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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 (PLs) 118/2019, 293/2019 e 325/2022.

Finalmente no dia 24 de setembro foi publicada no Diário Oficial a Lei 
17.845/2022, que teve origem no PL 118/2019, e prevê: 

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


     1. Alteração da nomenclatura das carreiras do TCM (art. 1º), 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 (art. 6º).  
      
      3. Reajuste do auxílio-saúde em 62% e do auxílio-alimentação em 39%,    
          alinhando com a Câmara Municipal (art. 7º). 
      
      4. Novo limite do abono de final de ano, que passa para o QTC-4  
          (art. 5º). 

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 e quando existir entendimento adequado entre as 
lideranças partidárias para ocorrência de votações no Plenário na Câmara. 
O Sindilex irá acompanhar.

Além disso, na Sessão Plenária da Câmara do dia 24 de agosto 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.
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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.

VISITAS AOS SETORES CÂMARA/SP E TCM/SP

Câmara Municipal

20 e 21 /setembro

O presidente Daniel Santos e o vice-presidente Miguel Lima realizaram visitas 
aos setores da Câmara, conversando com autoridades da Casa sobre temas 
de interesse dos servidores.

Tribunal de Contas

21/setembro

O presidente do Sindilex, Daniel Santos, esteve presente no Tribunal de Contas 
dialogando nos setores do Tribunal sobre o andamento da data-base. Esteve 
presente também na Sessão Plenária do TCM. Os plantões no TCM costumam 
ser realizados às quartas-feiras, pela manhã.
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JURÍDICO SINDILEX 

Relatório de ações do Sindilex atualizado

Ação n° 1055864-46.2020.8.26.0053 – contra dispositivos da Lei 
Complementar 173/20. 

Ação proposta para o SINDILEX objetivando afastar a aplicação da lei 
complementar federal 173/20, determinando que seja computado o período 
de 27.05.2020 até 31.12.2021 como efetivo exercício para os fins de adicionais 
temporais e licença-prêmio. Liminar indeferida em 09.11.2020. Foi interposto 
Agravo de Instrumento com relação a liminar, que, em 10.02.2021, teve efeito 
suspensivo concedido, determinando de imediato a contagem de tempo aos 
servidores da Câmara e TCM. Em 18.02.2021, foi encaminhado ofício para as 
Casas e também para Prefeitura informando a decisão e juntando a lista de 
beneficiados. Em 17.03.2021 foi apresentada petição informando que o TCM 
ainda não cumpriu com a decisão liminar, requerendo o imediato cumprimento 
sob pena de multa diária. Aguardando decisão com relação ao pedido formulado. 
Em 25.05.2021 o juiz deu novo despacho requerendo seja informado o devido 
cumprimento da liminar. A ação foi julgada improcedente em 28.07.2021. Em 
13.12.2021 foi negado provimento ao nosso recurso, mantida a decisão de 
improcedência da demanda. Em 28.01.2022 foi apresentado Embargos de 
Declaração, que está aguardando julgamento. Em 05.04.2022 foi proferido 
acórdão rejeitando os embargos de declaração, publicado em 12.04.2022. 
Em 10.05.2022 foi apresentado Recurso Extraordinário. Em 20.05.2022 foi 
aberto prazo para a parte contrária apresentar contraminuta ao Recurso. 
Contraminuta apresentada em 07.06.2022. Aos 08.06.2022 o processo foi 
encaminhado para a Coordenaria da Seção de Direito Público.

Acompanhe toda a descrição desta ação, bem como de outras clicando aqui.

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

Câmara debate o anúncio de reforma de 26 CEUS 
pelo Prefeito de São Paulo

Em Sessão Ordinária desta terça-feira (20/09) os vereadores debateram o 
anúncio do destino de 180 milhões de reais do Orçamento do Município 
para a reforma de 26 CEUs – Centros de Educação Unificados na cidade de 
São Paulo.

O anúncio foi feito na manhã de terça-feira pelo Prefeito Ricardo Nunes, 
após fechar contrato para reforma dos CEUs, afirmando que essas reformas 
devem durar 6 meses.

Para a Vereadora Sandra Santana (PSDB), o investimento vai favorecer 43 
mil alunos atendidos por esses Centros Unificados e irão gerar 3.500 novos 
empregos diretos e indiretos. 

A cidade possui, atualmente, 46 CEUs, sendo, portanto, mais de 50% 
deles submetidos a reformas estruturais, como eletricidade, cobertura de 
quadras, reforma de banheiros, pinturas, etc. 

Veja a reportagem no link: https://www.youtube.com/watch?v=0Z8Ppu3dv_g

Fenale comemora 29 anos de fundação

No dia 22 de setembro a Fenale – Federação Nacional dos Servidores 
Públicos Aposentados dos Poderes Legislativos Federal, Estaduais e do 
DF, completa 29 anos.

O Sindilex felicita a Fenale e seu presidente, José Eduardo Rangel, pelos 29 
anos de muita luta da entidade pelo fortalecimento do Poder Legislativo 
Brasileiro.

https://www.youtube.com/watch?v=0Z8Ppu3dv_g
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TRIBUNAIS DE CONTAS PELO BRASIL

TCM-SP: Pesquisa sobre violência contra a mulher

O Tribunal de Contas do Município de São Paulo está realizando uma pesquisa 
sobre a mulher em situação de violência no Município de São Paulo.

O objetivo dessa pesquisa é subsidiar procedimento de auditoria que visa 
mensurar o grau de conhecimento da população aos serviços ofertados às 
mulheres vítimas de violência.

O Sindilex sugere que todos respondam, assim como divulguem em suas 
redes de contato.

Responda a pesquisa clicando no link a seguir:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccqvVuTs16FGkXtsAuZh0xjkp3
tRfe61sNtej0N76k8n8cjw/viewform?usp=sf_link

TCE-ES: Tech Day

No dia 14 de setembro o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo 
(TCE-ES) realizou o Tech Day. O objetivo do evento foi fomentar a cultura da 
análise de dados entre os servidores para a aplicação na atividade do controle 
externo. 

Estiveram presentes cerca de 200 profissionais de controle externo no 
auditório da Escola de Contas Públicas (ECP) Mariazinha Vellozo Lucas.

Veja mais em:

https://www.tcees.tc.br/tech-day-tce-es-lanca-ferramentas-para-a-analise-
de-dados-pelos-auditores-de-controle-externo/

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccqvVuTs16FGkXtsAuZh0xjkp3tRfe61sNtej0N76k8n8cjw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccqvVuTs16FGkXtsAuZh0xjkp3tRfe61sNtej0N76k8n8cjw/viewform?usp=sf_link
https://www.tcees.tc.br/tech-day-tce-es-lanca-ferramentas-para-a-analise-de-dados-pelos-auditores-de-controle-externo/
https://www.tcees.tc.br/tech-day-tce-es-lanca-ferramentas-para-a-analise-de-dados-pelos-auditores-de-controle-externo/
https://www.youtube.com/watch?v=97fi6U0cYy0
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SINDICALISMO PELO BRASIL

Pública Central do Servidor na luta pela correção na 
tabela do Imposto de Renda

A Pública Central Sindical do Servidor Público pautou como prioridade a luta 
pela correção na tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF para 
2023.

O Imposto de Renda como está, sem correção desde 2015 penaliza os 
que recebem baixos salários e acaba favorecendo os que recebem altas 
remunerações, aprofundando as desigualdades típicas de uma taxação 
regressiva.

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

O Sindilex é filiado à Pública e apoia essa mobilização.

Você não pode ficar de fora. Assine o abaixo assinado para corrigir a Tabela 
do Imposto de Renda Pessoa Física para 2023! É fácil, rápido e JUSTO!

https://www.abaixoassinado.org/assinaturas/assinar/58255

https://www.abaixoassinado.org/assinaturas/assinar/58255
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SINDICALISMO PELO BRASIL

Pública Central do Servidor: Audiência no Planalto 
pela contagem de tempo de serviço

A Pública Central Sindical do Servidor esteve reunida com o Presidente 
em exercício, Senador Rodrigo Pacheco, para negociar a aprovação do PLP 
04/2022 que altera a Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, para 
permitir a incorporação aos vencimentos dos servidores públicos de benefícios 
associados ao tempo de serviço exercido entre 27 de maio de 2020 e 31 de 
dezembro de 2021.

A Lei Complementar 173/2020 foi a lei que proibiu a Federação, os Estados, 
os Municípios e o Distrito Federal de contarem esse tempo (27/05/2020 a 
31/12/2021) como de período aquisitivo necessário exclusivamente para 
a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais 
mecanismos equivalentes sob a alegação do aumento da despesa com pessoal 
no período da pandemia.

 O PLP 04 é de autoria do Senador Alexandre Silveira (PSD/MG) e prevê que 
o tempo seja contado no período citado, mas determina que os pagamentos 
dessas vantagens sejam feitos a partir de janeiro de 2022, ou seja, não prevê 
a retroatividade do pagamento.



O PLP 04 é de interesse de todos nós servidores, pois retoma a contagem 
de tempo de aproximadamente 19 meses que até então ficaram perdidos 
e foram alvo de ações judiciais do Sindilex.

Sobre a ação do Sindilex, você pode ler neste boletim, na seção Jurídico do 
Sindilex. 

Acesse o PLP 04/2022 clicando aqui.

CNSP lança Carta Aberta de Serra Negra

A Confederação Nacional dos Servidores Públicos (CNSP) realizou encontro 
anual nos dias 15 a 18 de setembro. Do encontro resultou a publicação 
de Carta Aberta de Serra Negra (SP) – 2022. A carta defende, entre outros 
pontos, a unanimidade pelo não acolhimento da PEC 32/2020, tanto na 
sua proposta original quanto no seu substitutivo, além do estabelecimento 
de subteto unificado para os servidores públicos.

Marcos Alcyr Brito de Oliveira, vice-presidente Sindilex, participou do 
Encontro representando o Sindilex, a Fenastc e a Fenalegis. 

Leia a íntegra da Carta em:

https://www.sindilex.org.br/confira-na-integra-a-carta-aberta-
de-serra-negra-sp-2022-encontro-da-confederacao-nacional-dos-
servidores-publicos-cnsp/

https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=9067870&ts=1662653684108&disposition=inline
https://www.sindilex.org.br/confira-na-integra-a-carta-aberta-de-serra-negra-sp-2022-encontro-da-confederacao-nacional-dos-servidores-publicos-cnsp/
https://www.sindilex.org.br/confira-na-integra-a-carta-aberta-de-serra-negra-sp-2022-encontro-da-confederacao-nacional-dos-servidores-publicos-cnsp/
https://www.sindilex.org.br/confira-na-integra-a-carta-aberta-de-serra-negra-sp-2022-encontro-da-confederacao-nacional-dos-servidores-publicos-cnsp/
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SINDICALISMO PELO BRASIL

Conacate: Em defesa da liberdade sindical

A Confederação Nacional das Carreiras e Atividades Típicas de Estado – 
CONACATE encaminhou ofícios aos presidentes do Senado e da Câmara 
defendendo a liberdade sindical. O Sindilex é filiado à Conacate.

Veja mais clicando aqui.

Conacate: Nota Pública sobre declarações do 
Ministro Guedes

A Confederação Nacional das Carreiras e Atividades Típicas de Estado – Conacate 
apresentou nota pública sobre declarações apresentadas pelo Ministro da 
Economia, Paulo Guedes, em entrevista à Rádio Guaíba, no dia 19/09/2022.
Nessa entrevista, o Ministro Guedes voltou a ofender os servidores públicos 
e chegou a afirmar que fez uma reforma administrativa invisível com o apoio 
dos próprios servidores.

Diante de tais afirmações, a Conacate, em nome de suas entidades filiadas, pediu 
direito de resposta à Rádio Guaíba onde o Ministro afirmou tais inverdades. A 
entidade ainda emitiu uma Nota Pública para demonstrar sua total indignação 
diante do discurso de ódio de Guedes contra os servidores públicos.

A Nota também visa alertar os brasileiros sobre as meias verdades na fala 
do Ministro e sobre o alto risco dessa antirreforma administrativa de facilitar 
rachadinhas, de realizar contratações sem concurso e de enfraquecer o serviço 
público responsável por prestar atendimento à população que mais precisa.

Leia a nota no link a seguir:
https://bit.ly/3Uwzxun
https://www.conacate.org.br/post/nota-publica-guedes

https://www.conacate.org.br/post/conacateenviacartaabertasobreliberdadesindical
https://bit.ly/3Uwzxun
https://www.conacate.org.br/post/nota-publica-guedes
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ELEIÇÕES 2022

Plataforma “Quem Foi Quem”

O DIAP – Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, lançou a 
plataforma “Quem Foi Quem”. 

Essa plataforma apresenta os votos dos parlamentares federais em relação 
aos temas de interesse dos trabalhadores e da sociedade.

No site, é possível filtrar a busca por nome, estado e partido e avaliar se 
o parlamentar merece ou não ser reeleito, com informações do voto em 
plenário a favor ou contrário aos interesses dos trabalhadores dos setores 
público e privado.

Acesse a plataforma no link a seguir:

https://www.quemfoiquem.org.br/

https://www.quemfoiquem.org.br/


SINDILEX FIQUE POR DENTRO

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.

ACESSE 
AQUI

(11) 3104.1023         (11) 99607.9578 

sindilex@sindilex.org.br

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

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

