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Campinas, SP, 31 de agosto de 2021. 

OFÍCIO ADunicamp nº 022/2021 

 

 

Prezado Senhor, 

 

A ADunicamp – Associação dos Docentes da Unicamp – Seção Sindical, entidade 

representativa dos docentes da Universidade Estadual de Campinas, vem à presença de Vossa 

Senhoria, expor e requerer o que segue: 

1. A Portaria SPPREV nº 157, de 21 de agosto de 2021, trata da obrigatoriedade 

do recadastramento dos inativos e pensionistas da São Paulo Previdência, na forma da 

Portaria SPPREV nº 259, de 18 de dezembro de 2020; 

2. Referida Portaria prevê o recadastramento em qualquer agência do Banco do 

Brasil, conforme previsão dos Decretos Estaduais aplicáveis, Decretos nº 55.089/09 e 

58.799/12; 

3. O artigo 5º do Decreto Estadual de nº 55.089, de 30 de novembro de 2009 

prevê a possibilidade de a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e a São Paulo 

Previdência – SPPREV decidirem sobre casos especiais;  

4. A diretoria da ADunicamp, preocupada com a exposição dos docentes 

aposentados e dos pensionistas durante a pandemia, entende que estamos frente a um caso 

especial; 

5. Apesar da atual capacidade de resposta do sistema de Saúde do Estado com 

relação aos números de novas internações e óbitos por Covid-19, são exatamente essas as 

pessoas que demandam maiores cuidados e proteção, como a manutenção do 

distanciamento social. Não são isolados os casos de infecções e óbitos mesmo entre pessoas 

já imunizadas com todas as doses previstas de vacinas; 

mailto:diretoria@adunicamp.org.br


 
 
 
 
  

  
 
 
 
 

ASSOCIAÇÃO DE DOCENTES DA UNICAMP – SEÇÃO SINDICAL 
Avenida Érico Veríssimo, 1479 – Cidade Universitária - 13083-851 – Campinas – SP – Brasil 

fone: (19) 3521-2470 / 3521-2472 | diretoria@adunicamp.org.br | http://www.adunicamp.org.br 

6. A necessidade de deslocar-se de casa para a agência do Banco do Brasil 

acarreta transtornos para os envolvidos, inclusive para os trabalhadores bancários que, é 

sabido, vem trabalhando com contingentes reduzidos no atendimento presencial. 

A melhor maneira de atender a todos os interesses em jogo é que a atualização anual 

dos dados cadastrais com a prova de vida de todos os docentes aposentados e beneficiários 

de complementação de aposentadoria e pensão, no âmbito da Administração Direta do Poder 

Executivo e Autarquias do Estado de São Paulo seja realizada por meio de videoconferência 

ou outro meio tecnologicamente disponível, que permita a adequada identificação da pessoa, 

o que requeremos de Vossa Senhoria.  

 

Cordialmente, 

 

 

Profa. Dra. Maria Silvia Viccari Gatti  

Presidenta 

 

 

 

 

 
Ilmo. Sr.  
José Roberto de Moraes  
Diretor-Presidente da SPPrev São Paulo Previdência 
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