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São Paulo, 26 de junho de 2020. 

Ofício Sindilex nº 032/2020 

 

 

Prezado Senhor, 

 

 

No ano de 2019, atendendo a nosso pedido, Vossa Excelência encaminhou projeto 

de lei concedendo reajuste na remuneração dos servidores desse D. Tribunal de Contas, 

ato pelo qual agradecemos. 

Ocorre que, apesar da intensa atuação deste Sindicato, inclusive com mobilização 

de servidores, não logramos aprovação desse projeto, PL 293/2019. 

Nosso plano para o início de 2020 era de intensa atuação e mobilização pela 

aprovação do citado projeto. 

Contudo, com o advento da pandemia da Covid-19, e o consequente fechamento 

da Câmara Municipal, eliminaram-se as condições de votação do projeto de lei 293/2019.  

Além disso, está comprometida a possibilidade de encaminhamento do projeto de 

lei da data-base deste ano. Agrava essa situação, ainda, o final de legislatura e o 

calendário eleitoral, com os parlamentares em plena campanha. 

Dessa maneira, os servidores do TCM-SP se encontraram prejudicados pela 

ausência de reajustes referentes aos dois anos de 2019 e 2020. 

Como medida para atenuar os impactos financeiros decorrentes de dois anos sem 

reposição das perdas salariais, requeremos que seja realizada atualização relativa aos 

valores dos benefícios de auxílio saúde, alimentação e refeição, conforme os índices 

previstos nos itens da Data-Base/2020, anexados ao Ofício 009/2020 e 011/2020.  

Destacamos que tal atualização demanda tão somente ato interno do TCM, não 

demandando o envio de propositura legislativa. Além disso, a atualização dos citados 

benefícios encontrava-se na pauta de reivindicações da Data-Base que encaminhamos no 

início deste ano. 
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Sendo o que nos cumpria para o momento, aproveito para reiterar nossos protestos 
de elevada estima e distinta consideração. 

 

 

 

Sônia Maria Corrêa Alves 

Presidente 

 

 

 

 

Excelentíssimo Senhor 
Conselheiro João Antônio 
DD Presidente do Tribunal de Contas do 
Município de São Paulo 


