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ADMINISTRATIVO 
 
Alteração junto ao Banco do Brasil de 01 dia para recebimento dos 
pagamentos em débito automático (desde 2015 este recebimento 
acontecia dois dias) 
 
Alteração da data de pagamento da fatura do convênio AMIL do dia 
26 para o dia 30 
 
Renovação do selo de Utilidade Pública da ASTCOM até 2021. 
 
Compra de TV 49” para cantina Escola de Contas  
 
Conserto e limpeza de balcões, utensílios e geladeiras da 
lanchonete da ASTCOM 
 
Mudança do freezer que ficava na sede da ASTCOM para a cantina 
Escola de Contas concentrando todo o estoque das cantinas nas 
dependências cedidas à ASTCOM dentro do TCMSP 
 
Realização de manutenção da sede da ASTCOM com mudança da 
sala de karaokê, confecção de nova sala de massagem e instalação 
de suporte para copos. 
 
Contratação de novo funcionário para a ASTCOM: Patrick Florêncio 
 
Reuniões com funcionários e Diretoria para traçar planos de gestão 
 
Compra de novos uniformes e itens de EPI para os funcionários da 
ASTCOM 
 
Atualização certificado digital da ASTCOM 
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CONVÊNIOS 
 
Fechamento de parceria com a NotreDame Intermédica Saúde com 
preços especiais para os associados da ASTCOM 
 
Convênio com quick massage Renata Cattony para atendimento no 
escritório da ASTCOM  
 
Convênio com costureiro Jairo para atendimento no escritório da 
ASTCOM 
 
Celebração de convênio com AOJESP – colônia de férias em 
Caraguatatuba SP 
 
Celebração de convênio com ASSOSEF – colônia de férias em 
Mongaguá SP 
 
Parceria com empresa Giro Total Express - Motoboy 

 
 

JURÍDICO/POLÍTICO 
 

Pedido de reiteração solicitação Teto remuneratório 
 
Apoio e participação nos manifestos de maio contra o PL 621/16 do 
Município de São Paulo 
 
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 25/6 para alteração 
estatutária para inclusão no Capítulo XI, artigo 47, letra d: 
promover jogos recreativos e desenvolver atividades esportivas 
para idosos com mais de 60 anos. 
 
Acompanhamento de ação URV impetrada pela ASTCOM que agora 
está com o Dr. Antonio Martinho 
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Participação do associado Fernando Morini no Encontro Nacional da 
FENASTC – 7 e 8/6 em Vitória – ES 
 
Cessão de espaço físico para a realização das eleições do Sindilex 
no escritório da ASTCOM no TCMSP 
 
Logística e subsídio à participação de associados no encontro com 
Vereadores na Câmara Municipal de São Paulo a fim de sensibilizá-
los quanto à aprovação da reposição salarial e auxílios saúde e 
alimentação dos servidores do TCMSP 
 
Realização das eleições bimestrais da Diretoria executiva e 
Conselhos deliberativo e fiscal da ASTCOM 
 
 

ESPORTES 
 

Aulas de meditação na Escola de Contas 
 
Aulas de boxe na sede da ASTCOM 
 
Realização do Triangular de Integração de futebol masculino 
envolvendo TCM, TCE SP e ALESP dia 14/4/2018 
 
Realização do 1º Torneio de Kart do TCM com a participação de 25 
associados divididos em 05 equipes 
 
Realização de jogo de futebol de campo entre os servidores do 
TCM e os servidores da Secretaria Municipal de Esportes dia 
13/09/2018 

“Desafio Festivo de Futebol de Campo” entre a Guarda Civil 
Municipal e a seleção do Canela de Ferro, dos Servidores do 
Tribunal de Contas do Município. 
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Realização de amistoso de futsal feminino entre as associadas da 
ASTCOM marcando os 50 anos do TCM (15/5) 

Realização do Passeio Ciclístico da Primavera em 30/09/2018 

Compra de armário em sistema de cotas com as associadas para o 
vestiário feminino 
 
Compra de quatro bolas de futebol de campo para o lazer dos 
associados 
 
Participação da delegação da ASTCOM representando o TCMSP nas 
Olimpíadas dos Tribunais de Contas do Mercosul de 29 de outubro 
a 03 de novembro em Gramado/RS, conquistando seis medalhas 
de ouro, quatro de prata e nove de bronze, alcançando a quinta 
colocação na tabela geral do torneio. 
 
Realização do 1º TCM Open de Tênis misto com a participação de 
12 atletas 
 
Manutenção das mesas de bilhar e pebolim 
 
Torneio de Futebol de campo 2018 contando com 75 associados, 
além da participação de um time exclusivo da Câmara Municipal 
 
Realização da Festa do Esporte com premiação para os atletas das 
Olimpíadas dos Tribunais de Contas 2018 em Gramado RS e para 
os jogadores destacados do Canela de Ferro 
 
Jogo comemorativo de futebol de campo de fim de ano entre os 
associados e associadas no Estádio do Pacaembu envolvendo cerca 
de 70 participantes 
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CULTURAL 
 

Mensagem ao dia do Servidor Aposentado (24/1) 
 
Evento Cultural Zé Ramalho com Chris Fuscaldo (18/5) 
 
Realização de passeio em Setembro de 2018 de trem para 
Holambra – Explofora em parceria com ASCMSP e participação de 
44 pessoas 
 
Realização de festa junina na Escola de Contas (29/6) com DJ, 
churrasco, doces e brincadeiras 
 
Parceria com ASCMSP para hospedagem do Coral do TCM para 
apresentação em Campos do Jordão 
 
Comemoração da semana Internacional da Mulher com café da 
manhã, sorteio de brindes e massagens gratuitas, manicures.  
 
Comemoração do Dias das Mães no TCMSP, com café da manhã, 
sorteio de brindes, apresentação do Coral do TCM, quick massage 
e consultoria de higienização 
 
Passeio a Guararema dia 24/3/2018 em parceria com a Associação 
da Câmara Municipal  
 
Comemoração Dia dos Pais com café da manhã, engraxate, 
reflexologia, barbeiro e quick massage. Apresentação de banda de 
rock, exposição de carros antigos e food truck. 
 
Apoio e participação nas comemorações do Jubileu de Ouro do 
TCMSP – 50 anos. 
 
Apoio e patrocínio ao XX Encontro de Corais do TCMSP 
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Semana do Servidor com disponibilização de quick massage, 
auriculoterapia, podologia reflexologia aos servidores do TCMSP 
 
Apoio à realização de homenagem ao gênero literário Cordel na 
Escola de Contas do TCMSP 
 
Realização do tradicional concurso de enfeites natalinos entre os 
setores do TCMSP com vitória da Assessoria Jurídica 
 
Realização da tradicional festa de fim de ano da ASTCOM/TCMSP 
com churrasco, crepes, saladas, frutas, refrigerantes, cerveja e 
chopp. Também contou com apresentação de um DJ e banda de 
rock, piscina de bolinhas e cama elástica para as crianças. 
 

 
SOCIAL 

 
Realização de campanha do Agasalho 2018 
 
Compra de material de pintura de portas para reformas no Clube 
Esportivo Mané Garrincha 
 
Colaboração com Campanha de Natal do Grupo Esperança 
 
Colaboração com Campanha de Natal da AMAVB 
 
Apoio à festa de fim de ano do Clube Mané Garrincha 
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