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No Brasil, tradicionalmente o servidor público aposen-
tado, não era sujeito passivo da obrigação tributária 

de pagar a espécie tributária denominada de contribuição 
previdenciária. 

Contudo, com o advento da Emenda Constitucional nº 
41, de 19 de dezembro de 2003, o servidor público apo-
sentado passou a ser considerado sujeito passivo da men-
cionada obrigação tributária.

No entanto, tal obrigação não incidia sobre a totalidade 
dos proventos de aposentadoria. Com efeito, considera-
va-se isento de contribuição previdenciária, os proventos 
de aposentadoria até o limite do teto de pagamentos do 
Regime Geral de Previdência Social, o chamado Teto do 
INSS, ou seja, o servidor público aposentado somente iria 
pagar contribuição previdenciária sobre o valor de seus 
proventos de aposentadoria, que ultrapasse o valor do 
Teto do INSS, com a alíquota de 11%.

No início do Governo Temer, tal alíquota foi majorada 
para 14% relativamente aos servidores públicos federais, 
majoração esta estendida aos servidores públicos do Es-
tado do Ceará, por iniciativa do Governo do Estado.

Ocorre que a Emenda Constitucional nº 103, de 12 de 
novembro de 2019, promoveu profundas alterações no 
sistema de previdência dos servidores públicos do Brasil, 
mantendo e alargando a cobrança de contribuição previ-
denciária do servidor público aposentado e até do pensio-
nista.

Assim, em relação aos aposentados e pensionistas 
do Estado do Ceará, as novas alíquotas, incidem sobre 
o valor da parcela dos proventos e pensões que supe-
ram o limite máximo de 02 salários mínimos, ou seja, R$ 
2.090,00, e não sobre o valor que vai superar o valor es-
tabelecido para o Regime Geral de Previdência Social – 
RGPS –, o chamado teto do INSS, atualmente fixado em 
R$ 6.101,06.

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará aprovou 
no dia 19 de dezembro de 2019, a obrigatória adequação 
estadual à Emenda Constitucional Federal 103, que es-

tabelece condições específicas de aposentadoria e pen-
sões, não tendo havido aumento na alíquota da contribui-
ção, que já era de 14%.

Porém, como já dito, houve alteração do teto de isen-
ção de contribuição previdenciária a incidir sobre os pro-
ventos de aposentadoria, que antes era até o teto do INSS 
(R$ 6.101,06), e agora, com a mudança, a isenção vai 
alcançar apenas o servidor aposentado e pensionista que 
ganhar até o valor de dois salários mínimos (R$ 2.090,00), 
portanto, o servidor aposentado e pensionista que rece-
bem acima de dois salários mínimos passará a contribuir 
com 14% sobre o valor excedente, ou seja, quem ganha 
R$ 2.500,00 vai contribuir com 14% sobre o valor que ul-
trapassar os dois salários mínimos, no caso 14% sobre R$ 
410,00 que importa em R$ 57,40. 

Essa regra de cobrança de 14%, sobre o valor dos 
proventos de aposentadoria dos servidores públicos es-
taduais do Estado do Ceará, que exceda a dois salários 
mínimos está valendo desde o dia 19 de março de 2020.

Vários princípios constitucionais estão sendo violados 
por essa nova regra, dentre eles, o da isonomia – pois, 

os proventos de aposentadoria dos trabalhadores aposen-
tados vinculados ao Regime Geral de Previdência Social 
(INSS), não estão sujeitos à incidência de contribuição 
previdenciária, ora, se os aposentados vinculados ao 
INSS não pagam previdência, fere a isonomia exigir dos 
servidores públicos aposentados que paguem previdência 
depois de aposentados, já existem precedentes do Supre-
mo Tribunal Federal proibindo essa distinção.

Por isso, o Mova-se vai acionar a justiça contra esse 
absurdo aumento na contribuição previdenciária do servi-
dor aposentado e pensionista, para que o servidor público 
tenha mesma isenção que os trabalhadores da iniciativa 
privada, ou seja, para que o aposentado e pensionista 
que receba aposentadoria ou pensão no valor de até R$ 
6.101,06, não pague nenhum valor de previdência, e para 
que o Estado devolva o que foi descontado indevidamente.

Para isso deve-se agendar atendimento jurídico no 
Mova-se, munido dos seguintes documentos: RG, CPF, 
comprovante de endereço, Ato de aposentadoria publica-
do no diário oficial, e os contracheques de fevereiro, mar-
ço, abril, maio, junho e julho de 2020.

MOVA-SE vai ajuizar ação contra o aumento da contribuição 
previdenciária dos servidores aposentados e pensionistas do 

Estado do Ceará. Entenda porquê e saiba como proceder.
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A direção do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual do 
Ceará – MOVA-SE realizou no último dia 29 de junho de 2020, uma As-

sembleia Geral e Ordinária de prestação de contas à categoria do período de 
20018/2019. 

Neste ano, em atenção ao Decreto nº. 2.371 de 16 de março de 2020, 
referendada na Lei nº 14.010/2020, no qual atua nos cuidados sanitários e 
de isolamento social durante a pandemia (covid-19), a assembleia foi refe-
rendada via on-line. Portanto, em videoconferência a direção do Sindicato 
MOVA-SE juntamente com sua assessoria de contabilidade, apresentaram 
as contas e despesas orçamentárias, além da avaliação e apreciação do ba-
lanço financeiro e patrimonial da entidade.  Na finalização das exposições 
e seguindo o rito da votação, os presentes aprovaram por unanimidade, a 
prestação de contas (20018/2019). 

  Mais informações: Os servidores públicos estaduais sindicalizados, qui-
tes com suas obrigações estatutárias, podem solicitar a ata da assembléia e 
seu detalhamento, através do e-mail: mova-se@mova-se.com.br

MOVA-SE realiza 
assembleia de prestação 

de contas via online

Com LIVES denominadas #SindDebate, a direção do sindicato vem de-
senvolvendo e realizando várias atividades e debates on-line. A proposta 

dos eventos é dar à sociedade e aos servidores públicos do estado, a pres-
tação de serviços, com formação e informação. 

Nesse momento de isolamento devido a pandemia, crise sanitária e polí-
tica é fundamental, que o Mova-se cumpra um papel social, refletindo sobre 
temas relevantes, realizando ações e campanhas e, ao mesmo tempo, tra-
zendo para os servidores(as) e sociedade em geral, reflexões sobre a res-
ponsabilidade do poder público nos serviços. 
https://www.facebook.com/SindicatoMovaSe/ 

Mova-se realiza debates on-line

O (des)governo de Jair Bolsonaro atinge dire-
tamente o serviço público com tentativas de 

reformas, que propõem a redução de carga horá-
ria e consequente diminuição de salários e o fim 
da estabilidade. Ao contrário do que se coloca 
para a sociedade, a estabilidade é a ferramenta 
que garante isonomia, autonomia e a manuten-
ção do trabalho ofertado, com um quadro técni-
co que não será alterado a cada novo governo, 
barrando assim, a utilização do apadrinhamento 
para a ocupação de cargos.

A proposta de Jair Bolsonaro e Paulo Guedes 
é atingir uma categoria essencial para a manu-
tenção do país. A ideia é fragilizar os servidores 
e repassar para a sociedade de que os funcio-
nários públicos possuem privilégios, com altos 
salários e pouco trabalho, o que não é verdade. 

Entendemos que se faz urgente e necessá-
rio, uma política de valorização do servidor(a) e 

do serviço público, pois, até o momento, este go-
verno não conseguiu apresentar nenhum pacote 
econômico ou social que minimizasse os efeitos 
da pandemia. É um governo que só se preocupa 
com as questões de interesse do capital finan-
ceiro, não com a população. 

A direção do Mova-se luta diariamente para 
combater os ataques que os servidores estão 
sofrendo por parte do próprio governo, que an-
tes mesmo da pandemia já os culpavam pelos 
problemas econômicos que o país enfrenta, su-
gerindo inclusive, uma reforma administrativa, 
isso significa o desmonte de serviço público, 
igualmente como aconteceu com a Reforma da 
Previdência, que acabou com a previdência pú-
blica e social nos moldes aprovados na constitui-
ção de 1988.

#ForaBolsonaro

Pela valorização do serviço 
público e servidores.

Serviço público: todos(as) precisam!  

SEGUE ALGUNS TEMAS JÁ ABORDADOS PELO #SindDebate: 
• O DESMONTE DA PETROBRAS E SUAS CONSEQUÊNCIAS PARA O  
 ESTADO.
• A IMPORTÂNCIA DA TV PÚBLICA PARA O POVO BRASILEIRO E OS  
 LIMITES DE INVESTIMENTOS NA TV CEARÁ.
• ESPECULAÇÃO IMOBILIÁRIA, IMPACTOS AMBIENTAIS E PANDEMIA.
• EM DEFESA DO SERVIDOR(A) E SERVIÇOS PÚBLICO.
• OS DESAFIOS DA CLASSE TRABALHADORA E DO MOVIMENTO 
   SINDICAL EM TEMPOS DE PANDEMIA

Quer saber mais? Então, acompanhe as nossas redes sociais e se 
escreva em nosso canal do YouTube: 

Sindicato Mova-se
Acesse e curta nossa página no Facebook:
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#VIDAS DOS SERVIDORES IMPORTAM

Live do Fórum Conexão Saúde recebe Dr. Cabeto para 
saber como será a nova Fundação Regional de Saúde.

Para atender as demandas consequentes 
da pandemia do Novo Coronavírus no 

Ceará, o Governo do Estado precisou ampliar 
a oferta dos serviços de saúde, enfermarias, 
e Unidades Intensivas de Tratamento (UTI), 
entre outros. Diante da rápida expansão e 
alegando o desejo de tornar o Ceará uma re-
ferência na saúde pública, o Governador Ca-
milo Santana (PT) acelerou o antigo projeto 
de criação da Fundação Regional de Saúde, 
uma instituição fará a coordenação dos servi-
ços públicos de saúde disponíveis em nosso 
estado. A chamada Funsaúde já foi aprovada 
por lei (Nº 17.186/20) na Assembleia Estadual 
do Ceará (ALCE), e no último dia 24 de julho 
foi regulamentada pelo governador.

Apesar de defender o fortalecimento da 
saúde pública e do Sistema Único de Saúde (SUS), os 
servidores públicos das três esferas, que atuam com a 

coordenação da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), 
estão cheios de dúvidas sobre como atuará a nova 
Fundação e qual o impacto que ela exercerá sobre os 

trabalhos que realizam. Para esclarecer es-
sas e outras questões, o Fórum Conexão 
Saúde, reúne entidades sindicais de servi-
dores públicos da saúde, no qual, convidou 
Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho 
(Dr. Cabeto), que está à frente da Sesa. A live 
foi transmitida pelas páginas do Facebook e 
canal do Youtube do Sindicato dos Trabalha-
dores no Serviço Público no Estado do Ceará 
(Mova-se); fange do Sindicato dos Trabalha-
dores do Serviço Público no Estado do Ceará 
(Sintsef Ceará), Central Única dos Trabalha-
dores (CUT-CE) e Fetamce. A mediação do 
debate fi cou por conta da companheira Car-
mem Santiago (Fetamce/ CUT-CE), participa 
também Valéria Mendonça, dirigente do Mo-
va-se e Asevedo Quirino, delegado de base 

do Sintsef que atualmente coordena o Conselho Esta-
dual de Saúde do Ceará (Cesau).

Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público no Estado do Ceará (Mova-se);
Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal no Estado do Ceará (Sintsef Ceará)
Sindicato dos Agentes de Saúde e Endemias no Estado do Ceará – Sinasce (Sinasce);
Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde no Ceará (Sindsaúde);
Sindicato dos Docentes da Universidade Estadual do Ceará (Sinduece);
Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos do Município de Fortaleza (Sindifort);
Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal do Estado do Ceará (FETAMCE);
Central Única dos Trabalhadores (CUT/CE);
Apoios: Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) e o Conselho 
Estadual de Saúde do Ceará (Cesau)

Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde no Ceará (Sindsaúde);

Composição do Fórum Conexão Saúde

CONGRESSO 2020
Informamos que em razão do presente momento de pandemia e calamidade pública, causadas pela contaminação da 

COVID-19, o Congresso Ordinário, promovido pelo Sindicato Mova-se, o qual deveria ocorrer sempre no primeiro ano 
após a posse da Diretoria Executiva Colegiada, não será realizado em 2020.
Neste sentido, informamos que nossa Diretoria Jurídica emitiu Parecer Jurídico, disponível no site do MOVA-SE, suge-
rindo a não realização da atividade, em razão da natural aglomeração que o congresso geraria.
Acesse: http://www.mova-se.org.br

Isaac Sena
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#FIQUE SABENDO

SINDICALIZE-SE

Foi realizado no mês de agosto um encontro pre-
sencial entre: Mova-se, Assema, Fuaspec e Cre-

a-Ce, juntamente com a comissão dos aprovados no 
concurso público da Ematerce de 2018, o objetivo 
do encontro foi para definir as ações e estratégias 
em prol da convocação dos aprovados. Na ocasião, 
os participantes debateram sobre a importância da 
Assistência Técnica Rural para o desenvolvimento 
do Estado do Ceará, apresentada e ministrada pela 
concursada, Valéria Ramos. 

Na oportunidade, os futuros servidores solicita-

Mova-se e Assema debate sobre nomeação 
dos concursados e a implantação 

do Projeto São José IV.
Em apoio aos 

trabalhadores(as) 
dos Correios.

O Sindicato Mova-se apoia e se solidariza in-
tegralmente com os trabalhadores nos Cor-

reios, que entraram em greve, motivados pelos 
ataques aos direitos trabalhistas e pelas ameaças 
de privatização. Entendemos que a luta deve ser 
abraçada por todos os brasileiros e brasileiras que 
defendem a soberania, os direitos trabalhistas e a 
justiça social.

NÃO, À PRIVATIZAÇÃO 
DOS CORREIOS!

ram das entidades envolvidas, o pedido de uma pe-
tição civil pública para o chamamento e convocação 
imediato dos aprovados no último concurso. Ressal-
tamos que a convocação foi adiada por decreto esta-
dual, por conta das ações de combate à Pandemia do 
Coronavírus/Covid-19.

Outro eixo importante discutido e analisado na-
quele momento foi sobre a implantação do Projeto São 
José IV (Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentá-
vel – PDRS). O Projeto consiste em realizar investi-
mentos visando apoiar a agricultura familiar do Ceará, 
de forma sustentável e inovadora, além de ampliação 
o acesso a água e saneamento para famílias em situ-
ação de vulnerabilidade hídrica.

Informamos que a referida reunião foi transmitida 
ao vivo pelas nossas redes sociais e aconteceu res-
peitando todas as medidas de proteção ao coronaví-
rus, como o uso de máscara e álcool em gel, além do 
distanciamento social, entre as cadeiras do auditório.

Visualize a reunião acessando nossa página: 
https://www.facebook.com/SindicatoMovaSe/

Sindsaúde

Programa SEXTOU MOVA-SE, todas 
às sextas-feiras das 11h:30min ao meio 
dia. Acompanhe ao vivo em nossas 
redes sociais: 
@SindicatoMovase
https://www.facebook.com/SindicatoMovaSe
 
CURTA, PARTICIPE E COMPARTILHE!


