
 

 

 

 

 

 

 

 

                O Departamento de Recursos Humanos, em complemento às informações 

encaminhadas em 19/11/2020, comunica: 
  
1.    As novas alíquotas de contribuição ao IAMSPE, já informadas, terão aplicação a partir de 14 

de janeiro de 2021, no caso dos contribuintes compulsórios (servidores ativos), e a partir 
de 16 de outubro de 2020, no caso dos contribuintes facultativos (aposentados) e também de 

todos beneficiários e agregados, seja de servidores ativos ou de aposentados; 
 

2.    Anteriormente havia sido informado que as contribuições retroativas (a partir de 

16/10/2020), nos casos aplicáveis, seriam lançadas na folha de pagamento de novembro/2020 

(crédito em 04/12/2020). No entanto, após análise do assunto junto ao IAMSPE e aos setores 

da ALESP, decidiu-se que os valores serão cobrados em folha posterior; 

3.    Segundo orientação jurídica na ALESP, o desconto sobre o 13º salário de 2020 será 

calculado de maneira proporcional aos avos de outubro a dezembro e será igualmente 

descontado na folha de janeiro/2021; 

4.    A ALESP não controlará as cobranças realizadas, já que cabe ao IAMSPE a geração dos 

arquivos com os valores a serem descontados de cada servidor; 

5.    Reiteramos o ALERTA para que todos os servidores verifiquem os beneficiários/agregados 

em seu cadastro, pois essa será a base utilizada pelo IAMSPE para geração e cálculo dos 

descontos. O detalhamento de cada servidor pode ser encontrado no 

endereço http://www.iamspe.sp.gov.br, na seção “espaço do usuário” > “portal do 

contribuinte/beneficiário”; 

 

6.    Se necessário ajuste no cadastro do servidor ou de seus beneficiários/agregados, pedimos 

que seja encaminhada solicitação diretamente ao setor de cadastro daquela autarquia, por meio 

do endereço cadastro@iamspe.sp.gov.br; 

 

7.    Insistimos, por fim, que a conferência cadastral seja realizada com brevidade, 

preferencialmente até a primeira quinzena de janeiro/2021, uma vez que contribuições 

indevidas de beneficiários/agregados só poderão ser ordinariamente revertidas após 

regularização junto ao IAMSPE, que passa a ser o controlador exclusivo de seu próprio cadastro 

de beneficiários/agregados. 

  

 

http://www.iamspe.sp.gov.br/

