
  

                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                     ORGANIZADOR DA 

 

 

 

Sede: Rua Japurá, 43 - sobreloja - Bela Vista - CEP 01319-030 - São Paulo - SP 

Telefones: (11) 3104-1023 / 3105-0063 - www.sindilex.org.br 

 

São Paulo, 17 de julho de 2020. 
 
Ofício Sindilex nº 037/2020 
 
 
Prezado Senhor, 
 

 

Com o advento da pandemia, o Tribunal de Contas estabeleceu medidas 

visando garantir a proteção da saúde de seus servidores, as quais estabeleceram 

o fechamento dessa Corte de Contas, colocando o seu corpo funcional em regime 

de teletrabalho. 

Ocorre que, ao passar a trabalhar sob o regime remoto, os servidores 

passaram a vivenciar a realidade de terem suas despesas majoradas, em virtude 

de gastos adicionais com alimentação, energia elétrica, telefone e internet, além da 

aquisição de equipamentos de informática. 

Reportamos, neste momento, os gastos adicionais com alimentação, haja 

vista que os servidores deixaram de fazer uso do restaurante do TCM.  Reforça 

essa questão, os protocolos necessários para a retomada das atividades, os quais 

implicam na inviabilidade da volta do restaurante, não por outro motivo o TCM 

encerrou o correspondente contrato. 

Pelos motivos destacados, solicitamos a essa D. Presidência se digne 

instituir o pagamento de vale refeição aos servidores do TCM, utilizando como 

referência o valor pago aos servidores da Câmara Municipal. 

Destacamos como referência que o valor de face do Vale Refeição da 

Câmara Municipal de São Paulo é R$ 50,00 (cinquenta reais). 

Além disso, destacamos que o pedido de estabelecimento do vale refeição 

para todos os servidores, já integrava a pauta de reivindicações da Data-Base     
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de 2020, que encaminhamos no início deste ano, através dos protocolos eTCM 

004751/2020 e 004752/2020. 

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 SP 
Nesta 
 

 


