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EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO 
ESTADO DO CEARÁ - SEPLAG 

REQUERIMENTO Nº 068/2022 

OBJETO: Pedido de processamento na 
folha de pagamento dos novos valores 
e Pedido de informações da não 
majoração das mensalidades dos 
associados da Aspramece (código 
0996), a partir de julho de 2022. 
 

 

URGENTÍSSIMO!!! 
 
 
 
 

Associação de Praças da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do 
Estado do Ceará - ASPRAMECE, entidade civil de direito privado, na forma do Art. 5º, XVII, 
42, §1º e 142, §3º, X da CF/88; Art. 81 e 83 da Lei nº 11.167/86; Decreto nº 29.878/09, Art. 2º 
e 6º, bem ainda, o Art. 20 e 21, Parágrafo único da Instrução Normativa nº 004/2009, além 
do Mandado de Segurança nº 0622092-80.2020.8.06.0000, vem à presença de Vossa 
Excelência para INFORMAR e, ao final REQUERER. 

 
Senhor Secretário, em Assembleia Geral realizada, em 30jun2022, foi deliberado 

pelos associados que as contribuições espontâneas das nossas mensalidades, teriam seus 
valores majoradas, a partir de julho 2022; (Anexo) 

 
Considerando, que foi superada as questões cartoriais, como averbação da ata da 

Assembleia Geral junto ao registro da nossa personalidade judicia; (Anexo) 
 
Considerando, que foi encaminhado requerimento formal (Requerimento nº 

067/2022), no último dia 08 de junho 2022, sob NUP nº 4600100110520229, diga-se de 
passagem, dois dias antes, do prazo estabelecida para apresentação de alterações pelas 
consignatárias, (Art. 8º, II, ‘a’ e, Art. 12, da IN nº 003/2014); (Anexo) 
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Considerando, que ao deixar de processar a folha de pagamento dos nossos 
associados com as contribuições espontâneas, majoradas, nos causou uma diminuição 
na arrecadação, um prejuízo estimado na ordem dos R$ 9.185,11 (nove mil cento e 
oitenta e cinco reais e onze centavos), comprometendo ferozmente, os nossos 
compromissos com parceiros e fornecedores;  

 
Considerando, que nos causa estranheza, que nos meados da segunda 

quinzena de fevereiro de 2020, mais especificamente, dia 19fev2020, houve a publicação 
de um decreto (Decreto nº 33.474/19 - DOE nº 035 de 19fev2020), e naquele mesmo 
mês a Seplag não processou nossas mensalidades; ou seja, uma mudança na norma, 
muito além, do dia 10 (dez) do mês, prazo normatizado para as alterações em folha;  

 
Considerado, que outro fato, causou estranheza, foi quando na busca de 

identificar os múltiplos de associados para obtermos o resultado do que deixamos de 
arrecadar, pelo fato de vossa Seplag não ter processado a folha de pagamento, com as 
contribuições espontâneas majoradas, pois, identificarmos que as contribuições das 
pensões tiveram seus valores majorados de ofício pela Seplag, em janeiro e em maio, 
elevando os valores para patamares maiores, que aqueles propostos pela consignatória.  

 
Ante ao exposto, REQUER de Vossa Excelência que se digne em: 
 
a) Seja providenciado urgentemente, junto a célula competente, 

supostamente, a Célula de Gestão da Folha de Pagamento, a majoração dos valores, 
conforme deliberação dos associados em assembleia geral, já encaminhado desde o 
mês passado para esta Seplag, valores indicados na ata e tabela para alterara o código 
(0996) (NUP 4600100110520229, de 08jul2022); (Anexo) 

 
b) Nos seja informado, as razões que motivaram a Seplag, não ter processado, 

no mês de julho de 2022, na folha de pagamento dos nossos associados, a majoração 
das contribuições espontâneas; 

 
c) Seja consignado quando do processamento da folha de pagamento dos 

órgãos: Policia Militar (371); Corpo de Bombeiros Militar (381) e Sistema Único de 
Previdência Social dos Servidores Públicos Civis e Militares - SUPSEC (125), o código 
(0996), nos termos do Art. 20 e 21, Parágrafo único da IN nº 004/2009-SEPLAG;  
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d) Seja ordenado das receitas próprias destinadas a Seplag, o repasse no valor 

de R$ 9.185,11 (nove mil cento e oitenta e cinco reais e onze centavos), para a 
Aspramece (Bradesco, Agência 0288, Conta, 0462869-1, Associação de Praças da PM e 
CBM do Ceará, CNPJ: 004.597.485/0001-01); em razão dos prejuízos causados e, que 
comprometeu de morte, os compromissos com parceiros e fornecedores. Art. 927, da 
Lei nº 10.406/2002 - Código Civil.  

 
Nos Termos.  
Pede Deferimento.  
Fortaleza, 03 de agosto de 2022.  
 
 

 
 
 

Pedro Queiroz da Silva 
Diretor Presidente 

OAB/CE 35304 
 

Anexo Apresentado no Requerimento nº 067/2022, de 07jul2022 

Associados A partir de  
julho de 2022 

SOLDADO  44,89 
CABO  48,30 
3º SARGENTO  51,60 
2º SARGENTO 52,74 
1º SARGENTO 53,88 
SUBTENENTE  55,02 
2º Tenente QOA (ex praça nato) 57,21 
1º Tenente QOA (ex praça nato) 59,71 
CAPITÃO QOA (ex praça nato) 62,21 
MAJOR QOA (ex praça nato) 64,71 
TEN CEL QOA (ex praça nato) 67,21 
PENSIONISTA  34,76 
ALUNOS (CFSDF)  44,89 
CONTRIBUINTE CIVIL  60,52 
*TAXA DE EMERGÊNCIA  539,41 
CONTRIBUINTE CORPORATIVO  593,35 
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Demonstrativo do prejuízo financeiro no mês de julho 2022; 
considerando que a Seplag não processou a folha dos associados 

como os novos valores deliberados em Assembleia Geral 
 

ASSOCIADOS A partir de 
julho de 2022 

Quantidade 
junho de 2022 Total R$ 

SOLDADO 44,89 133 5.970,37 

CABO 48,30 180 8.800,20 
3º SARGENTO 51,60 139 7.172,40 

2º SARGENTO 52,74 114 6.012,36 

1º SARGENTO 53,88 265 14.278,20 

SUBTENENTE 55,02 368 20.247,36 

2° Tenente QOA (ex praça nato) 57,21 121 6.922,41 

1° Tenente QOA (ex praça nato) 59,71 23 1.373.33 

CAPITÃO QOA (ex praça nato) 62,21 17 1.057,57 

MAJOR QOA (ex praça nato) 64,71 3 194,13 

TEN CEL QOA (ex praça nato) 67,21 1 67,21 

PENSIONISTA 34,76 31 1.077,56 

ALUNOS (CFSDF) 44,89  - 

CONTRIBUINTE CIVIL 60,52  - 

*TAXA DE EMERGÊNCIA 539,41  - 

CONTRIBUINTE CORPORATIVO 593,35  - 

Total das mensalidades, se houvesse majoradas: 73.173,10 

Total dos repasses referente ao mês de junho 2022: 63.987,99 

Diferença das mensalidades não processada em julho 2022: 9.185,11 
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