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VEJA NESTA EDIÇÃO:
- Pauta de reivindicações CMSP e TCMSP 2023
- Apontamentos da reunião dos aposentados
- Agenda: Plantão Jurídico Online e Assembleia Geral Ordinária Online

Comissão Paritária  
discute pauta de 
reivindicações em 
reunião online
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No dia 27/02/2023 o Sindilex realizou sua primeira Assembleia Geral 
Ordinária de 2023, que debateu e aprovou a Pauta da Data Base deste ano.

Leia, a seguir, os principais pontos da Pauta aprovada:

PAUTA DE REIVINDICAÇÕES CMSP E TCMSP 2023

I. CLÁUSULAS ECONÔMICAS

1. REAJUSTE SALARIAL

1.1. CMSP E TCMSP Atualização inflacionária salarial 
para servidores ativos, inativos e pensionistas, referente ao 
período de março de 2022 a fevereiro de 2023, pelo IPCA/
IBGE que atinge um índice de 5,60%.

2. VALE REFEIÇÃO

2.1. CMSP  Atualização do vale-refeição para o valor facial 
de R$ 70,00, com base no IPC-FIPE alimentação acumulado 
em 12 meses e nos preços praticados no entorno da CMSP.



2.2. TCMSP    Equiparação do valor do vale-refeição com o 
valor concedido aos servidores da CMSP no valor de R$ 70,00.

3. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

3.1. CMSP E TCMSP Atualização do auxílio-alimentação 
para o valor de R$ 1.123,05, de acordo com IPC-FIPE 
alimentação acumulado em 12 meses (11,69%).

3.2. CMSP E TCMSP   Estender o auxílio-alimentação aos 
servidores aposentados e pensionistas.

4. AUXÍLIO SAÚDE

4.1.  CMSP E TCMSP Atualização do valor do auxílio-
saúde com base na média aritmética dos reajustes anuais 
praticados nos planos coletivos por adesão, pelas 5 (cinco) 
operadoras de planos de saúde e/ou odontológicos privados 
com o maior número de beneficiários no Brasil, devidamente 
registradas na Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Nota: O Sindilex encaminhou pedido do índice à Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) através da Lei de Acesso à Informação (LAI).

Veja as pautas completas em:

Pauta - Data Base 2023_CMSP

Pauta - Data Base 2023_TCMSP

https://www.sindilex.org.br/wp-content/uploads/2023/02/Pauta-Data-Base-2023_CMSP_ATUALIZADA.pdf
https://www.sindilex.org.br/wp-content/uploads/2023/02/Pauta-Data-Base-2023_TCMSP_ATUALIZADA.pdf


Reunião da Comissão Paritária

No dia 13 de março de 2023, segunda-feira, foi realizada a reunião mensal 
da Comissão Paritária Mista de Negociação Permanente, de forma online. 

Estiveram presentes representantes do Sindilex e das administrações da 
Câmara Municipal e do Tribunal de Contas. Durante a reunião, discutiu-se os 
itens da pauta de reivindicações aprovada em Assembleia e que o Sindilex 
está encaminhando para as administrações das duas Casas.

Foi dado enfoque especial para os itens econômicos: 

- Reajuste salarial: (5,60% - IPCA/IBGE)

- Atualização do vale refeição: (R$ 70,00) 

- Auxílio alimentação: (11,69% - IPC/FIPE Alimentação)

- Auxílio saúde: (média aritmética das 5 operadoras de planos de saúde 
e/ou odontológicos privados com o maior número de beneficiários 
devidamente registradas na ANS - índice a ser obtido)



Reunião dos aposentados

No dia 14 de março de 2023, o Sindilex realizou reunião com os servidores 

aposentados da Câmara e do Tribunal de Contas.

A reunião ocorreu de forma semi-presencial, sob a coordenação de Daniel 
Santos, presidente, e de Marcos Alcyr, vice-presidente. Veja a seguir resumo 
dos pontos da reunião.

Apontamentos da reunião

1. Sobre o desconto previdenciário 

Antes da segunda Reforma da Previdência (também chamado Sampaprev 2), 
o desconto previdenciário incidia sobre os valores que ultrapassavam o teto 
do INSS, ou seja, quem tivesse remuneração abaixo do teto do INSS ficava 
isento do desconto previdenciário. A partir dessa reforma, ocorrida em 2021, 
o cálculo passou a ser 14% sobre os montantes que ultrapassam o salário 
mínimo. 

O mesmo aconteceu com os servidores estaduais de São Paulo. Porém lá a 
pressão dos servidores e dos Sindicatos reverteram a situação. Devido a essa 
atuação, em novembro de 2022, foi aprovada a lei pelos parlamentares da 
Assembleia Legislativa de São Paulo que põe fim ao desconto previdenciário 
de aposentados e pensionistas do Estado. Com a medida, os contribuintes 
que ganham até o teto do INSS, atualmente em R$ 7.507,49, estão livres da 
cobrança a partir de 1º de janeiro de 2023.

O Fórum de Entidades do Município de São Paulo que congrega 25 sindicatos 
e associações dos servidores da cidade de SP e que conta com a participação 



do Sindilex, está atuando junto aos vereadores para igualmente aprovar lei 
que retire esse confisco sobre os vencimentos dos aposentados. 

Há três projetos com esse conteúdo na Câmara. A luta do Fórum e do Sindilex, 
é para que haja apenas um projeto reunindo toda a força dos vereadores 
autores, dos demais vereadores da Câmara e dos servidores municipais. Para 
isso, precisamos mobilizar o maior número de servidores aposentados e os 
da ativa para atuar junto aos vereadores a fim de articular um projeto único 
com apoio de todos.

Para a conscientização dos colegas, as medidas propostas são: abaixo-assinado 
online e físico, bem como conversas, explicando a situação.

Outro encaminhamento proposto foi a formação de grupo de trabalho para 
elaboração de proposta de PLO revogando a alteração que elevou o desconto 
previdenciário dos aposentados, para ser encaminhada aos vereadores.

2. Sobre o auxílio alimentação

Quanto ao auxílio alimentação, existe uma decisão de repercussão geral do STF 
que impede que os aposentados recebam auxílio alimentação. A interpretação 
dada na decisão confunde Auxílio Alimentação com Vale Refeição.

Sendo assim, precisamos lutar para que seja decidido administrativamente 
(decisão interna) pelas duas Casas (CMSP e TCMSP), assim como atuação em 
Brasília junto ao STF, no sentido de alterar o entendimento existente.

Durante a reunião surgiram sugestões de alterar a denominação para “auxílio 
provisão” e “auxílio provisão alimentar”.

3. Outros assuntos

O Sindilex entrou com o pedido junto às duas Casas (CMSP e TCMSP) visando 
à aplicação do Decreto 62.141, de 2 de janeiro de 2023, da Prefeitura, para 
adoção do reajuste de 5,93% nos vencimentos dos servidores aposentados 
não alcançados pela paridade salarial.

Fundamentos jurídicos: Decreto Nº 62.141, de 2 de janeiro de 2023 e Portaria 
Interministerial MPS/MF nº 26, de 10 de janeiro de 2023.

Essa nova regulamentação possibilita que os aposentados sem paridade 
possam ter atualização inflacionária real, de acordo as atualizações da 
previdência social do Regime Geral.



SINDICALISMO PELO BRASIL

Pública presente em homenagem à Marielle no
Congresso Nacional

A Pública Central do Servidor participou da homenagem à Marielle Franco 
no Congresso Nacional. Ao lado dos parlamentares Vereador Celso Giannazi 
(Psol) e da Deputada Luciana Cavalcante (Psol), o Presidente José Gozze 
presenciou a homenagem que lembrou os 5 anos do assassinato de Marielle, 
em 15 de março de 2018, e a cobrança para que a justiça solucione o caso e 
prenda os responsáveis. O trágico caso de assassinato também envolveu a 
morte do motorista Anderson Pedro Gomes.

Veja mais em:  
https://publica.org.br/2023/03/15/publica-presente-em-homenagem-a-
marielle-no-congresso-nacional/

SINDILEX FIQUE POR DENTRO

https://publica.org.br/2023/03/15/publica-presente-em-homenagem-a-marielle-no-congresso-nacional/
https://publica.org.br/2023/03/15/publica-presente-em-homenagem-a-marielle-no-congresso-nacional/


SINDILEX FIQUE POR DENTRO

LEGISLATIVOS PELO BRASIL

Novos Vereadores tomam posse na  
Câmara Municipal de São Paulo

Na tarde da quarta-feira, 15/03, a Câmara deu posse aos novos vereadores 
que assumem a vaga de deputados eleitos para a Assembleia Legislativa do 
Estado de São Paulo cujas posses também foram nesse mesmo dia. 

Vejam em que vaga assumiram os novos parlamentares:

Para a vaga de Antônio Donato (PT), chega o vereador Hélio Rodrigues (PT)

Para a vaga de Reis (PT), entra a vereadora Luna Zarattini (PT)

Para a vaga de Suplicy (PT), chega o vereador Manoel Del Rio (PT)

Para o cargo de Alfredinho (PT), entra o Vereador João Ananias (PT)

Veja a matéria completa em: 

https://www.saopaulo.sp.leg.br/blog/camara-de-sp-da-posse-a-novos-
vereadores/

https://www.saopaulo.sp.leg.br/blog/camara-de-sp-da-posse-a-novos-vereadores/
https://www.saopaulo.sp.leg.br/blog/camara-de-sp-da-posse-a-novos-vereadores/
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TRIBUNAIS DE CONTAS PELO BRASIL

Observatório de Políticas Públicas do TCM-SP  
lança site

No dia 16 de março ocorreu o lançamento do site do Observatório de 
Políticas Públicas do TCM-SP. O evento ocorreu no auditório da Escola de 
Gestão e Contas e foi promovido pelo conselheiro Maurício Faria, responsável 
pelo observatório.

O Observatório é uma iniciativa que visa fortalecer o papel do Tribunal na 
avaliação da efetividade das políticas públicas no município de São Paulo.

Assista o evento em:  
https://www.youtube.com/watch?v=5mn7vDhGIGg

Conheça o novo site do Observatório de Políticas Públicas do TCM-SP: 
https://observatorio.tcm.sp.gov.br/

https://www.youtube.com/watch?v=5mn7vDhGIGg
https://observatorio.tcm.sp.gov.br/
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/57990


Ações Judiciais

Ação do FGTS: Ainda dá tempo de entrar

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
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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 pelo 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.

Painel de Ações Judiciais em andamento

O Sindilex impetrou várias ações coletivas e individuais, visando defender 
os interesses dos servidores da categoria. Veja a seguir o resumo e 
acompanhe o trâmite atualizado em:  

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

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.caixa.fgts.trabalhador
mailto://sindilex@sindilex.org.br
mailto://sindilex@sindilex.org.br
https://www.sindilex.org.br/juridico/


(11) 3104.1023         (11) 99607.9578 

sindilex@sindilex.org.br

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

PLANTÃO JURÍDICO 

Pautas:   
1. Esclarecimento de questões referentes a precatórios
2. Outras dúvidas jurídicas

Acesse o zoom pelo QR Code ou pelo link baixo: 
https://us06web.zoom.us/j/84456827532

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA ON LINE

Pauta:   

1. Aprovação de contas do exercício de 2022

Acesse o zoom pelo QR Code ou pelo link baixo: 
https://us06web.zoom.us/j/86238200270

Ousar lutar, ousar vencer.

21/março
às 11h00

27/março
às 19h00

https://www.sindilex.org.br/
https://us06web.zoom.us/j/86238200270

