto de Renda a valores recebidos acumuladamente antes de 2010 
partir deste ano. Trata-se da também podem ser devolvidos (retroativamente até 
cobrança do Imposto de Renda fevereiro de 2006). No entanto, até este momento, não 
sobre os Rendimentos Recebi- foram criados mecanismos pela Secretaria da Receita 
dos Acumuladamente. Federal, para viabilizar a devolução destes valores.  

Pela nova regra, os valores recebidos em 2010, mas Neste caso os contribuintes poderão recorrer à Justiça 
que deveriam ter sido pago antes e de forma parcelada, para se ressarcir dos valores recolhidos acumulada-
serão tributados de acordo com a alíquota que deveria ter mente de forma errada aos cofres da Receita Federal.
sido aplicada se o pagamento tivesse sido feito na época 
correta e em parcelas.

Assim, se uma pessoa recebeu em 2010, R$ 20 mil, 
correspondente a 10 meses de aposentadoria que não fo-

Se necessário o Plantão Jurídico encaminha o caso para um dos escritórios jurídicos especializados 
credenciados pela AAPS e auxilia o associado durante o andamento da ação.

Quinzenalmente - às quartas-feiras - das 9 às 12 horas.
                         Datas: 11/05 e 25/05 - 08/06 e 22/06 - 06/07 e 20/07 - 03/08, 17/08 e 31/08. 

Subsede: Rua Dr. Arthur Assis, 47 - Boqueirão - Santos - SP - Tel: (13) 3288-1162 - E-mail: baixadasantista@aaps.com.br

PLANTÕES JURÍDICOS AAPS

Em caso de dúvidas, oriente-se através dos nossos plantões jurídicos. 

Em razão de inúmeras manifestações sobre as medidas adotadas para cobrança de 
"Contribuição para Despesas Administrativas" divulgadas pela Sabesprev em 18 de abril, enviamos à 

Sabesprev, após orientação do Escritório Direito Social, carta C-021/11, alertando aquela Fundação contra 
o encaminhamento e efetivação do desconto aos assistidos em face de Liminar obtida pelo Fórum de 
Entidades da Sabesp e que está em pleno vigor. 

Até o encerramento desta edição ficamos no aguardo de manifestação da Sabesprev, o que não ocorreu.
Continuaremos acompanhando o andamento desta questão.

AAPS CONTESTA COBRANÇA DE
 TAXA PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS 

 AAPS AMPLIA ATENDIMENTO JURÍDICO

A AAPS está firmando um novo convênio para ampliação do atendimento jurídico e orientação na área da Previdência 
Social com plantões previstos na sede da Capital e na subsede da Baixada Santista.

Dentre as novidades está a criação de um tira-dúvidas permanente em nosso site, no qual as perguntas serão 
respondidas pelos advogados do escritório conveniado e, em especial, sobre as situações que envolvem pedidos de 
revisão de aposentadoria ou pensão junto ao INSS.

Fonte: As informações acima estão fundamentadas na IN RFB 
1.127/2011, que disciplina  a incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte 
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente por pessoas físicas.

Aguardem! Em breve estaremos divulgando todos os detalhes.

CAPITAL

BAIXADA SANTISTA



ATENÇÃO ASSOCIADOS DA BAIXADA!
- EM JUNHO - 

oit4ª N e da Ser aest
oit4ª N e da Ser aest

PROGRAME-SE!

ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS E ESPORTIVAS 

Dia    Convidados  EventoHorário                                                  Local
Sócios e

Cônjuges ou
1 acompanhante

   Maio

19 horas         

Restaurante Dó-Ré-Mi
da 13 de Maio

15
Domingo      

20
Sexta     

19 horas          

   Junho

12 horas
18

Sábado     

Mais informações e reservas na secretaria da sede da AAPS, com Gislaine, ou na secretraria da subsede, com Raphaela, pelo telefone: (13) 3288-1162.

Peça: Mais respeito que eu sou sua mãe
com Claudia Gimenez

Valores: R$ 80,00
R$ 40,00 – para aposentados 

e maiores de 60 anos.

Teatro Procópio Ferreira

4ª  Noite da Seresta
com Jica y Turcão 

R$ 20,00 R$ 50,00 

19 horas          
09 

Quinta       
Happy Hour com videokê Salão da sede da AAPS Participação gratuita

15 horas Jogos de Salão
09 

Quinta       
Salão da sede da AAPS Participação gratuita

Festa Junina 
e 22º Aniversário da AAPS

Clube de Campo Cantareira 
da Associação Sabesp

Sócios, cônjuges ou 1 acompanhante: R$ 25,00
Crianças: 0 – 12 anos: Grátis
Crianças: 13 – 16 anos: R$ 25,00
Convidados: R$ 60,00

Passeio de 01 dia 
30

Quinta     
07 horas         

Solar das Andorinhas 
Café da manhã, 

almoço (bebidas à parte) 
e chá da tarde.

Preço único: R$ 75,00 
Pgto. em até 02 vezes 

p/ 15/05 e 15/06. 

Curso de Informática na subsede – Baixada Santista

A pessoa mais importante estará ausente a partir de amanhã.
Se você partir... Como ficam seus familiares? Você já pensou sobre isso?

Leia mais sobre o assunto no próximo Sabespapo.

Estamos programando um curso de informática em nossa subsede com o objetivo de tornar você independente ao 
utilizar os benefícios do computador. O curso inclui noções de manuseio de programas como 
Word (Editor de Texto), Power Point (Edição e Exibição de Apresentação Gráfica), Windows etc.

O curso será organizado pela empresa Krcontrol Desenvolvimento Tecnológico e terá 02 
aulas por semana com duração de 03 horas cada aula  (carga  total de 48 horas).

O início do curso depende da formação de turmas para começar. Grupos de 06 alunos. 
Inscrições abertas na subsede com Raphaela. 
Preços: R$ 350,00 para este modulo de treinamento. Pagto: à vista ou em 02 de R$175,00 ou 04 de R$ 87,50.

Estância Alto da Serra 
com Boi no Rolete

AAPS - Associação dos Aposentados e Pensionistas da Sabesp
Rua Treze de Maio, 1642 - Cep 01327-002

São Paulo - SP - Tel: (11) 3289-8511   

      20 de maio - 19 horas
Restaurante Dó-Ré-Mi da 13 de Maio

Venha curtir uma animada noite 
de boa música e humor entre amigos

   

com Jica y Turcão. 
Inscrições na subsede com Raphaela.

Preços - sócios ou acompanhantes: 
R$ 50,00 - Bebidas à parte

AGENDA


