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Interessado:
Assunto:

Excelentíssimo Senhor,

Com nossos cordiais cumprimentos o Instituto de''Ãésiêtência Médica ao

Servidor Público Estadual, vem respeitosamente, informar que a manifestação do lamspe

ao Requerimento de Informação no 1 32, de 2020, foi enviado à Secretaria de Governo em

24 de março de 2020.

Encaminhámos em anexo cópia da referida manifestação do lamspe

Posto o que nos cabia, manifestámos votos de estima e consideração
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Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual
Enio Tatto

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
Avenida Pedro Alvares Cabras, 201 -- lbirapuera
CEP 04097-900 São Paulo-SP
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Requerimento de Informação no 132, de 2020
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Com nossos cumprimentos, o Instituto de Assistência Médica ao Servidor

Público Estadual (lamspe) vem, respeitosamente, apresentar manifestação em
relação ao Requerimento de Informação no 132 de 2020

Preliminarmente, importante ressaltar que o lamspe é uma autarquia estadual e

como tal pertencente à Administração Pública Indireta. Assim, tem a legalidade

como um dos seus princípios fundamentais e que define e limita a atuação

administrativa, Impondo à administração a obrigação de fazer somente aquilo
que a lei permite

Feito esse apontamento inicial. há de se dizer que a Lei estadual no 1 1 .125, de

11 de abril de 2002, alterou o Decreto-Lei n' 257. de 29 de maio de 1970

Idispõe sobre a finalidade e organização básica de Instituto de Assistência

Médica ao Servidor Público Estadual - IAMSPE), para estabelecer que pais,

padrastos e madrastas podem ser inscritos. facultativamente, como agregados.

mediante a contribuição adicional individual de 2% sobre a remuneração do
contribuinte

Contudo, para a inscrição do agregado a lei estabeleceu o prazo de 1 80 dias a

partir de sua promulgação. No caso de servidor público estadual que toma

posse após a referida promulgação a contagem do prazo inicia-se na data de
sua posse

Posteriormente, outras 2 leis (Lei 1 1 .391 , de 26 de junho de 2003 e Lei 12.291

de 02 de março de 2006) reabriram o prazo de 180 dias para a inscrição de

agregados contados a partir das publicações das referidas normas legais

Quanto à situação do Sr. Erik Keiti Hieda, trata-se de servidor lotado na

Secretaria da Segurança Pública, com data de posse em 14 de junho de 2006

momento no qual se Iniciou o prazo de 180 dias para a inscrição de seus
agregados
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No 1amspe a questão de inscrição de agregados é tratada pelo Núcleo de

Cadastro e informações a respeito podem ser consultadas pelo site do Instituto

iamspe.sp.gov.br CXgp l A

Por fim, não se pode olvidar que o Regimento Interno da Assembleia

Legislativa do Estado de São Paulo preceitua no seu artigo 166, capuz, que os

requerimentos de informação somente poderão referir-se a fato relacionado

com proposição em andamento ou a matéria sujeita à fiscalização da
Assembleia

Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual aiH. .]
Superintendência .@

No presente caso, a matéria vincula-se à reivindicação (defesa) de interesse

individual que, s.m.l., está dentro da esfera particular do indivíduo, cabendo-lhe

exercer de acordo com sua vontade, e extrapolando, portanto, das atribuições

do Poder Legislativo de fiscalização e controle dos ates da administração

descentralizada. Para defesa de interesses particulares é assegurado o direito

de recorrer administrativamente ou socorrer-se junto ao Poder Judiciário

Superintendente


