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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 Auxílio-saúde, o valor referente a setembro deve ser pago, já 
atualizado, no mês de outubro pelo TCM.

Com respeito ao Auxílio-alimentação, no mês de outubro deve ser pago 
o valor referente a outubro já atualizado, juntamente com 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 
a 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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Câmara Municipal: Teletrabalho

O teletrabalho é um dos itens que tem sido tratado pelo Sindilex como 
pendência da Data-base na Câmara Municipal.  

O Sindilex tem desenvolvido conversações com dirigentes da Câmara para 
buscar aperfeiçoamento do Ato do Teletrabalho, como a criação de um 
Comitê Gestor que possa analisar e propor diretrizes para aprimoramento 
do teletrabalho. 

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 DA  
CÂMARA/SP E TCM/SP

Câmara Municipal

04 /outubro

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

04 e 05/outubro

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 do dia 05/10. 
Os plantões no TCM costumam ser realizados às quartas-feiras, pela manhã.
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Palavra do Presidente do Sindilex
Os riscos da PEC 32/20 - Reforma Administrativa

Preocupante o anúncio realizado pelo presidente da Câmara dos 
Deputados, Arthur Lira (PP-AL) no último dia 03 de outubro. Em 
entrevista à Globo News, ele disse que vai pautar novamente a 
Reforma Administrativa (PEC 32), assim como a Reforma Tributária 
no Congresso Nacional.

Caso aprovada, a PEC 32 atingirá em cheio os servidores públicos. 
Produzirá impacto sobre as diferentes categorias, inclusive sobre 
os servidores que já alcançaram a estabilidade, bem como sobre os 
aposentados. Ninguém irá escapar.

É necessário que levemos a toda a população a informação de 
que essa PEC vai desmontar os serviços públicos produzindo a 
privatização dos serviços sociais de saúde, educação, ciência e 
tecnologia, etc. Não haverá mais escolas e universidades públicas, 
nem postos de saúde e hospitais públicos, que são direitos 
elementares da cidadania.

Toda a sociedade deve se mobilizar contra a aprovação dessa 
Reforma Administrativa.

Daniel Santos 

Leia mais sobre a reforma administrativa e seus riscos no Boletim Sindilex 
em Ação, edição nº 08, de 16/06/2021: 
https://www.sindilex.org.br/wp-content/uploads/2021/06/boletim_maio_junho.pdf

https://www.sindilex.org.br/wp-content/uploads/2021/06/boletim_maio_junho.pdf
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LEGISLATIVOS PELO BRASIL

Suplentes devem dar outro desenho à  
Câmara Municipal de SP

Em 1º de fevereiro, com a posse dos Deputados Federais, acontecerão quatro 
trocas de cadeiras pelos suplentes, a ver:

Eleita: Erika Hilton (PSOL) -> Assume: Jussara dos Santos, do Coletivo Juntas 
Mulheres Sem Teto (PSOL)

Eleito: Felipe Becari (União Brasil) -> Assume: Police Neto (PSD)

Eleito: Delegado Palumbo (MDB) -> Assume: Dr. Nunes Peixeiro (MDB)

Eleita: Juliana Cardoso (PT) -> Assume: Reis (PT) que ficará poucos dias, pois 
se elegeu deputado estadual.

O “Juntas” será a terceira bancada coletiva na Câmara Municipal de São Paulo, 
ao lado do Quilombo Periférico e da Bancada Ativista.

Em 15 de março, com a posse dos Deputados Estaduais, três novas mudanças 
acontecerão. Reis, do PT, deixará o cargo de vereador após apenas um mês 
para assumir como deputado estadual. Veja a seguir:

Eleito: Eduardo Suplicy (PT) -> Assume: Manoel del Rio (PT)

Eleito: Donato (PT) -> Assume: Hélio Rodrigues (PT)

Eleito: Reis (PT) -> Assume: Luna (PT)
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TRIBUNAIS DE CONTAS PELO BRASIL

A Escola de Gestão e Contas do TCM-SP abre 
inscrições para Cursos de Especialização

A Escola de Gestão e Contas do TCM abre inscrições para processo de seleção 
para Cursos de “Especialização em Formação do Estado: Ética e Filosofia 
Política” – 50 (cinquenta) vagas, “Especialização em Políticas Públicas” – 
35 (trinta e cinco) vagas, “Especialização em Direito Administrativo” – 35 
(trinta e cinco) vagas.

São 120 vagas no total e as inscrições devem ser realizadas no período 
de 05 de outubro de 2022 até o dia 04 de novembro de 2022, através do 
site oficial da Escola Superior de Gestão e Contas Públicas Conselheiro 
Eurípedes Sales.

Saiba mais em: 

https://escoladecontas.tcm.sp.gov.br/pos-graduacao/processo-seletivo-
2022/3165-processo-seletivo-2022

https://escoladecontas.tcm.sp.gov.br/pos-graduacao/processo-seletivo-2022/3165-processo-seletivo-2022
https://escoladecontas.tcm.sp.gov.br/pos-graduacao/processo-seletivo-2022/3165-processo-seletivo-2022


SINDILEX FIQUE POR DENTRO

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

Justo!

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

PEC 32 e seu impacto no serviço público da 
estabilidade, da disponibilidade e da perda do cargo 

Conforme o Consultor da Câmara dos Deputados, Senhor Luiz Alberto dos 
Santos, em breves comentários sobre o substitutivo da Comissão Especial 
que analisou a PEC 32 (PEC da Reforma Administrativa), afirma que o relator 
manteve o Regime Jurídico Único e a garantia da aquisição da estabilidade 
após 3 anos de estágio probatório para todos os titulares de cargos efetivos, 
na forma do Art. 41 da Constituição Federal. 

Contudo, a Reforma altera o § 1º do mesmo art. 41, para afastar a exigência 
de lei complementar que regulamente a avaliação de desempenho para fins 
de perda do cargo, observadas as normas gerais contidas no inciso XXXIII 
do art. 22 da CF, ou seja, uma lei ordinária federal poderá dispor sobre 
“condições para perda de cargo por desempenho insatisfatório de servidor 
estável”.



A aquisição da estabilidade passará a depender da avaliação de desempenho 
em ciclos de 6 meses, ou seja, o servidor terá que ser avaliado 6 vezes 
antes de se tornar estável. Na forma do § 4º do art. 41, deixa de ser exigida 
“avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa 
finalidade”, e a lei de normas gerais disporá sobre essa avaliação.

Além disso, é alterado o § 3º do mesmo art. 41 que deixa de prever o 
instituto da “disponibilidade”, ainda que com proventos proporcionais, e 
passa a prever a perda do cargo em caso de extinção do cargo, em razão do 
reconhecimento de que se tornou desnecessário ou obsoleto, na forma de 
lei específica. Desse modo o servidor estável perderá o cargo, resguardado 
o direito à indenização correspondente a um mês de remuneração por 
ano de serviço. Caso o cargo seja recriado em até cinco anos, contados a 
partir da perda do cargo, o servidor estável que tenha sido demitido será 
reintegrado independentemente da existência de vaga, sem prejuízo da 
eventual responsabilização do gestor que tenha desencadeado a extinção 
do cargo, caso se comprove dolo ou má-fé. 

Com essa inovação, a estabilidade restará vulnerada, a partir de conceitos 
vagos como “obsolescência”, situação que pode decorrer da simples 
reorganização de carreiras “novas”, com atribuições mais amplas, tendo-
se os cargos antigos como “obsoletos”. Contudo, essa regra se aplicará 
somente a futuros servidores, pois o art. 11 da Constituição Federal prevê 
que, “extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável 
admitido até a data de publicação desta Emenda Constitucional ficará em 
disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até 
seu adequado aproveitamento em outro cargo, não se lhe aplicando o 
disposto no § 3º do art. 41 da CF.”

Miguel Lima 
Vice-presidente do Sindilex
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EVENTOS SINDILEX

O Sindilex tem realizado eventos de debates e palestras sobre temas que 
estão na agenda política, econômica e social do Brasil.

São temas importantes que contaram com palestras de grandes nomes da 
academia, como Sílvio Almeida, Alysson Mascaro, Valter Pomar, Ladislau 
Dowbor, Taylise Leite, Maria Lúcia Fatorelli, Márcio Pochmann.

Você ainda pode assistir a qualquer um desses eventos se navegar pelo site 
do Sindilex, clicando em:

https://www.sindilex.org.br/beneficios/escola-sindilex/  
ou em: https://www.youtube.com/c/TVSINDILEX/videos

(11) 3104.1023         (11) 99607.9578 

sindilex@sindilex.org.br

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

https://www.sindilex.org.br/beneficios/escola-sindilex/
https://www.youtube.com/c/TVSINDILEX/videos

