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Secretaria de Comunicação

De acordo com o que informamos anteriormente, a partir da publicação do Decreto 
nº 65.021 (20/6), o Secretário Estadual de Projetos, Orçamento e Gestão já declarou dé-
ficit atuarial na Previdência Estadual, definindo assim a possibilidade da cobrança de 
alíquotas adicionais dos aposentados e pensionistas sobre o valor das aposentadorias 
e pensões que excedem um salário mínimo (atualmente R$ 1.045,00). 

Entretanto, é importante esclarecer que, pelo princípio jurídico da anterioridade, 
esse novo sistema de cobrança previdenciária só poderá ser aplicado após decorridos 
90 dias da decretação do déficit. Portanto, como já declarou o Presidente da SPPREV 
em nota publicada no Diário Oficial do Estado, essa cobrança só poderá ser realizada 
a partir do mês de setembro. 

Ocorre que estão em tramitação duas ações diretas de inconstitucionalidade (ADI) 
que impetramos contra a reforma da previdência estadual, da qual decorre o decreto 
65.021 e essas ADI poderão ser julgadas nesse período até setembro. Além disso, de 
imediato buscaremos todos os meios jurídicos para defender e resguardar os direitos 
dos aposentados e pensionistas da nossa categoria.

Continuem confiando no seu sindicato. Não recuaremos, nem desistiremos da luta.

Governo decreta 
déficit na Previdência 

e quer cobrar dos 
aposentados

Vamos intensif i car a luta contra esse ataque!

assine a nota pública
Só haverá volta às aulas com 
redução drástica da pandemia

A APEOESP, empenhada na defesa da vida, elaborou a Nota Pública “Só haverá volta 
às aulas presenciais com redução drástica da pandemia e garantia de segurança sani-
tária para a comunidade escolar.”, que conseguiu a adesão de entidades da educação 
e da sociedade civil organizada. Novas adesões estão sendo coletadas.

O documento foi protocolado no Ministério Público e será entregue na SEDUC.
Está disponível a versão digital para que todos os cidadãos paulistas assinem. Acesse e divulgue: 

http://www.apeoespcadastro.org.br/APW30/w_enquetes/enquete.php?id=641


