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ADMINISTRATIVO 
 

Reunião administrativa entre Diretoria e funcionários para 
planejamento ano 2020 
 

Promoção de Verão nas cantinas da ASTCOM com sorteio de viagem 
para o associado 
 
Criação dos grupos de whatsapp ASTCOM Notícias e ASTCOM NEWS 

para incremento da comunicação com os associados 
 
Manutenção preventiva anual de todos os computadores da ASTCOM 
 
Conserto de chapas cantinas Escola e Anexo II  

 
Conserto da iluminação da cantina Escola 
 
Interrupção temporária dos estabelecimentos físicos da ASTCOM 
(sede, lanchonetes e escritório) em virtude da pandemia de Covid-

19, com atendimento remoto aos associados, parceiros e 
fornecedores através de email, telefone e whatsapp 
 
Pagamento apenas dos salários dos funcionários da ASTCOM 

durante a pandemia de Covid-19, ou seja, não pagamento de vale 
transporte e vale refeição. Manutenção de plano de saúde dos 
mesmos e uso das farmácias conveniadas 
 

Participação no plano do governo de parcelamento do pagamento 

do FGTS em virtude da pandemia de Covid-19 
 
Revisão com diminuição de valores de alguns contratos com serviços 
interrompidos durante a pandemia, como SINALL (máquina 
copiadora), Combate (dedetização cantinas), CE Cavalheiro (aluguel 

de máquina de café) e a parceria COTP 
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Distribuição de alimentos perecíveis ou na iminência de vencimento 
entre os funcionários da ASTCOM e da GUIMA em virtude do 

fechamento das lanchonetes durante a pandemia de Covid-19 
 
Pesquisa de orçamentos para a realização das eleições da ASTCOM 

2020 de forma virtual 
 
Apoio logístico e divulgação de parceiros durante a pandemia de 
Covid-19 

 
Início da retomada parcial das atividades apenas do escritório da 
ASTCOM a partir de 28 de julho de 2020 
 
Criação de protocolo sanitário em conjunto com o setor de Saúde do 

TCM para preparar retomada de atividades 
 
Retomada das atividades no escritório e na cantina (modo delivery) 
a partir de 31 de agosto de 2020 das 10 às 16 horas 
 

Renegociação do contrato com a Sinall (serviços de cópias, 
impressões e scanner) por mais três meses a partir de 
Outubro/2020 
 

Revalidação virtual do Certificado Digital da ASTCOM 
 
Implementação de serviço de entrega da cantina via Whatsapp 
 

Criação do Grêmio virtual através do Instagram da ASTCOM 

 
 

JURÍDICO/POLÍTICO 
 
Encaminhamento de ofício conjunto com SINDILEX e AudTCMSP 

para agilização de teletrabalho em virtude da pandemia de Covid-
19 
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Apoio logístico à campanha de abaixo-assinado do SINDILEX para 

revisão do teto remuneratório dos servidores do TCM em virtude de 
decisão do STF em relação à processo do TCE BA 
 

Participação do vice-presidente da ASTCOM Sérgio Janes no evento 
virtual de 27 de abril em homenagem ao Dia do Auditor de Controle 
Externo junto com o TCMSP, AudTCESP, SINDILEX e FENASTC 
 

Apoio e divulgação à Nota Técnica sobre a PEC 10/2020 
desenvolvida pelo Comitê de Crise da CONACATE 
 
Apoio à divulgação dos eventos virtuais capitaneados por SINDILEX, 
AudTCMSP, CONACATE, FENASTC, FENALEGIS, Pública – Central do 

Servidor e Escola de Gestão e Contas durante a pandemia de Covid-
19 
 
Envio de ofício à FEBRABAN - Federação Brasileira de Bancos 
solicitando suspensão temporária do pagamento de empréstimos 

consignados dos servidores públicos durante a pandemia de Covid-
19 
 
Envio de ofício ao TCMSP solicitando as medidas que tem sido 

adotadas para a gradual volta ao trabalho com a devida segurança 
para os servidores em virtude da pandemia de Covid-19 
 

Reunião conjunta das entidades representativas de classe (ASTCOM, 
AudTCMSP, SINDILEX) com a Presidência e a Secretaria Geral do 

TCMSP para discutir as medidas necessárias e já tomadas para a 
retomada presencial parcial das atividades do Tribunal a partir de 
julho de 2020 
 

Reunião conjunta das entidades representativas de classe (ASTCOM, 
AudTCMSP, SINDILEX) com o Grupo de estudo do Teletrabalho no 

mailto:astcomsp@gmail.com


 

Escritório: AV. PROF. ASCENDINO REIS, 1130 – VILA CLEMENTINO – CEP 04027-000 – SÃO PAULO – SP. 

FONE: 5080-1292/1293 – FAX: 5571-4914 – e-mail: astcomsp@gmail.com  
 

TCMSP para discutir diretrizes e sugestões dessa modalidade para 
implementação definitiva no Tribunal. 

   
Participação no grupo de entidades de comunicação da CONACATE 
e da Pública Central do Servidor para trabalho em conjunto visando 

combater a aprovação sem debates e esclarecimentos da Reforma 
Administrativa 
 
Apoio logístico ao SINDILEX à divulgação de ação contra a lei 

173/2020 no âmbito do Município de São Paulo 
 
Edital de convocação para Eleições ASTCOM 2020, que será 
realizada 100% de forma virtual através do GoogleForms 
 

Participação da Presidente da ASTCOM, Vera Carrion, em vídeo em 
homenagem ao Mês do Servidor Público veiculado pela CONACATE 
e em debate virtual, capitaneado pela FENALEGIS, sobre as 
Mulheres no Serviço Público  
 

ASTCOM apoia a Carta Aberta Conjunta, capitaneada pela 
AudTCMSP aos Cargos de Prefeito e Vereador na Cidade de São 
Paulo, na intenção de apresentar aos candidatos uma demanda 
fundamental para atualizar a estrutura do TCMSP: a instituição das 

carreiras técnicas de Conselheiro Substituto e de Procurador do 
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Município de São 
Paulo 
 

Realização de eleições virtuais para o biênio 2021/2022 para a 

Diretoria Executiva e Conselhos Deliberativo e Fiscal da ASTCOM 
 

ESPORTES 
 

Realização de jogo de futsal feminino entre as atletas do próprio 

TCM dia 10 de março como parte das homenagens ao Dia 
Internacional da Mulher 
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CULTURAL 
 

Suporte logístico através da cantina Escola ao projeto SPCine do 

TCMSP 
 
Realização, em conjunto com a Escola de Gestão e Contas do 
Tribunal de Contas do Município de São Paulo dia 05/03, a mesa 

redonda “Mulheres: desafios atuais”. O evento contou com a 
presença da Presidente da Associação dos Servidores do Tribunal de 
Contas do Município de São Paulo (ASTCOM), Vera Carrion e de 
especialistas nas áreas de educação, saúde, gestão pública e direitos 
humanos. A ASTCOM proporcionou a todas(os) participantes um 

coffe break com suco, lanches e bolos 
 
Entrega de nécessaire a todas as mulheres do TCMSP, servidoras, 
terceirizadas e estagiárias como homenagem ao Dia Internacional 
da Mulher 

 
Apoio promocional ao lançamento do livro Nublado do associado 
Flávio Berto 
 

Divulgação em todas as redes sociais da ASTCOM da apresentação 
virtual do Coral do TCMSP da música “Tempo Rei” 
 
Concurso de mensagem natalina da ASTCOM com premiação de 

cesta surpresa para a mensagem mais curtida  

 
 

CONVÊNIOS 
 

Convênio com Sindicato dos Aposentados da Força Sindical para 

utilização por nossos associados de colônia de férias de 
Caraguatatuba e Mongaguá com o respectivo Sindicato 
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Convênio com Duda Chaveiro 

 
Convênio com Millenium – curso de línguas estrangeiras 
 

Ampliação do convênio com a NotreDame Intermédica possibilitando 
a participação de associados até 64 anos (só era possível até 59 
anos antes) 
 

Parceria para venda de máscaras de proteção facial com descontos 
para associados 
 
Convênio com AudMAG produtos de aparelhos auditivos 
 

Convênio com AOJESP (Associação dos Oficiais de Justiça do Estado 
de São Paulo) para utilização por nossos associados de colônia de 
férias de Caraguatatuba da citada Associação 
 
Convênio com restaurante Premier Wine com desconto para 

associados 
 
Convênio com Alegro Lava Rápido 
 

 
 

SOCIAL 
 

Doação de 20 carteiras universitárias para AMAVB (Associação dos 

Moradores do Alto da Vila Brasilândia) a fim de oferecer aulas 
gratuitas à comunidade 
 
Instalação de dois chuveiros no vestiário feminino do Ginásio do 
Clube Mané Garrincha 
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Apoio logístico à Campanha Amigos do Bem em prol das pessoas 
necessitadas do sertão nordestino 

 
Realização da campanha Natal Solidário em parceria com a AMAVB 
– Associação dos Moradores do Alto da Vila Brasilândia para 

arrecadação de fundos para compra de cestas básicas 
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