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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.

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). 

No caso do pagamento do Auxílio-saúde, o valor do mês de setembro deve 
ser atualizado no mês de outubro pelo TCM.

O mesmo ocorre com o Auxílio-alimentação, no mês de outubro deve ser 
pago o valor referente a outubro já atualizado, assim como a diferença da 
atualização referente a setembro. 

Quanto à extensão do Auxílio-saúde aos aposentados, o Colegiado do 
Tribunal de Contas deve aprovar em breve uma Resolução regulamentando 
da Lei 17.845/2022.

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

Lembramos que 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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Palavra do Presidente do Sindilex sobre a 
aprovação da Lei 17.845/2022

Finalmente saiu publicada no DOC de sábado (24/09) a Lei Municipal 
17.845/22. Muita gente deve estar esquecendo, mas a Lei, além dos 
reajustes do Auxílio-saúde, do Alimentação e da extensão do Auxílio-
saúde aos aposentados, estabelece a nova denominação para os 
cargos do TCM-SP e representa anos de luta da Fenastc e do Sindilex.

Desde a sua fundação, há 30 anos, a Fenastc defende a simetria das 
carreiras dos Tribunais de Contas de todo o país. Nesse sentido, definiu 
o entendimento de que a denominação deveria ser padronizada 
como Auditor de Controle Externo, a mais comum.

O Sindilex, acompanhando a Fenastc, lutou por essa simetria e após 
anos de tentativa, inclusive com abaixo-assinado dos servidores, 
conquistou em 2019 que o TCM encaminhasse o PL 118/19, agora 
transformado em Lei.

A nova denominação de cargos da carreira controle externo passa 
a ser:

- Auditor de Controle Externo (nível superior) 

- Auxiliar Técnico de Controle Externo (nível médio) 

- Auxiliar de Apoio ao Controle Externo (nível operacional)

Parabéns ao Sindilex. Parabéns a todos!
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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

28 /setembro

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

Tribunal de Contas

28/setembro

O presidente do Sindilex, Daniel Santos, esteve presente no Tribunal de 
Contas e dialogou com servidores em diversos setores 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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LEGISLATIVOS PELO BRASIL

Suplentes devem dar outro desenho à  
Câmara Municipal de SP

14 vereadores da Câmara paulistana foram candidatos aos cargos de deputado 
federal e estadual nessas eleições. Se considerarmos nessa soma o 1º Suplente, 
são 15 os candidatos. Aqui listamos os candidatos e os eleitos para seus cargos:

Deputado(a) Federal
Alfredinho (PT)  
Delegado Palumbo (MDB), eleito com 254.898 votos
Erika Hilton (PSOL), eleita com 256.903 votos
Fernando Holiday (Novo)
Janaína Lima (MDB)
Juliana Cardoso (PT), eleita com 125.517 votos
Marlon Luz (MDB)
Rodrigo Goulart (PSD)
Rubinho Nunes (União Brasil)
Sidney Cruz (Solidariedade)

Deputado Estadual
Antônio Donato (PT), eleito com 88.022 votos
Eduardo Suplicy (PT), eleito com 807.015 votos
Isac Félix (PL)
Toninho Vespoli (PSOL)
Reis - 1º Suplente (PT), eleito com 108.726 votos

Dos que se candidataram, considerando também o suplente, podemos considerar 
que 40% deles conseguiram se eleger.

Porém, quanto ao total de cadeiras da Câmara Municipal de SP (55 vereadores), os 
eleitos, considerando também o 1º Suplente, representam cerca de 11% das cadeiras 
que serão renovadas em 2023. Resta saber se haverá alteração de posicionamentos 
em relação aos temas da cidade, dos cidadãos e dos servidores públicos.
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TRIBUNAIS DE CONTAS PELO BRASIL

TCM-SP: Continua a pesquisa sobre violência 
contra a mulher

Vai até o dia 10 de outubro a pesquisa do Tribunal de Contas do Município 
de São Paulo sobre a mulher em situação de violência no Município de São 
Paulo.

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

O Sindilex sugere que todos respondam a pesquisa, 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

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccqvVuTs16FGkXtsAuZh0xjkp3tRfe61sNtej0N76k8n8cjw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccqvVuTs16FGkXtsAuZh0xjkp3tRfe61sNtej0N76k8n8cjw/viewform?usp=sf_link
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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.  É de seu interesse pagar um Imposto de 
Renda justo. 

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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Pública apoia proposta de diretrizes sobre 
Negociação Coletiva e Organização Sindical 
no setor Público 

Proposta foi entregue à coordenação de campanha de Lula 

A Internacional de Serviços Públicos-ISP promoveu, em parceria com a 
Fundação Friedrich Ebert no Brasil e com a participação de várias Centrais 
Sindicais, um conjunto de debates para preparar uma proposta de diretrizes 
sobre Negociação Coletiva, Organização Sindical e Direito de Greve no 
Setor Público. Os debates foram realizados desde abril e agora, no dia 21/09, 
foi entregue um conjunto de propostas para a Coordenação do Programa 
de Governo do candidato Luís Inácio Lula da Silva, a “Federação Brasil da 
Esperança”. 

No dia da entrega do documento, estiveram presentes representando a 
Federação Brasil da Esperança, a ex-Ministra Miriam Belchior e os senhores 
Rubens Diniz, Guilherme Martinelli e Welington Almeida. Estiveram presentes 
ainda a secretária sub-regional para o Brasil da ISP, Denise Motta Dau, e as 
representações das seguintes entidades e centrais sindicais: CSPB, Força 
Sindical, CONFETAM/CUT, UGT, FENAPSI e NCST. Além desses, o encontro 
contou com cerca de 40 sindicalistas do setor que participaram online. 

O documento contém propostas de recuperação do Estado e do orçamento 
destinado aos serviços públicos que foram submetidos a cortes e ataques 
desde o golpe de 2016, passando pelos projetos neoliberais de Temer, com 
a Emenda do Teto de Gastos nº 95/16, e chegando ao governo Bolsonaro e 
suas antirreformas como a da Previdência que atinge as aposentadorias da 
população que mais necessita.

Entre as propostas do documento estão: a liberdade e autonomia da 
organização sindical; a criação de um espaço permanente de diálogo; a 
inclusão de todos os trabalhadores e trabalhadoras nas mesas de negociação; 
a democratização das relações de trabalho no serviço público, entre outras.
Somam-se ao apoio a este documento a Pública Central do Servidor, a CTB e 
a Intersindical.

Veja a íntegra aqui

https://publica.org.br/2022/09/27/entidades-sindicais-entregam-proposta-de-diretrizes-sobre-negociacao-coletiva-e-organizacao-sindical-no-setor-publico-a-coordenacao-de-campanha-de-lula/
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EVENTOS SINDILEX
Aconteceu

 No último dia 27 de setembro, terça-feira, a Escola Sindilex levou ao ar, pelos 
canais Youtube e Facebook, a Mesa de debates sobre o tema “Democracia em 
crise e neofascismo”. A palestra do professor Camilo Onoda Caldas, doutor 
em Filosofia do Direito pela USP e pós doutor em Democracia e Direitos 
Humanos foi muito esclarecedora. Trata-se de tema presente na conjuntura 
político social de nosso país, eis que o neofascismo, embora na iminência 
de ver seu representante máximo ser derrotado, ainda estará presente em 
nossa sociedade. Como enfrentar? Como construir uma democracia sólida 
em nosso país?

Se você não viu, ainda pode acessar em:

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

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


SINDILEX FIQUE POR DENTRO

OUTRAS ATIVIDADES SINDILEX

Campanha pelo limite dos juros no Brasil

Continua a campanha pelo limite dos juros no país. Encabeçada pela Auditoria 
Cidadã da Dívida (ACD), a campanha teve como encaminhamento o 
protocolo de um projeto de lei na Câmara Federal e no Senado. O projeto 
tramitou na Câmara dos Deputados tendo sido recepcionada pela Comissão 
de Legislação Participativa que transformou a proposta no Projeto de Lei 
Complementar 104/2022.

Trata-se de uma luta de interesse de todos os cidadãos brasileiros, pois todos 
sofrem os efeitos dos juros abusivos praticados no Brasil. As consequências 
deletérias vão desde créditos caríssimos (empréstimos, cartões de crédito, 
cheque especial e outros) até o preço das mercadorias que sofrem o repasse 
dos juros em seus valores de mercado.

Apoie essa ideia. Pelo limite dos Juros Já.

Saiba como assinar o apoio clicando em:
https://peticaopublica.com.br/pview.aspx?pi=BR126867

(11) 3104.1023         (11) 99607.9578 

sindilex@sindilex.org.br

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

https://peticaopublica.com.br/pview.aspx?pi=BR126867
http://www.sindilex.org.br

