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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: 

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


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

Este projeto de lei (118/19) foi encaminhado para sanção do prefeito no dia 
30 de agosto. O Executivo tem prazo até dia 21/09 para sancionar a lei. Caso 
não sancione, ele pode reencaminhar de volta à Câmara Municipal para 
promulgação. O Sindilex está acompanhando.

Além disso, na mesma Sessão do dia 24/8 foi aprovado, em primeira votação, 
o projeto de lei PL 293/2019, que trata do reajuste do TCM do período 
mar/2018 a fev/2019.

O projeto de lei do reajuste de 2022 (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 a fim de viabilizar a votação.



Câmara Municipal: Teletrabalho
O teletrabalho é um dos itens que tem sido tratado pelo Sindilex como 
pendência da data-base na Câmara Municipal. O objetivo é propor uma 
nova regulamentação do teletrabalho contendo regramentos mais claros e 
padronizados e com acompanhamento de um Comitê Gestor.

Para tanto, o Sindilex tem desenvolvido conversações com dirigentes da 
Câmara para buscar entendimentos sobre essa nova proposta.

Quanto ao concurso, o Sindilex tem promovido reuniões com gestores 
da Câmara no sentido defender a sua importância, considerando as 
aposentadorias e outras vacâncias.
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VISITAS AOS SETORES TCM/SP E CÂMARA/SP

Tribunal de Contas

06/setembro

O presidente do Sindilex, Daniel Santos, esteve presente no Tribunal de 
Contas dialogando nos setores do Tribunal sobre o andamento da data-base. 

Os plantões no TCM costumam ser realizados às quartas-feiras, pela manhã. 

Câmara Municipal

06/setembro

O presidente Daniel Santos e o vice-presidente Miguel Lima realizaram visitas 
aos setores da Câmara. 
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JURÍDICO SINDILEX 

STF retoma o julgamento das ADIS 
que questionam a reforma da previdência

As ações diretas de inconstitucionalidade que tramitam no Supremo Tribunal 
Federal, ajuizadas contra dispositivos da reforma da previdência federal 
(EC nº 103/2019), foram incluídas em julgamento virtual nos dias 16/09/2022 
a 23/09/2022.

As ADIs 6.254, 6.255, 6.258, 6.271, 6.361 e 6.367 questionam os dispositivos 
da EC nº 103/2019 que instituíram a alíquota previdenciária progressiva, 
alíquota extraordinária, revogação da imunidade dos aposentados com 
ampliação da contribuição quando houver déficit atuarial, revogação das 
regras de transição, redução das pensões e anulação de aposentadorias 
concedidas com base em tempo especial.

O julgamento das ações iniciou em 2020, com o voto do Relator Ministro 
Roberto Barroso que considerou constitucional a progressividade de 
alíquotas, sendo adiado em função do pedido de destaque pelo Ministro 
Ricardo Levandowski e será retomado dia 16 de setembro de 2022.

O Sindilex irá aguardar o resultado de julgamento para adoção das medidas 
contra os dispositivos da Emenda 41/2021, que alterou regime previdenciário 
municipal, considerando que as questões em discussão nas ações em trâmite 
no STF, a exemplo da revogação da imunidade dos aposentados e das regras 
de transição, são comuns no âmbito municipal e a decisão do Supremo poderá 
balizar o entendimento acerca do tema nas diversas instâncias judiciais.

Lute por seus direitos. Sindicalize-se.

https://www.sindilex.org.br/filie-se/
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BOLETIM LEGISLATIVO PAULISTANO

Câmara aprova alteração da Lei Orgânica para 
permitir mais que uma reeleição para os membros 
da Mesa Diretora

Com 40 votos favoráveis e 9 votos contrários, a Câmara Municipal de São 
Paulo aprovou em segundo turno de discussão, na Sessão Plenária de terça-
feira (6/9), Projeto de Emenda à Lei Orgânica (PLO 09/2003), que altera a 
reeleição para a Mesa Diretora prevendo mais duas eleições para o mesmo 
cargo. Atualmente, é permitida apenas mais uma recondução para o mesmo 
cargo dentro da mesma legislatura. Na prática, a permissão pode garantir 
6 anos de mandato para o mesmo cargo na Mesa Diretora, caso o sufrágio 
municipal ocorra após a terceira recondução.

Foto: André Bueno | REDE CÂMARA SP



Foi apresentada Emenda ao texto original do PLO 09/2003 (Emenda 01), que 
também previu justificativa de secretários municipais que não comparecerem 
à Câmara quando convidados. Caso não haja justificativa para a ausência, 
poderá haver penalidades. 

Além disso, a Emenda determina que o Executivo apresente, em Audiência 
Pública no Legislativo, em até 30 dias após o encerramento de cada trimestre, 
informações detalhadas sobre receitas arrecadadas, transferências, além 
de recursos recebidos e destinados à educação referente ao período em 
questão.

A Emenda 01 ainda prevê:

a) disciplina em lei, que atualmente é regulamentado por Decreto da 
Mesa Diretora, o quórum qualificado que exige pelos menos 37 votos para 
aprovação da matéria e faz inserção da votação híbrida;

b) alteração nos arts. 40 e 41 da Lei Orgânica para constar o nome de 
parcelamento e uso do solo onde constam atualmente zoneamento 
urbano;

c) os vetos feitos pela Prefeitura também sofreram alteração e só poderão 
ser vetados parágrafos inteiros da matéria em análise pelo Executivo, ou seja, 
não será mais permitido vetar apenas uma palavra.

Leia a matéria na íntegra em: 

https://www.saopaulo.sp.leg.br/blog/plenario-aprova-projeto-que-
altera-lei-organica-do-municipio/

https://www.saopaulo.sp.leg.br/blog/plenario-aprova-projeto-que-altera-lei-organica-do-municipio/
https://www.saopaulo.sp.leg.br/blog/plenario-aprova-projeto-que-altera-lei-organica-do-municipio/
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TRIBUNAIS DE CONTAS PELO BRASIL

O Instituto Rui Barbosa, com vistas a auxiliar os Tribunais de Contas no 
combate aos Assédios Morais e Sexuais no ambiente de trabalho, elaborou 
uma cartilha de esclarecimento sobre assédios e contendo boas práticas para 
evitá-los ou enfrentá-los.

Assim escreveu o IRB: 

“Debater sobre o assédio vai muito além de uma pauta moral: é debater sobre 
saúde e segurança laboral, e isso é dever de toda instituição pública, ainda 
mais se ela é responsável pelo controle dos demais órgãos públicos e deve 
dar o exemplo, como os Tribunais de Contas. O combate ao assédio é uma 
responsabilidade organizacional, e sua prevenção está ligada à construção 
de ambientes saudáveis de trabalho, seguros e harmoniosos com a qualidade 
e higidez que todos, trabalhadores e sociedade, desejam e merecem ter. 
Uma instituição que se organiza no combate e prevenção ao assédio, tem o 
potencial de evitar grande parte dos casos que são vivenciados a preços tão 
altos. O assédio é crime e precisa ser combatido.

Por isso, alinhado a sua missão e ao objetivo estratégico que visa o 
desenvolvimento institucional dos Tribunais de Contas, principalmente por 
meio do compartilhamento de boas práticas, o IRB apresenta a Cartilha de 
Conscientização e Combate aos Assédios Moral e Sexual nos Tribunais de Contas, 
elaborada pelo Grupo de Trabalho instituído por meio da Portaria n. 04/2021, 
no âmbito do Comitê Técnico das Corregedorias, Ouvidorias e Controle Social. 
Este documento tem por finalidade promover a discussão sobre o tema ainda 
pouco abordado nos Tribunais e, dessa forma, ampliar o debate, promover a 
conscientização, divulgar ações de cuidado e fortalecer estratégias de prevenção, 
com o intuito de prevenir, combater e, então, reduzir sistematicamente o número 
de casos de assédio sofridos no interior de nossas organizações.”

Visualize a Cartilha clicando no link: 
https://irbcontas.org.br/wp-content/uploads/2021/09/cartilha-
assedio-moral-e-sexual-nos-tribunais-de-contas.pdf

.

https://irbcontas.org.br/wp-content/uploads/2021/09/cartilha-assedio-moral-e-sexual-nos-tribunais-de-contas.pdf
https://irbcontas.org.br/wp-content/uploads/2021/09/cartilha-assedio-moral-e-sexual-nos-tribunais-de-contas.pdf
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SINDICALISMO PELO BRASIL

A Federação Nacional dos Servidores dos Tribunais de Contas do 
Brasil – Fenastc, está organizando campanha pela correção da Tabela 
de Imposto de Renda. A referida tabela não é corrigida desde 2015 
promovendo taxação abusiva sobre os trabalhadores. É uma tributação 
regressiva, onde proporcionalmente os baixos salários pagam mais 
do que os rendimentos mais altos, punindo os que ganham menos.

A proposta Orçamentária enviada pelo Governo ao Congresso Nacional para 
2023 não prevê alteração na tabela de Imposto de Renda.

A campanha recebe adesão via assinatura do abaixo assinado no link 
a seguir:
https://www.abaixoassinado.org/abaixoassinados/58255

Aniversário da FENASTC

O Sindilex parabeniza a Federação Nacional das Entidades dos Servidores 
dos Tribunais de Contas do Brasil – FENASTC, pelos seus 30 anos de lutas, 
completado no último dia 11 de setembro.

https://www.abaixoassinado.org/abaixoassinados/58255
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EVENTOS SINDILEX
(Aconteceu) 

A Escola Sindilex finalizou o II Ciclo de Debates na última quinta-feira, 08/09. 
Com seis blocos, os temas guardaram conexão com um tema global com o 
nome de “Desdobrando a crítica do valor: com Marx para além de Marx”. 

Acompanhe os debates pelos links abaixo:

1º bloco:    “O duplo Marx”, com o professor Maurílio Botelho:
https://www.youtube.com/watch?v=_2kxHZwQCw 

2º bloco:    “Territorialização do capital, formação do Estado nacional e       
                     categorial”: 

https://www.youtube.com/watch?v=Z1xGctfqfFA

3º bloco:     “O valor-clivagem e a saída da sociedade patriarcal produtora de   
                     mercadorias”: 

https://www.youtube.com/watch?v=tKnFyFPICAw

4º bloco:    “Capital fictício, a bolha de 2008 e a crise brasileira”:  
  https://www.youtube.com/watch?v=BcrzUGRCwbM

5º bloco:    “A crítica da forma sujeito e fenômenos contemporâneos”: 
https://www.youtube.com/watch?v=FAd04tZLImI

6º bloco:    “A dissolução do Estado e a militarização do cotidiano”: 
https://www.youtube.com/watch?v=CcK2KhrOksw

https://youtu.be/_2kxHZwQCww
https://www.youtube.com/watch?v=Z1xGctfqfFA
https://www.youtube.com/watch?v=tKnFyFPICAw
https://www.youtube.com/watch?v=BcrzUGRCwbM
https://www.youtube.com/watch?v=FAd04tZLImI
https://www.youtube.com/watch?v=CcK2KhrOksw
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OUTRAS ATIVIDADES SINDILEX

O engajamento social do Sindilex

Os dirigentes do Sindilex também são envolvidos com movimentos de defesa 
social, tal como a Auditoria Cidadã da Dívida.

O Núcleo São Paulo da ACD conta com a coordenação da Diretora de 
Comunicação, Sônia Alves, e as participações do Presidente, Daniel Santos, 
e do Vice-Presidente, Miguel Lima.

Continua aberta, ainda, a chance de assinar o Manifesto São Paulo pelo 
limite dos juros no Brasil.

Se você é contra esses juros bancários abusivos, que chegam a quase 900% 
ao ano no caso do rotativo do cartão de crédito, assine o Manifesto. 

Para isso, basta mandar um e-mail com seu nome para: 
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/
https://www.sindilex.org.br/manifesto-de-sao-paulo-pelo-limite-dos-juros-no-brasil/
http://www.sindilex.org.br

