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VEJA NESTA EDIÇÃO:
- Aprovação dos reajustes do TCM
- Palavra do Presidente do Sindilex e da Fenalegis
- Reunião pelo fim do Confisco das Aposentadorias 

Luta pelo projeto 
de lei que acaba
com o desconto
previdenciário para
vencimentos abaixo
do teto do INSS
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DATA-BASE 2022

A pauta da Data Base deste ano foi conquistada na maioria das demandas 
levantadas e aprovadas em Assembleia da categoria. Vejam as conquistas e 
os itens remanescentes abaixo:

CONQUISTAS RECENTES

Tribunal de Contas

1. Reajustes de 2019 e de 2022:

No dia 07 de dezembro foram aprovados os dois Projetos de Lei 
(PLs) relativos aos reajustes de 2019 (PL 293/2019), e o de 2022 
(PL 325/2022). Ambos projetos foram sancionados pelo Prefeito no 
dia 08/12/22 e, na mesma data, foram publicados no Diários Oficial 
da Cidade. 

2. Extensão do Auxílio Saúde aos aposentados:

No dia 07 de dezembro, o Colegiado do TCM aprovou a Resolução 
37/2022, regulamentando a Lei 17.845/2022, que estende o Auxílio 
Saúde aos servidores aposentados do TCM.



PRINCIPAIS ITENS EM ANDAMENTO

Câmara Municipal

1. 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;

2. Quanto ao concurso, o Sindilex tem promovido reuniões com 
gestores da Câmara no sentido defender a sua importância, 
considerando as aposentadorias e outras vacâncias;

3. O retorno da permanência das Funções Gratificadas (FGs);

4. Valorização da GlIEP dos Celetistas.

Veja o conteúdo da Pauta da Data-Base/22, aprovado em Assembleia
clicando em:

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

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

Momento de Balanços e Perspectivas 

Nesse encerramento do ano de 2022 é momento de se fazer um 
balanço e refletir sobre as perspectivas para 2023.

O ano foi marcado por muita luta em nossa categoria. Conseguimos 
aprovação de reajuste salarial e atualização de benefícios dos 
servidores da Câmara Municipal no primeiro semestre.

Já no caso dos servidores do TCM, demandou-se muita luta para 
vencer as dificuldades na tramitação dos projetos de lei de reajustes, 
de atualização de benefícios e de extensão do auxílio saúde aos 
aposentados. Os servidores do TCM possuíam perdas acumuladas 
desde março de 2018.

Felizmente conseguimos superá-las, de forma que encerramos o 
ano 2022 com as duas Casas equiparadas quanto à atualização de 
remunerações e benefícios.

Para 2023, nossa perspectiva é manter a nossa atualização de 
remunerações e dos auxílios, assim como lutar por demandas que 
não conseguimos dar andamento neste ano.

No plano nacional, 2022 foi marcado por eleições que foram muito 
disputadas, com muita divisão entre os nossos colegas. Prevaleceu 
a escolha da maioria, de acordo com a tradição da democracia 
brasileira dos últimos anos.



Temos perspectiva de melhorias para os servidores do serviço 
público, considerando a indicação do presidente da Pública 
Central do Servidor para o Grupo de Transição do novo governo. 
Foi entregue, inclusive, a pauta de reivindicações dos servidores 
públicos por parte da Pública ao Presidente da República eleito.

A Diretoria do Sindilex deseja a todos os servidores Boas Festas e a 
Esperança de um Ano Novo repleto de paz, saúde e realizações!

Daniel Santos
Presidente do Sindilex

Palavra do Presidente da Fenalegis
O Sindilex é filiado à Fenalegis e republica a mensagem do Presidente 
da Fenalegis

Os últimos dias de 2022 já surgem no horizonte e, além da correria 
habitual das festas e comemorações, nossas consciências não 
passam ilesas aos pensamentos de “balanço de fim ano”. Quais 
metas foram alcançadas? O que teve de bom e de ruim? O que 
precisa ser mudado para os próximos 365 dias?



Como presidente desta importante federação, também me ocorre 
esse tipo de reflexão. 2022 ainda foi um ano muito marcado pela 
pandemia e seus efeitos negativos sobre a economia nacional, a 
saúde, a educação e, obviamente, sobre a população e o serviço 
público.

2023 surge como um ano novo cheio de possibilidades e a diretoria 
da Fenalegis está empenhada em dar continuidade ao trabalho de 
fortalecimento dos legislativos municipais. Agora com as eleições 
presidenciais e do congresso concluídas, é preciso superar as 
diferenças para juntos alcançarmos o bem comum: um Brasil melhor 
para todos.

Conclamo a todos que se mantenham perseverantes diante das 
tentativas de desmonte do Estado brasileiro e prejuízo do serviço 
público, como é o caso da PEC 32. Desejo que em 2023 a união entre 
os servidores seja inabalável e as diferenças políticas sirvam para 
debates construtivos, sempre com o foco no bem da população.

A todos, um Feliz Natal e próspero Ano Novo! 

Eduardo Carrion
Presidente da Fenalegis

Fonte: https://fenalegis.org.br/palavra-do-presidente-final-de-ano

https://fenalegis.org.br/palavra-do-presidente-final-de-ano


VISITAS E AGENDAS IMPORTANTES

Tribunal de Contas

14/dezembro

O presidente do Sindilex, Daniel Santos, esteve presente no Tribunal de 
Contas, acompanhou a sessão plenária e conversou com os servidores de 
diversos setores sobre o andamento da Data-base.

Câmara Municipal

13/dezembro

Reunião pelo fim do Confisco das Aposentadorias 

O presidente do Sindilex, juntamente com o Fórum de Entidades Sindicais 
do Município de São Paulo, esteve presente na reunião com os vereadores 
da bancada da oposição (PT, PSOL e PSB) na Câmara Municipal de SP. 
A pauta da reunião foi defender o projeto de lei que prevê o fim do desconto 
previdenciário nos  vencimentos que excedem o salário mínimo até o teto do INSS.
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A proposta retira o desconto dos valores acima do salário mínimo por ferir 
a isonomia com os trabalhadores do regime de CLT que têm o desconto 
previdenciário apenas a partir do teto do INSS que equivale a R$ 7.082,22. 

Acima as fotos da reunião com a bancada de oposição na Câmara, 
acompanhada pelo Fórum de Entidades
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REUNIÕES E EVENTOS

Reunião da Comissão Paritária

No dia 12 de dezembro, segunda-feira, foi realizada a reunião mensal 
da Comissão Paritária Mista de Negociação Permanente. Presentes 
representantes do Sindilex e das administrações da Câmara Municipal e do 
Tribunal de Contas.

Debateu-se a seguinte pauta: 

1. Aprovação, em 2ª votação, dos projetos de reajuste salarial do 
TCM e a sanção pelo Prefeito; 

2. Aprovação, pelo TCM, da resolução do auxílio saúde para os 
aposentados; 

3. Concursos do TCM e da Câmara; 

4. Também foram abordadas: 

i) situação dos servidores admitidos; 

ii) sobre o reajuste do salário do prefeito que depende do 
reajuste do STF.



Reunião de Diretoria

O Sindilex realizou reunião de Diretoria no dia 14 de dezembro. Sob a 
coordenação do presidente, Daniel Santos, a reunião se pautou pelo 
fechamento das atividades do ano, trazendo um balanço das lutas, conquistas 
e perspectiva para 2023.

Conquistas alcançadas: equiparação entre servidores da Câmara em do TCM 
no tocante aos reajustes, à atualização dos auxílios saúde, alimentação e 
refeição e ao auxílio saúde aos aposentados.

Demandas que continuarão a ser trabalhadas no próximo ano: 

i) concurso na CMSP; 
ii) aprimoramento do Ato do Teletrabalho na CMSP; 
iii) valorização da GLIEP dos servidores celetistas; 
iv) retorno da permanência da função gratificada (FG da CMSP); 
v) implantação do auxílio creche nas duas Casas; 
vi) campanha de combate ao assédio (moral e sexual), além dos itens 
de praxe.
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AÇÕES JUDICIAIS SINDILEX

O Sindilex impetrou várias ações, coletivas e individuais, visando 
defender os interesses dos servidores da Câmara Municipal e do Tribunal 
de Contas:

1. Veja a seguir a situação atualizada das ações judiciais do SINDILEX em 
andamento:

https://www.sindilex.org.br/juridico/

2. Além disso, o Sindilex está organizando novas ações judiciais conforme 
a seguir:

2.1. APOSENTADOS COM DOENÇA GRAVE: isenção parcial de 
contribuição previdenciária

Os servidores aposentados com doença grave perderam direito à 
isenção parcial de contribuição previdenciária devido à edição do 
Decreto 65.151 de 18 de março de 2022.

Tal  decreto, em seu Art. 47, revogou o Art. 4º do Decreto no 
46.860, de 27 de dezembro de 2005, que assegurava aos servidores 
municipais aposentados com deficiências ou doenças graves, 
mediante ateste de perícia médica oficial, a isenção de contribuição 
previdenciária até o dobro do teto do INSS.

A ação visa questionar o aumento da base de cálculo da contribuição 
previdenciária dos servidores aposentados e será proposta 
individualmente pelos associados.

2.2. PRECATÓRIOS: Imposto de Renda incidente sobre juros dos 
precatórios é indevido e pode ser restituído

Servidores filiados ao Sindilex que tiveram seus precatórios pagos 
nos últimos cinco anos, seja via ordem cronológica, seja via acordo 
com o ente devedor, e que tenham sofrido a incidência do Imposto

https://www.sindilex.org.br/wp-content/uploads/2022/12/2022.11.30-Relatorio-de-Acoes-SINDILEX-1.pdf


 de Renda sobre os juros do precatório, podem pleitear a devolução 
do referido imposto. 

Isto ocorre porque o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso 
Extraordinário 855.091, submetido ao regime de repercussão geral, 
fixou o entendimento de que “não incide imposto de renda sobre os 
juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração 
por exercício de emprego, cargo ou função”. 

Em razão dessa decisão, passou a ser provável a probabilidade de 
êxito de restituição do imposto para os credores que reivindicarem 
tal direito. A restituição pode ser pleiteada individualmente, via 
ação judicial.

Vale ressaltar que há casos em que o Imposto de Renda incidiu apenas 
sobre o valor principal, e não sobre os juros. Para estes casos não 
há restituição a ser pleiteada, uma vez que a inconstitucionalidade 
foi reconhecida pelo STF tão somente para o imposto incidente 
sobre os juros.

Desta forma, os servidores que (i) receberam valores decorrentes 
de precatório, ainda que por meio de acordo, nos últimos 5 anos 
e (ii) sofreram a retenção, ou a apuração de Imposto de Renda em 
sua DIRPF (Declaração de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física) 
sobre a parcela correspondente aos juros do precatório, devem 
procurar o Sindicato para maiores informações sobre a forma de 
cálculo e restituição do imposto. 

Os documentos que deverão ser enviados para análise e apuração 
de eventuais valores a serem restituídos são: (i) DIRPF do ano-
calendário em que houve o pagamento, para todos os casos; (ii) o 
termo de acordo para pagamento do precatório, para os casos de 
acordo; e (iii) o extrato de pagamento do precatório, para os casos 
de pagamento via ordem cronológica. 

2.3. AÇÃO FGTS

O Sindilex está promovendo ação judicial para revisão do Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, através do escritório Adjafre 
& Pinheiro.

O público-alvo são todos os trabalhadores que tiveram depósitos 
no Fundo a partir de 1999, independentemente do vínculo



 empregatício atual;

Mesmo para os aposentados e para aqueles que já sacaram o FGTS, 
é cabível a ação, basta ter tido depósito no FGTS nesse período de 
1999 em diante;

O custo para ingressar com a ação é de R$ 100,00 (cem reais) para 
sindicalizados e R$ 200,00 (duzentos reais) para não sindicalizados;

Os honorários advocatícios serão calculados em 20% (vinte por 
cento) do montante recebido quando do êxito na ação;

Nas ações cujo valor pleiteado não superar 60 (sessenta) salários 
mínimos, não haverá cobrança de sucumbência em caso de derrota; 
Nas ações cujo valor pleiteado superar 60 (sessenta) salários 
mínimos, o escritório irá tratar pessoalmente com o interessado, 
no sentido de informar se vale a pena reivindicar o valor total ou se, 
diante do risco da sucumbência, é mais vantajoso para o interessado 
requerer o ressarcimento limitado a esse teto;

Para comprovar o saldo do FGTS e verificar cada caso individualmente, 
o escritório necessita do extrato da conta do Fundo, que pode ser 
acessado pelo aplicativo do FGTS, disponível em: https://play.
google.com/store/apps/details?id=br.gov.caixa.fgts.trabalhador

Após a entrega do extrato do FGTS, o interessado deverá solicitar 
ao Sindilex o contrato e a procuração, que, após de preenchidos 
e assinados pelo interessado, deverão ser entregues ao Sindilex 
através do e-mail: sindilex@sindilex.org.br juntamente com a cópia 
da Carteira de Trabalho, RG e o comprovante do depósito bancário 
do valor de R$ 100,00 (filiados) ou R$ 200,00 (não filiados) na conta 
bancária do escritório Adjafre & Pinheiro.

O Sindilex está realizando um cadastro de servidores 
sindicalizados interessados na ação 2.1 e ou na ação 2.2 e 2.3. 
Entre em contato através do e-mail: sindilex@sindilex.org.br e 
se inscreva.

Dados necessários: Nome, RF, Casa onde trabalha ou trabalhou 
(Câmara ou TCM) e um telefone para contato.

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.caixa.fgts.trabalhador
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.caixa.fgts.trabalhador


SINDICALISMO PELO BRASIL

Encontro 30 anos da Fenastc

Com início nesta sexta-feira (16/12) e na manhã de sábado (17/12), a 
FENASTC realizou, na sede do Sindilex, o Encontro em Comemoração ao 
seu 30º Aniversário.

Durante o encontro, quatro Ex-Presidentes, Amilson Carneiro de Araújo 
(BA), Marcos Cabral (GO), Mark Kuschik (RS) e Marcelo Henrique Pereira 
(SC) e o atual Presidente Amauri Perusso (RS), apresentaram depoimentos, 
contando desde o nascimento em 11 de Setembro de 1992, os primeiros 
passos, os Congressos, Encontros Técnicos e Reuniões, construindo a 
autoimagem dos trabalhadores do Controle Externo, com histórias ricas 
(e por vezes engraçadas) doações e dedicação neste processo de afirmação 
dos Servidores e dos Tribunais de Contas do Brasil.

Também estiveram presentes os presidentes da Fenale José Eduardo Rangel 
(online) e os presidentes da Conacate, Antônio Carlos Fernandes Júnior e da 
Pública, José Gozze.

O presidente do Sindilex, Daniel Santos, compôs a mesa em conjunto com o 
presidente da Fenastc, Amauri Perusso.

Além disso, estiveram no centro das comemorações, análise da conjuntura 
política, econômica e social do país e discussões sobre os desafios dos 
Tribunais de Contas no suporte à cidadania, contribuindo com o controle 
das contas e da qualidade das políticas sociais propostas pelos governos, 
sempre buscando a transparência e a lisura das contas públicas.

Deve ser destacado que os Tribunais de Contas, pela natureza de suas funções, 
têm papel fundamental no combate à corrupção, um tema bastante sensível e 
o mais apontado pela população como essencial ao desenvolvimento do país.
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Reunião, em São Paulo, no SINDILEX, comemorativa 
aos 30 anos de Fundação da FENASTC. 
Na mesa (da esquerda para direita) José Gozze 
Presidente da PÚBLICA - Central, Amauri Perusso 
Presidente da FENASTC e Antônio Carlos Fernandes 
- Presidente da CONACATE e Coordenador do FST.
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Presidente da pública central doservidor integra a 
equipe de transição do governo eleito

O presidente da Pública Central do Servidor, José Gozze, foi designado para 
integrar a equipe de transição de governo 2022-2023, para contribuição 
nos trabalhos do Grupo Técnico do Gabinete de Transição Governamental. 
A designação ocorreu conforme a Portaria 66 de 1º de dezembro, publicada 
no Diário Oficial da União no dia seguinte. 

No dia 1º de dezembro, durante reunião com o presidente eleito, José Gozze 
apresentou a pauta de reivindicações dos servidores, conforme link a seguir:

https://publica.org.br/wp-content/uploads/2022/12/DOC-20221201-
WA0054..pdf

Fonte: https://publica.org.br/2022/12/02/presidente-da-publica-jose-
gozze-e-designado-para-compor-equipe-de-transicao-de-governo-
federal-2022-2023/

https://publica.org.br/wp-content/uploads/2022/12/DOC-20221201-WA0054..pdf
https://publica.org.br/wp-content/uploads/2022/12/DOC-20221201-WA0054..pdf
https://publica.org.br/2022/12/02/presidente-da-publica-jose-gozze-e-designado-para-compor-equipe-de-transicao-de-governo-federal-2022-2023/
https://publica.org.br/2022/12/02/presidente-da-publica-jose-gozze-e-designado-para-compor-equipe-de-transicao-de-governo-federal-2022-2023/
https://publica.org.br/2022/12/02/presidente-da-publica-jose-gozze-e-designado-para-compor-equipe-de-transicao-de-governo-federal-2022-2023/


Abaixo a página da publicação da designação 

O Sindilex é filiado à Pública e considera importante a atuação de nossa 
Central, no sentido de demandar, junto ao novo governo, melhorias 
para o servidor público e para o serviço público como um todo.
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LEGISLATIVOS PELO BRASIL

Câmara Municipal elege a Mesa Diretora

Em Sessão Extraordinária desta quinta-feira (15/12), os vereadores 
elegeram os integrantes da Mesa Diretora da Câmara Municipal de São 
Paulo para o ano de 2023. Com maioria dos votos (47), foi eleito presidente 
da Mesa o vereador e atual presidente Milton Leite (UNIÃO).

Também foram eleitos os seguintes vereadores:

• Xexéu Trípoli - 1º vice-presidente 

• André Santos (REPUBLICANOS) - 2º vice-presidente; 

• Alessandro Guedes (PT) - 1º secretário

• Marlon Luz (MDB) - 2º secretário

Para suplentes da Mesa Diretora, foram eleitos:

• 1ª suplência, o vereador Milton Ferreira (PODE) 

• 2ª suplência ficou com o vereador Isac Félix (PL)

O presidente da Mesa eleito, vereador Milton Leite concorreu com a 
vereadora Silvia da Bancada Feminista (PSOL), que recebeu sete votos. 
Ainda houve uma abstenção.

Por fim, foi eleito corregedor-geral da Câmara Municipal de São Paulo 
o vereador Rubinho Nunes (UNIÃO), com 37 votos favoráveis.
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TRIBUNAIS DE CONTAS PELO BRASIL

Eleição da Direção do TCMSP

O Colegiado de Conselheiros do Tribunal de Contas do Município de São Paulo 
elegeu, nesta quinta-feira (16/12) os membros da direção conforme abaixo:

    • Presidente: Conselheiro Eduardo Tuma;

    • Vice-Presidente: Conselheiro Roberto Braguim; e 

    • Corregedor: Conselheiro João Antônio.

Também foram aprovadas resoluções que concederam a delegação da direção 
acadêmica e administrativa da Escola Superior de Gestão e Contas Públicas 
“Conselheiro Eurípedes Sales” ao Conselheiro João Antônio e a delegação do 
Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI) ao Conselheiro Domingos Dissei.
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Auditoria Cidadã da Dívida

Reunião Conselho Político da ACD

No dia 07 de dezembro último ocorreu a reunião do Conselho Político da 
Auditoria Cidadã da Dívida, que reuniu quase 60 pessoas. O Sindilex esteve 
representado pelo vice-presidente Miguel Lima.

Pontos de destaque da reunião foi a aprovação de Carta Aberta dirigida a Lula, 
ao Congresso e à sociedade e a exposição feita pela coordenadora nacional 
da ACD, Maria Lúcia Fattorelli.

Veja a integra da carta em: https://bit.ly/3BioJrF

https://bit.ly/3BioJrF
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Curso preparatório para o TCMSP
O SINDILEX e o Instituto Brasileiro de Contas Públicas – IBCONTAS abrem as 
inscrições para o curso preparatório para o concurso público do TCMSP – 
Auxiliar Técnico de Controle Externo – Suporte Administrativo. O curso será 
100% presencial.

Edital 001/2020, republicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo, de 
24/11/2022.

    • Total de vagas: 08 (sendo 02 para negros e afrodescendentes)
    • Vencimentos (agosto/2022): R$ 10.317,32
    • Período do Curso: de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h
    • Data de Início: 04/01/2023 e término em 03/03/2023
    • Carga horária: 120 horas aula
    • Local de realização do curso: Rua Japurá, 43 – Sobreloja – Bela Vista 

SINDICALIZADO E FAMILIARES: 20% de desconto, até o dia 21/12, após 10%
NÃO SINDICALIZADO: 10% de desconto até o dia 21/12 
VALOR: R$ 880,00
INSCRIÇÕES: www.escolasindilex.org.br 
INFORMAÇÕES: (11) 96607-9578 (Whatsapp)
Acesse aqui o programa do curso para o TCMSP

https://www.escolasindilex.org.br/
https://www.sindilex.org.br/wp-content/uploads/2022/12/Cursinho_para_o_TCMSP_2023.pdf


Boas Festas e a 
Esperança de um 
Ano Novo repleto de paz, 
saúde e realizações!

(11) 3104.1023         (11) 99607.9578 

sindilex@sindilex.org.br

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

TODOS PELO DIREITO 
DO SERVIÇO PÚBLICO

SOME-SE A ESTA LUTA. FILIE-SE PELO SITE:

https://www.sindilex.org.br/filie-se/

Ousar lutar. Ousar vencer.

https://www.sindilex.org.br/filie-se/
https://www.youtube.com/watch?v=97fi6U0cYy0

