04 de abril de 2022

ATIVIDADES REALIZADAS PELO SINDILEX

Campanha Salarial 2022
A pauta da Data-Base ainda se encontra em fase de cálculos de impacto
orçamentário/financeiro. Tão logo chegue às áreas de direção, o Sindilex
solicitará resposta da Administração.
Os principais pontos da pauta da Data-Base são:
•

Recomposição inflacionária relativa ao período março/2019 a
fevereiro/2022, no valor de 20,76%.

•

Atualização do vale refeição, auxílio-alimentação e auxílio-saúde.

•

Extensão do auxílio-saúde aos aposentados do TCM.

Veja as pautas completas, acesse aqui
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Assembleia de Prestação de Contas
No dia 28 de março, às 19h30, ocorreu a Assembleia Geral Ordinária de
prestação das contas do ano de 2021. O presidente do Conselho Fiscal José
Aníbal (Gestão 2019/2021) apresentou relatório com parecer favorável. Após
comentários, os presentes aprovaram por unanimidade as contas do exercício
de 2021.

Reforma da Previdência Municipal – evento online
Na última terça-feira (29/03), às 10h30min, o Sindilex e o escritório Innocenti
Advogados Associados realizaram o evento online sobre a Reforma da
Previdência do Município de São Paulo (EC n°41/2021). O encontro contou
com a participação de mais de 130 pessoas e muitas dúvidas dos participantes
foram respondidas.
Você tem dúvidas? Entre em contato com o Sindilex.

VISITAS AOS SETORES TCM/SP E CÂMARA/SP
Tribunal de Contas
Como de costume, no dia 30 de março, quarta-feira, o presidente Daniel Santos
compareceu ao Tribunal de Contas, tendo acompanhado a Sessão Plenária e
dialogado com os servidores sobre as reivindicações da data-base/2022. O
próximo plantão semanal no TCM será excepcionalmente no dia 07 de abril,
quinta-feira.

Câmara Municipal
No dia 30 de março, o presidente Daniel Santos e o vice-presidente Miguel
Lima realizaram visitas aos setores da Câmara, nos quais conversaram com os
servidores sobre as reivindicações da data-base 2022. As visitas continuarão
a ser realizadas rotineiramente, tanto nos setores técnicos, quanto nos
gabinetes parlamentares.
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COMUNICADOS
Comunicado aos aposentados

A partir deste mês, passa a vigorar a Emenda 41 à Lei Orgânica do Município
de SP. Ela consiste na reforma da previdência municipal e é também
conhecida como Sampaprev 2.
Para os aposentados, dentre outras medidas, a Emenda aumenta o valor
do desconto do IPREM. Apesar da intensa luta do Sindilex e de outros
sindicatos, não conseguimos evitar a sua aprovação.
Como era o cálculo: 14% sobre a diferença entre o total de vencimentos
do servidor e o teto do INSS.
Como passa a ser o cálculo: 14% sobre a diferença entre a remuneração
total do servidor e um salário mínimo.
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TRIBUNAIS DE CONTAS PELO BRASIL

Carta da Fenastc
Em 29 de março, a Federação Nacional das Entidades dos Servidores
dos Tribunais de Contas do Brasil (Fenastc) publicou carta dirigida
aos servidores de Tribunais de Contas do Brasil.
O Sindilex, na qualidade de filiado da Fenastc, divulga carta produzida
por essa entidade.
Na carta, o presidente da Fenastc defende que é importante conhecer
o quadro geral dos 33 Tribunais de Contas e formular uma política
de valorização dos Servidores Públicos.
Comenta que nossas categorias convivem com diferenças geracionais
significativas em seus ambientes de trabalho. Isto porque os mais
antigos terão aposentadoria com integralidade e paridade. Por outro
lado, os mais recentes suportarão o limite remuneratório do INSS.
O documento, ainda questiona sobre onde estão os Planos de
Carreira para atenuar essa situação.
Defende que para nos sentirmos (um pouco) seguros é importante
entender os acontecimentos em curso no Mundo (como a Guerra
na Europa) e eleições no Brasil.
E que aqui estamos sofrendo com forte crise econômica/social,
inflação, desemprego e fome.

Acesse aqui a íntegra da Carta
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Curso de Formação Sindical
O Curso de Formação Sindical Reconstruir o Brasil, promovido pela Escola
Sindilex e a Pública Central do Servidor começou no dia 24 de março. Nesse dia,
ocorreu a aula “A influência das redes sociais na formação cultural brasileira”,
com o professor Sérgio Amadeu. No dia 29 foi ministrada aula sobre “A origem
da educação popular e o método Paulo Freire”, com o professor Rudá Ricci.
Ainda dá tempo de você se inscrever.
As inscrições estão sendo feitas via Google Forms.
Acesse aqui
Veja mais informações em:
www.escolasindilex.org.br

Visite nosso site www.sindilex.org.br e saiba mais.
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