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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. As demandas estão representadas nos projetos de 
lei PLs118/2019, 293/2019 e 325/2022. 

Os PLs 293/2019 e 325/2022 aguardam o momento político adequado 
para voltar à pauta de votação. Isso deve ocorrer após a realização do 
primeiro turno das eleições. 

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


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: 
 - 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 e tem analisado que o fator eleições gerais também 
influenciam na não mobilização dos vereadores no sentido de pautar e votar 
o PL 325/2022.
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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

13 e 14 /setembro

O presidente do Sindilex, Daniel Santos, esteve presente no Tribunal de Contas 
dialogando nos setores do Tribunal sobre o andamento da data-base. No dia 
14 de setembro acompanhou a Sessão Plenária.

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

Câmara Municipal

12/setembro

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

Gabinetes de vereadores

Para tratar das pautas de reivindicações, o Sindilex tem promovido 
reuniões e visitas aos gabinetes de vereadores. 

14/setembro

Assessoria do vereador Jair Tatto, presidente da Comissão de Finanças e 
Orçamento. 
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COMISSÃO PARITÁRIA

No dia 12 de setembro foi realizada a 103a Reunião da Comissão Paritária 
Mista de Negociação Permanente que é integrada pelas administrações das 
duas Casas e pelo Sindilex. Estiveram presentes Daniel Santos, presidente 
do Sindilex e subcoordenador da Comissão, Miguel Lima, vice-presidente, 
Josivaldo, coordenador, representante da Câmara Municipal, Rosano, pela 
administração do TCM, Sônia Alves, diretora de Comunicação do Sindilex, 
Rita, administração TCM, Valdir, administração Câmara.

Na pauta constou os pontos: 

1. Pauta de Reinvindicações: 
1.1. Reajuste do TCM; 
1.2. Teletrabalho. 

2. Outros assuntos: 
2.1. Informes sobre o julgamento das ADI’s que questionam 
dispositivos da Emenda 103/2019.

2.2. Formulário de opção pelo Regime Complementar na CMSP.
2.3. A questão dos admitidos, principalmente no TCM. 

Os temas foram tratados e encaminhamentos foram dados no sentido de 
organizar as ações da administração e do Sindilex na defesa dos interesses 
dos servidores.
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JURÍDICO SINDILEX 

Relatório de ações do Sindilex atualizado

Ação n° 1003290-46.2020.8.26.0053 – migração ao Regime de 
previdência complementar. Ação que visa o direito de migração dos 
sindicalizados constantes na lista apresentada do Regime Próprio de 
Previdência Social ao Regime de Previdência Complementar, bem como 
seja compensado o período pretérito de contribuição, seja por meio 
do Benefício especial, seja pela integralização ao plano de previdência 
complementar. Réplica e especificações de provas apresentadas. 

Em 10.05.2021, ação julgada parcialmente procedente para viabilizar 
a migração dos sindicalizados, porém sem a compensação financeira. 
Apresentado Recurso de apelação em 31.05.2021. Em paralelo foi oficiado o 
Município para cumprimento da liminar em 09.06.2021. Em 14.06.2021 foi 
concedido pelo TJSP a suspensão da liminar tendo em vista que a matéria é 
objeto de recurso junto ao STF em sede de ADI. Em 28.03.2022 foi iniciado o 
julgamento, de forma que, após a sustentação oral realizada pelo escritório, 
o relator negou provimento aos recursos, mantendo o direito de opção dos 
sindicalizados de optar pelo regime de previdência complementar. Opostos 
embargos de declaração em 07.07.2022. Aos 02.08.2022 os embargos de 
declaração foram conhecidos, porém rejeitados. Protocolados Recursos 
Especiais e Extraordinários em 01.09.2022. Contrarrazões aos Recursos 
juntadas em 09.09.2022. Aguardando juízo de admissibilidade dos recursos.

Acompanhe toda a descrição desta ação, bem como de outras no link abaixo:
https://www.sindilex.org.br/wp-content/uploads/2022/09/2022.09.14-
Relatorio-de-Acoes-SINDILEX.pdf

Lute por seus direitos. Sindicalize-se.

https://www.sindilex.org.br/wp-content/uploads/2022/09/2022.09.14-Relatorio-de-Acoes-SINDILEX.pdf
https://www.sindilex.org.br/wp-content/uploads/2022/09/2022.09.14-Relatorio-de-Acoes-SINDILEX.pdf
https://www.sindilex.org.br/filie-se/
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LEGISLATIVOS PELO BRASIL

Congresso da Fenalegis

Nos dias 14 e 15 de setembro aconteceu o IV Congresso Fenalegis, 
realizado na cidade de Birigui, interior de São Paulo, em parceria com a 
Câmara Municipal local. Dentre os diversos temas abordados em palestras, 
constam: Aspectos da LFR, com o Prof. Moacir Marques da Silva, servidor 
do TCM-SP; Previdência Privada e Fundos de Pensão, com o Professor 
Diego Leonel e Professora Maris Caroline Gosman; Aspectos Jurídicos das 
rotinas das Câmaras Municipais, com o Dr Yuri Ramon de Araújo e painel 
boas práticas com a Câmara de Guarulhos, apresentado pelo Dr Devanildo 
Damião da Câmara Municipal de Guarulhos.

Veja em: youtube.com/servidorlegislativo ou em <facebook.com/fenalegis

Confira a programação completa dos dois dias de congresso em:  
www.fenalegis.org.br

https://www.youtube.com/servidorlegislativo
https://www.facebook.com/fenalegis
http://www.fenalegis.org.br
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BOLETIM LEGISLATIVO PAULISTANO

Câmara aprova projeto sobre estagiários da 
administração pública municipal

Na Sessão Plenária da última quarta-feira (14/09), os Vereadores aprovaram, 
de forma simbólica, ou seja, sem o registro de votos no painel eletrônico, 
o Projeto de Lei 551/2022, do Executivo Municipal, que dispõe sobre a 
concessão de Bolsas-Treinamento e Bolsas-Auxílio aos estagiários. 

Segundo a Prefeitura, o projeto irá conceder anualmente 9.238 vagas para 
estagiários de ensino superior e até 1.000 bolsas para estágio de ensino 
médio. 

O projeto prevê, ainda, aumento da carga horária para estágio de ensino 
superior de 20 horas semanais para 30 horas por semana. Para compensar o 
aumento da jornada a Prefeitura prevê o fornecimento de Vale-Refeição no 
valor de R$ 25,00/dia. De acordo com o Executivo, esse é o mesmo valor do 
vale refeição dos servidores da administração.

Leia a matéria completa em: 

https://www.saopaulo.sp.leg.br/blog/plenario-aprova-pl-que-
valoriza-estagiarios-da-administracao-publica-municipal/

https://www.saopaulo.sp.leg.br/blog/plenario-aprova-pl-que-valoriza-estagiarios-da-administracao-publica-municipal/
https://www.saopaulo.sp.leg.br/blog/plenario-aprova-pl-que-valoriza-estagiarios-da-administracao-publica-municipal/
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TRIBUNAIS DE CONTAS PELO BRASIL

Evento Sudeste de 30 anos da Atricon

No dia 1o de setembro ocorreu no Salão Nobre do TCE/SP, evento de 
comemoração no Sudeste dos 30 anos da Associação dos Membros dos 
Tribunais de Contas do Brasil (Atricon). O evento foi organizado pela Atricon 
em conjunto com TCE-SP e TCM-SP. Compunham a mesa o conselheiro Cezar 
Miola, presidente da Atricon, além de João Antonio da Silva Filho e Dimas 
Ramalho, presidentes do  TCM e TCE-SP. Estiveram presentes conselheiros de 
diversos Tribunais de Contas da região Sudeste.

O Presidente do Sindilex, Daniel Santos esteve presente no evento 
representando o Sindilex e a Federação Nacional das Entidades dos Servidores 
dos Tribunais de Contas do Brasil (Fenastc).

Veja o evento em: 

https://www.youtube.com/watch?v=97fi6U0cYy0

https://www.youtube.com/watch?v=97fi6U0cYy0
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SINDICALISMO PELO BRASIL

Campanha Fenastc pela correção da tabela do IRPF 

Continua a campanha da Fenastc - Federação Nacional dos Servidores dos 
Tribunais de Contas do Brasil pela correção da tabela do Imposto de Renda da 
Pessoa Física – IRPF para 2023.

De acordo com a Fenastc, 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:

https://www.abaixoassinado.org/abaixoassinados/58255

Não deixe de assinar. Defenda seus direitos!

https://www.abaixoassinado.org/abaixoassinados/58255
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SINDICALISMO PELO BRASIL

Seminário CNSP 2022

Do dia 15 a 18 de setembro realizou-se o Seminário 2022 da Confederação 
Nacional dos Servidores Públicos (CNSP) intitulado “Inter-relações do governo 
e seus servidores”.
 
Foram debatidos temas relevantes pertinentes aos servidores públicos e 
ao serviço público em forma de composição de 6 grupos temáticos entre 
os participantes que deveriam destacar quais os principais problemas 
e as respectivas propostas para solucioná-los ou encaminhá-los. 
Destacaram-se o fim da PEC 32 e a questão da alteração do teto constitucional 
dos servidores públicos.
 
Representando o Sindilex, Fenastc e Fenalegis, Marcos Alcyr Brito de Oliveira 
(vice-presidente do Sindilex e diretor da Fenastc e da Fenalegis) esteve presente 
no evento. Marcos Alcyr participou do grupo de trabalho nº 4, que tratou do 
tema “Teto Salarial”, cujo resultado colocamos à disposição no link a seguir: 

GRUPO DE TRABALHO Nº 4_CNSP

 A CNSP integra as demais entidades sindicais brasileiras que lutam por um 
serviço público gratuito e de qualidade e pela dignidade dos servidores públicos. 

Destacamos que no dia 17 de setembro, comemorou-se os 27 anos de 
existência da CNSP. Parabéns e boas lutas é o que deseja o Sindilex para a 
Confederação representativa de Servidores Públicos.

https://www.sindilex.org.br/wp-content/uploads/2022/09/GRUPO-DE-TRABALHO-No-4_CNSP.pdf
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EVENTOS SINDILEX
Marque na sua agenda ! 

Dia 27 de setembro, terça-feira, às 19 horas 

A Escola Sindilex leva ao ar, pelo Youtube, a Mesa de debates sobre o tema 
“Democracia em crise e neofascismo”. A palestra caberá ao professor Camilo 
Onoda Caldas, doutor em Filosofia do Direito pela USP e pós doutor em 
Democracia e Direitos Humanos.

Trata-se de conteúdo de debate necessário nesse momento de definição dos 
rumos do país através das eleições gerais.

ASSISTA 
AQUI

https://youtu.be/JZiFYNFesUU
https://youtu.be/JZiFYNFesUU
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ARTIGOS E OUTROS 

No dia do lançamento da Carta pela Democracia, 11 de agosto, no Largo São 
Francisco em São Paulo, a Fundação Perseu Abramo entrevistou o professor 
doutor Valter Pomar no podcast 200 Anos de Luta para falar sobre os 200 
anos de Estado Nação do Brasil.

Numa linguagem objetiva e crítica, o professor Valter traça uma linha 
histórica que se inicia em 1822 para concluir se nesse período o Brasil viveu 
momentos de Democracia e Estado de Direito.

(11) 3104.1023         (11) 99607.9578 

sindilex@sindilex.org.br

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

OUÇA
AQUI

http://www.sindilex.org.br
https://open.spotify.com/episode/2MCvBwMIr9aU3e5PRnrVtb?go=1&sp_cid=e7e2bdb9d8ced39c255a0b97c3ccac81&utm_source=embed_player_p&utm_medium=desktop&nd=1
https://open.spotify.com/episode/2MCvBwMIr9aU3e5PRnrVtb?go=1&sp_cid=e7e2bdb9d8ced39c255a0b97c3ccac81&utm_source=embed_player_p&utm_medium=desktop&nd=1

