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ATIVIDADES REALIZADAS PELO SINDILEX
 

Data-base 2022

Em Assembleia Ordinária realizada em 14 de fevereiro, a categoria aprovou a 
pauta de reivindicações da Data-base 2022.

Durante os meses de fevereiro a abril, o Sindilex realizou várias tratativas com 
as administrações da Câmara Municipal e do TCM visando à aprovação dos 
itens da pauta da Data Base.

A Assembleia da categoria do dia 09 de maio retirratificou a pauta de 
reivindicações, considerando as propostas apresentadas pelas Administrações.

A pauta de reivindicações da Data Base do Sindilex pode ser vista em:

Acesse as pautas de reivindicações do Sindilex

Tribunal de Contas: Campanha Salarial 2022

A campanha salarial para o ano de 2022 dos servidores do Tribunal de Contas 
continua em andamento.  

No dia 24 de agosto foi aprovado, em segunda votação, o PL 118/2019, 
que prevê: 

       1. Alteração da nomenclatura das carreiras do TCM, que passam a ser: 

https://www.Sindilex.org.br/acompanhe-a-pauta-de-reivindicacoes-da-data-base-2022/


Câmara Municipal: Teletrabalho
Dos itens da pauta de reivindicações de 2022 relativos aos servidores da CMSP, 
já foram conquistados o reajuste, através da Lei 17.816/2022 (PL 319/22), assim 
como as atualizações dos auxílios alimentação, refeição e saúde.

Por isso o Sindilex está trabalhando outros itens da pauta de demanda como 
teletrabalho e concurso dessa Casa Legislativa.

No caso do teletrabalho, o Sindilex formou Comissão composta por membros 
da diretoria, presidida pelo vice-presidente Miguel Lima. Tal Comissão 
acompanhará a implementação do teletrabalho definitivo e apresentará 
propostas de aperfeiçoamento do Ato nº 1.495/20, que dispõe sobre a matéria.

Quanto ao concurso, o Sindilex tem promovido reuniões com gestores 
da Câmara no sentido defender a sua importância, considerando as 
aposentadorias e outras vacâncias.

- Auditor de Controle Externo (nível superior) 
- Auxiliar Técnico de Controle Externo (nível médio) 
- Auxiliar de Apoio ao Controle Externo (nível operacional)

      2. Extensão do auxílio-saúde para os aposentados.  
      3. Reajuste do auxílio-saúde em 61% e do auxílio-alimentação em 39%,    
          alinhando com a Câmara Municipal. 
      4. Novo limite do abono de final de ano, que passa para o QTC-4. 

O PL 118/19 foi encaminhado para sanção do prefeito no dia 30 de agosto. 
Na mesma sessão do dia 24/8, foi aprovado, em primeira votação, o projeto 
de lei PL 293/2019, que representa o reajuste do TCM do período mar/2018 
a fev/2019. 

O projeto de lei PL 325/2022 estava na pauta da sessão, mas não chegou 
a ser votado. Esse projeto representa o reajuste do período mar/2020 a 
fev/2022, concedendo o reajuste salarial em 11% a partir de março de 2022, 
com reajustes adicionais de 4,38% a partir de 1º de março de 2023 e 4,38% 
a partir de 1º de março de 2024. 

O Sindilex está atento às movimentações e tem conversado com as autoridades 
do Tribunal e da Câmara no sentido de verificar quais pendências restam a ser 
negociadas entre as Casas.
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VISITAS AOS SETORES TCM/SP

Tribunal de Contas
30/agosto

O presidente do Sindilex, Daniel Santos, esteve presente no Tribunal de 
Contas acompanhando a sessão plenária, na qual foram homenageados os 
atletas medalhistas que participaram da Olimpíada dos Tribunais de Contas, 
ocorrida em Natal. 

Também conversou com os servidores nos setores do Tribunal sobre o 
andamento da data-base. Os plantões no TCM costumam ser realizados às 
quartas-feiras, pela manhã. 

LEGISLATIVOS PELO BRASIL 

BOLETIM LEGISLATIVO PAULISTANO

Nesta quarta-feira, 31/08, a Comissão de Constituição, Justiça e Legislação 
Participativa da Câmara Municipal de São Paulo apreciou e aprovou Parecer 
favorável ao Projeto de Lei 408/2022 do Executivo Municipal que disciplina 
as concessões e permissões de serviços, obras e bens públicos do PMD (Plano 
Municipal de Desestatização) e altera a Lei nº 16.211/2015. 

De acordo com o Executivo, o projeto pretende normatizar a autorização 
para a cessão onerosa de direitos à nomeação de equipamentos esportivos 
municipais e autorizar a concessão e a permissão de diferentes equipamentos 
públicos, mediante inserção de novas regras para o rol de serviços, obras e 
bens passíveis de serem desestatizados.



O Parecer da CCJ foi favorável à matéria e recebeu os votos favoráveis de 7 
dos 9 integrantes da Comissão.

Para acessar o projeto e obter mais informações, clique em:
https://www.saopaulo.sp.leg.br/blog/projeto-que-trata-do-plano-
municipal-de-desestatizacao-recebe-aval-da-ccj/

O boletim Fique Por Dentro ouviu o Presidente do Sindsep e integrante do 
Fórum de Entidades de Servidores do Município de SP, João Gabriel, sobre o 
PL 408/2022:

Sindilex: João Gabriel, que avaliação você faz do projeto 408/2022 do 
Executivo Municipal que recebeu parecer favorável da Comissão de Justiça 
da Câmara Municipal de SP?

JG: O PL 408 introduz na lei 16.703/2017, que “disciplina as concessões e 
permissões de serviços, obras e bens públicos que serão realizadas no âmbito 
do Plano Municipal de Desestatização – PMD”, a permissão para acrescentar, 
ao final do nome de equipamentos esportivos públicos, o nome de marca ou 
produto e a associação desse nome ao equipamento, para fins de exploração 
publicitária. 

O Sindsep vem lutando contra a política de privatização e entrega de serviços 
e ativos públicos e denunciamos, em 2017 no início do governo João Dória, 
o projeto nefasto de desestatização que só visa atender aos interesses 
privados. Esse projeto aprofunda o processo de privatização e apropriação de 
recursos e espaços públicos dando às empresas “a autorização” de nomear 
equipamentos públicos que deveriam ter ligação com a história e a memória 
do povo e dos territórios de nossa cidade.

Foto: André Bueno | REDE CÂMARA SP

https://www.saopaulo.sp.leg.br/blog/projeto-que-trata-do-plano-municipal-de-desestatizacao-recebe-aval-da-ccj/
https://www.saopaulo.sp.leg.br/blog/projeto-que-trata-do-plano-municipal-de-desestatizacao-recebe-aval-da-ccj/


Sindilex: Quais as consequências da privatização ou desestatização dos 
espaços públicos?

JG: Os prejuízos são imensos, a exemplo dos parques estaduais que passaram 
a cobrar ingresso ou ainda da concessão de serviços de saneamento e energia 
elétrica que passaram a cobrar taxas abusivas da população para garantir a 
manutenção o lucro de empresários e acionistas. Aqui na cidade de São Paulo, 
acabamos de presenciar o leilão do Serviço Funerário e o projeto de entregar 
de 12 hospitais públicos a Parcerias Público Privadas.

Sindilex: Tais desestatizações quando entram no espaço das escolas 
influenciam na educação dos estudantes? Quais influências recebem os 
estudantes?

JG: Estamos acompanhando outro projeto de lei, o PL 573 de autoria da 
Vereadora Cris Monteiro, que representa na Câmara Municipal os interesses 
do setor financeiro e escolas particulares que querem lucrar com serviços 
e recursos públicos. Esse projeto pautado pela lógica de mercado, não está 
fundamentado nos preceitos da educação de crianças, jovens e adultos para 
emancipação e autonomia.

Sindilex: O que tal projeto afeta a memória dos espaços públicos, em especial 
dos espaços de escolas, bibliotecas e casas de cultura?

JG: Nossos equipamentos culturais na cidade de São Paulo são profundamente 
ligados à memória e à história de nossos territórios. Em muitos casos, são os 
principais ou únicos equipamentos públicos que permitem que a população 
possa acessar e se apropriar de seus espaços e recursos. Esse projeto pode 
não somente elitizar, expulsar e reprimir como também descaracterizar sua 
função social, educacional e cultural.
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TRIBUNAIS DE CONTAS PELO BRASIL

TCM participa das Olimpíadas dos Servidores dos 
Tribunais de Contas do Brasil em Natal

O Sindilex parabeniza os campeões desta edição das Olimpíadas dos Servidores 
dos Tribunais de Contas do Brasil. Em primeiro lugar ficaram os servidores do 
Rio Grande do Sul, em segundo lugar os do Rio de Janeiro, e em terceiro os 
do Amazonas.

As Olimpíadas dos Tribunais de Contas de Natal (OTC NATAL 2022) foi realizado 
na capital do Rio Grande do Norte e contou com a participação de 1.108 
servidores/atletas mais 337 acompanhantes de 27 Tribunais de Contas de 
todo o Brasil. O evento reuniu um total de 1.445 participantes.

O TCMSP ficou na oitava colocação e foi representado por 41 atletas que, 
somados a 27 acompanhantes, resultou numa delegação de 68 pessoas.
Independentemente do resultado, o evento foi muito positivo para integrar 
os servidores de vários cantos do país, estreitando os laços de amizade e de 
confraternização.

Em Sessão Plenária do TCM nesta quarta-feira, 31/08, o Presidente do 
Tribunal de Contas, Conselheiro João Antônio, homenageou os atletas que 
participaram da OTC Natal 2022.
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SINDICALISMO PELO BRASIL

A Pública Central do Servidor reproduziu, em transmissão ao vivo, a importante 
Audiência Pública da Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos 
Deputados que debateu “A segurança do processo eleitoral e a violência 
política”.

A Audiência ocorreu na última terça-feira (30/08) e foi promovida pelo 
Presidente da mencionada Comissão, Deputado Pedro Uczai (PT-SC), o mesmo 
que solicitou a realização da Audiência através do requerimento 69/2022. 
A Audiência teve o apoio da Coalizão para a Defesa do Processo Eleitoral 
da Câmara Federal e a iniciativa foi motivada por relatos de vários casos de 
incentivo à violência nas eleições deste ano.

Tiveram a palavra representantes das seguintes entidades: Juiz Auxiliar da 
Presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Associação Brasileira de 
Juristas pela Democracia (ABJD), Associação de Juízes pela Democracia, 
Secretaria Jurídica da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Confederação 
Nacional de Igrejas Cristãs (CONIC), Coletivo de Mulheres Defensoras Públicas 
do Brasil, Comissão Pastoral da Terra e Federação Nacional dos Trabalhadores 
do Judiciário e do MPU (FENAJUD).

Se você perdeu, assista em: 
https://fb.watch/fe3DyORKID/

https://fb.watch/fe3DyORKID/


EVENTOS SINDILEX
(Aconteceu) 

A Escola Sindilex lançou, em 04/08, o II Ciclo de Debates com temas variados 
dentro do tema global “Desdobrando a crítica do valor: com Marx para além 
de Marx”. 

Cinco blocos já foram realizados e todos eles com um bom público assistindo.  

O primeiro Bloco intitulado de “O duplo Marx”, você pode ver em:  
https://www.youtube.com/watch?v=_2kxHZwQCw 

O segundo Bloco, com o tema “Territorialização do capital, formação do 
Estado nacional e categorial” você assiste em: 
https://www.youtube.com/watch?v=Z1xGctfqfFA

O terceiro bloco, realizado na quarta-feira, 17/08, teve como tema “O valor-
clivagem e a saída da sociedade patriarcal produtora de mercadorias”, e 
você pode acessar em: 
https://www.youtube.com/watch?v=tKnFyFPICAw

O quarto bloco foi realizado dia 24/08 teve o tema “Capital fictício, 
a bolha de 2008 e a crise brasileira”, e pode ser acessado no link:  
https://www.youtube.com/watch?v=BcrzUGRCwbM

O quinto bloco, intitulado “A crítica da forma sujeito e fenômenos 
contemporâneos” aconteceu no dia 01/09 e pode ser visto clicando em: 
https://www.youtube.com/watch?v=FAd04tZLImI
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https://www.youtube.com/watch?v=_2kxHZwQCw
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PRÓXIMO EVENTO

 
O sexto e último bloco ocorrerá dia 08/09, quinta-feira, às 19h30min, 
abordando o tema “A dissolução do Estado e a militarização do cotidiano”, 
com a exposição do professor Marildo Menegat, os comentários de Adriano 
Barbosa e a mediação de Amauri Perusso, presidente da FENASTC.
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ASSISTA 
AQUI

https://youtu.be/CcK2KhrOksw
https://youtu.be/CcK2KhrOksw
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OUTRAS ATIVIDADES SINDILEX

Diretores do Sindilex participam ativamente da 
campanha pelo limite dos juros no Brasil

O Núcleo São Paulo da Auditoria Cidadã da Dívida, coordenado pela Diretora 
de Comunicação do Sindilex, e que conta com as participações do Presidente 
do Sindilex, Daniel Santos e do vice-presidente, Miguel Lima, lançou no dia 
14 de agosto passado um manifesto em favor do limite dos juros no Brasil 
para apoiar a campanha que visa limitar em 12% ao ano os juros praticados 
no país.

O manifesto intitulado “Manifesto de São Paulo pelo limite dos juros no 
Brasil” está recebendo adesão de diversas entidades e de pessoas físicas, 
pois se trata de uma luta que é de todos os cidadãos e cidadãs que não 
aguentam mais pagar juros abusivos ao sistema financeiro.

Se você quiser assinar, envie seu nome para o e-mail:  
auditoriacidadasp@gmail.com 

O limite dos juros tem que virar lei!

Acesse o Manifesto no link:  
https://www.sindilex.org.br/manifesto-de-sao-paulo-pelo-limite-dos-
juros-no-brasil/

(11) 3104.1023         (11) 99607.9578 

sindilex@sindilex.org.br

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

mailto:auditoriacidadasp@gmail.com 
https://www.sindilex.org.br/manifesto-de-sao-paulo-pelo-limite-dos-juros-no-brasil/
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