
Algumas considerações do Sinteps sobre o 
conteúdo da Proposta de Emenda Constitucional 

(PEC) 18/2020 
 

 
 
Além de aumentar o tempo de contribuição, as idades mínimas e as regras 

para o cálculo das aposentadorias dos servidores públicos de cargo efetivo (no 
CEETEPS, os estatutários), a PEC ainda traz as seguintes maldades: 

 
Artigo 1º - Os dispositivos adiante indicados da 

Constituição do Estado de São Paulo passam a vigorar com as seguintes 
alterações: 

I - Os §§ 9º e 10 do artigo 115:  
“Artigo 

115................................................................  
..................................................................................  
§ 10 - A aposentadoria concedida com a utilização de tempo 

de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, 
inclusive do regime geral de previdência social , acarretará o rompimento 
do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição.” (NR)  

 
Ou seja, quem se aposentar no CEETEPS, depois da 

reforma do Doria, perderá o vínculo com o Estado, o que quer dizer que 
os professores, os auxiliares de docente e os servidores técnico e 
administrativos contratados pela CLT, que se aposentarem no CEETEPS, 
usando tempo de contribuição do CEETEPS, não poderão continuar 
trabalhando. 

 

Artigo 8º - O disposto no § 10 do artigo 115 da 
Constituição do Estado de São Paulo não se aplica a aposentadorias 
concedidas pelo regime geral de previdência social até a data de entrada 
em vigor da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019 . 

 
II - O § 5º do artigo 124: 
“§ 5º - É vedada a incorporação de vantagens  de caráter 

temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo 
em comissão à remuneração do cargo efetivo.” (NR)  

 
Ou seja, quem incorporou muito bem, quem não incorporou 

perderá o direito assim que a reforma for aprovada. 
 

Artigo 2º - Ficam revogados os dispositivos 
adiante indicados da Constituição do Estado de São Paulo:  



I - o § 22 do artigo 126; (que estabelece as 
condições, tempos e idades mínimas atualmente)  

 
II - o artigo 133, assegurada a concessão das 

incorporações que, na data da promulgação da Emenda Constitucional nº 
103, de 12 de novembro de 2019, tenham cumprido os requisitos 
temporais e normativos previstos na legislação então vigente.  

 
A partir da aprovação desta PEC, que altera a Constituição 

Estadual, começa a tramitar o Projeto de Lei Complementar (PLC) 80/2019, que 
estabelece as regras de transição, as idades mínimas, a alíquota de 14%, novas 
regras de pensão por morte e demais dispositivos que afetarão diretamente os 
servidores públicos titulares de cargo efetivo. 

 
A PEC 18/2019, que está tramitando e pode ser votada a 

qualquer momento a partir de 03/03/2020, muda a Constituição Estadual e, 
portanto, afeta a todos os servidores públicos, inclusive os que detém emprego 
público, como é o caso dos professores do Ceeteps, os auxiliares de docente e 
os servidores técnico e administrativos contratados pela CLT. 

Para todos estes, acaba a incorporação e acaba o vínculo 
empregatício na utilização do tempo de Ceeteps para a aposentadoria. 
 
Dia 03/03 é dia de ocupar a ALESP E IMPEDIR A VOTAÇÃO DA PEC 18/2019.  


