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São Paulo, 13 de agosto de 2021. 

 

Ofício Sindilex nº 037/2021 

 

 

Senhor Presidente, 

 

Considerando as diversas alterações nas regras previdenciárias ocorridas nos 

últimos anos, tanto no âmbito municipal, com a edição da Lei 17.020/2018 (Reforma da 

Previdência Municipal), quanto no âmbito federal, com o advento da Emenda Constitucional 

nº 103/2019; 

 

Considerando, também, a recente edição do Ato da Mesa nº 1.519, de 20 de julho 

de 2021, que tornou opcional a contribuição previdenciária sobre a função gratificada não 

tornada permanente e sobre a Gratificação Legislativa de Incentivo à Especialização e à 

Produtividade – GLIEP; 

 

Considerando, por fim, que este Sindicato tem recebido inúmeras dúvidas de 

servidores quanto aos impactos que a mencionada opção acarretaria nos futuros proventos 

de aposentadoria, questionamentos que seriam melhor dirimidos com uma simulação que 

utilizasse os reais valores das contribuições já vertidas ao IPREM; 

 

Solicitamos a Vossa Excelência se digne determinar que a Câmara Municipal de São 

Paulo disponibilize, em plataforma online, simulador que demonstre os efeitos financeiros 

das opções previstas no referido Ato, de modo a esclarecer os reflexos que as menores 

contribuições previdenciárias acarretam nos valores a serem recebidos quando da 

aposentadoria dos servidores, considerando as regras previdenciárias atuais.  

 

Igualmente, solicitamos que a plataforma também simule as contribuições e 

respectivos benefícios dos servidores que, tendo ingressado após a Reforma da 
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Previdência Municipal, submetem-se ao teto do Regime Geral de Previdência Social – 

RGPS.  

 

Sendo o que nos cumpria para o momento, aproveito para reiterar nossos protestos 

de elevada estima e distinta consideração. 

 

 

 

 

 

 

 
Sônia Maria Corrêa Alves 

Presidente 
 
 

 

 

 

 

 

Excelentíssimo Senhor 

Vereador Milton Leite 

DD Presidente da Câmara Municipal de SP 

c/c.: Dr. Mário Sérgio Maschietto – SGA 
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