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S A B E S P A P OS A B E S P A P O

COMPLEMENTAÇÕES DE
APOSENTADORIAS E PENSÕES

O QUE SERÁ REVISTO?
As movimentações

políticas realizadas pela
AAPS em outubro con-

seguiram sensibilizar  os
órgãos do Governo do Estado envolvidos nos

questionamentos do pagamento das pensões e aposentado-
rias dos complementados G0 - Secretaria da Fazenda,
Secretaria da Casa Civil, Secretaria de Recursos Hídricos e
Procuradoria Geral do Estado.

Jairo Bonifácio, presidente da AAPS e Valdemar
Venâncio, vice-presidente de Assuntos Jurídicos em
reuniões realizadas no mês de outubro com Dr. Elival da
Silva Ramos, Procurador Geral do Estado e Dr. João
Baptista Carvalho, Diretor do Departamento de Despesa
de Pessoal da Secretaria da Fazenda foram informados de
que alguns itens deverão ser reavaliados: corte de paga-
mento, teto e forma de cálculo das complementações de
aposentadorias e pensões. 

Veja a seguir:
1 - Questão da data para efeito de corte total das aposentadorias: a PGE está considerando a data como 30 de junho de

1973. A Lei nº 200 define a data como 14 de maio de 1974.
2 - A aplicação do teto está suscitando dúvidas quanto à sua validade e será objeto de nova consulta para a PGE.
3 - Outro aspecto que será avaliado refere-se a situação dos que já recebem a complementação a mais de dez anos

(Lei nº 10.177).  

PAGAMENTO DAS COMPLEMENTAÇÕES
PODERÁ PASSAR PARA A SECRETARIA

DA FAZENDA A PARTIR DE JANEIRO
Segundo o Dr. João Baptista de Carvalho, Diretor do

Departamento de Despesas de Pessoal do Estado, da
Secretaria da Fazenda, a  partir de janeiro de 2004, a folha
de pagamento dos aposentados e pensionistas G0 poderá vir
a ser de responsabilidade da Secretaria da Fazenda. A infor-
mação foi dada  em reunião realizada no dia 29 de outubro
com  Jairo Bonifácio, presidente da AAPS e Valdemar

Venâncio, vice-presidente de Assuntos Jurídicos.
Esta mudança trará como conseqüência a necessidade de

nos adaptarmos a uma nova realidade, como por exemplo,
rever nossos orçamentos domésticos e, em alguns casos, até
renegociar com credores as datas de vencimentos das con-
tas a serem pagas, pois haverá alteração de alguns dos pro-
cedimentos. Confira as prováveis mudanças:

• Não haverá mais adiantamento quinzenal. É importante deixarmos uma reserva para fazer frente às
despesas de janeiro de 2004.

• O pagamento mensal passará a ser efetuado no 5º dia útil de cada mês. Conseqüentemente, o primeiro
pagamento da Fazenda será realizado no dia 06 de fevereiro de 2004 

• Os descontos de consignatárias (Seguros, Cecres, AAPS, Associação Sabesp e outros) continuarão a
ser feitos normalmente.

• Os Demonstrativos de Pagamentos (holerites) passarão a ser retirados pelos interessados nas agências
bancárias onde são creditados os pagamentos (Banespa ou Nossa Caixa).

Mais do que nunca precisaremos de união!
Se você ainda não se associou, esta é a hora!

Ato público na Assembléia.
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O QUE PODERÁ ACONTECER?O QUE PODERÁ ACONTECER?

REPERCUSSÃOREPERCUSSÃO

A decisão de rever todo o processo
e suspender a emissão da segunda
carta não significa que o assunto está
encerrado. Caso não sejam revertidas
as recomendações contidas no Parecer
PGE 249/2002, a Fazenda poderá
retomar as medidas antes anunciadas. 

Se isto vier a ocorrer os associados
envolvidos serão novamente notifica-
dos em seus respectivos endereços
pela Secretaria. Nessa hipótese, tão
logo recebam a notificação, devem
comparecer com urgência na sede da
AAPS, com a cópia autenticada da
carta, para que possamos dar início
aos mandados de segurança, na busca
de liminares. 

Os associados com aposentadorias
proporcionais, que sofrerem redução
de seus proventos pela questão da
mudança da forma de cálculo, poderão
recuperar as perdas sofridas, se assim o
desejarem, através da ação judicial de
integralidade que será ajuizada em
oportunidade bem próxima. 

As pensionistas, também poderão
ter suas perdas restabelecidas com
ação coletiva patrocinada pela AAPS,
que já está tramitando em 2ª instância,
no Tribunal de Justiça de São Paulo. 

Os associados ameaçados pelo teto
salarial, mesmo que não consigam as
liminares na justiça, ainda poderão ser
beneficiados com a reforma da Previ-

dência, cujo desfecho deverá ocorrer até
dezembro deste ano. O texto da reforma,
em discussão no Senado estabelece
como sub teto estadual o salário dos go-
vernadores dos Estados, que atualmente
perfazem o valor de R$ 12.000,00.

Aos empregados G0, em atividade
na Sabesp, que ainda não se aposen-
taram em razão da suspensão da con-
cessão de complementações fica asse-
gurado o direito de buscarem na
justiça a definição da questão, a partir
da expressa negativa da Companhia.

Nesse sentido, obtivemos a garantia
da direção da empresa, de que esses
empregados não sofreriam represálias
por parte da Sabesp.

Registramos algumas das correspondências recebidas com manifestações de apoio o nosso trabalho na busca de
soluções para o problema das complementações de aposentadorias e pensões.

"Venho manifestar os meus sinceros
cumprimentos pela luta empreendida em
defesa dos interesses dos funcionários
aposentados, não só os titulares da categoria
dos G0, mas de uma maneira geral, atingin-
do a todos, inclusive, pensionistas.

Venceu-se, no contexto geral, uma peque-
na batalha, mas a guerra contra nós, com
certeza vai continuar, e tenho absoluta
certeza que os bravos companheiros não
arredarão pé da trincheira de luta, como fi-
zeram até este momento. Meus cumprimentos
sinceros, parabéns pela conquista". 

Moacir Bueno/ Câmara Municipal de
Iacanga

"Quero, por meio deste, cumprimentar o
Jairo Bonifácio, o Waldemar Venâncio e
demais membros da Diretoria e equipe pelo
empenho, dedicação e qualidade com que
vem atuando, particularmente no caso das
complementações dos G0." 

Mário Posvolsky

"Congratulo a todos os companheiros da
SABESP pela vitória, embora parcial, com o
adiamento da aplicação das medidas anuncia-
das pela SF referentes as Complementações.
Julgo, entretanto, que a Luta deve continuar
para que nunca mais venha o Governo do
Estado  questionar nossos Direitos."

Fábio N. de Lima Filho - Aposentado e
beneficiário da Lei 4.819, pela CESP.

"Quero deixar meus agradecimentos a
todos esses abnegados sócios dessa conceitu-
ada AAPS, não medindo esforços para nos
atender com carinho, paciência e dedi-
cação... Gostaria de saber o nome de
todos...que nos confortaram numa hora tão
difícil." Bilhete deixado por uma associada na
recepção da AAPS com assinatura ilegível.

"Vi com surpresa e alegria, essa infor-
mação primeiramente na coluna de Últimas
Notícias da  AAPS. Isto é uma prova de que
as lideranças estão trabalhando efetivamente
pelos seus pares. Parabéns para todos nós e
especialmente para a  diretoria da AAPS".

José Taniguti

"....Da capital cearense, onde resido com
a minha família, quero também manifestar
meu total apoio as matérias publicadas e
divulgadas, notadamente, no espaço jurídico
do Informativo, onde tenho três processos em
tramitação que venho acompanhando cons-
tantemente. A AAPS merece o respeito e
admiração de todos nós."

Luiz Gonzaga Soares Timbó - Fortaleza,
30/09/03

"Quero manifestar a minha gratidão pela
ajuda recebida dos colegas que vêm nos
atendendo com muita dedicação, respeito e
carinho. Muito obrigada a todos". 

Isaura Lopes Gonçalves

"Quero cumprimentar à Diretoria da AAPS
pelo atendimento aos aposentados neste mês
de outubro, com destaque a Daniel Castilho
Azevedo e Tânia Heri Uessugui, que com dedi -
cação e brilhantismo coordenaram as ações".

Maria Luiza V. Campos


