
 

   ASSOCIAÇÃO DOS ADMINISTRADORES MUNICIPAIS 

 

 
COMUNICADO CONJUNTO ACMSP/ADAM 

 
 
  
  
  A ACMSP, Associação que representa a carreira /disciplina Ciências Contábeis e a 
ADAM, Associação que representa as carreiras/disciplinas dos Administradores, Estatísticos, 
Economistas, Políticas Públicas, Gestão Pública, Gestão de Políticas Públicas do Município de 
São Paulo, quadro que integram a atual carreira APDO – Analistas de Planejamento e 
Desenvolvimento Organizacional, em vista do envio do Projeto de Lei 428/2022, para Câmara 
Municipal que dispõe sobre adoções de medidas destinadas a valorização dos serviços 
públicos municipais, de autoria do Executivo, no qual dentre as propostas apresentadas, está 
a criação do Quadro de Gestão Administrativa Superior – QGAS, exclusivo para o cargo de 
Analista de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional – APDO, expedem o presente 
comunicado. 
 

          Como é de conhecimento de todos os nossos associados, no dia 23/06/22 as Entidades 
representativas do QAA - Quadro de Analistas da Administração Pública Municipal,  foram 
chamadas para uma reunião com a Secretária Marcella Arruda, onde foi apresentado, 
exclusivamente:  a)  proposta de nova tabela; b) criação de um quadro exclusivo para APDO; 
c) compromisso de reabertura das opções para os servidores ativos. 
 

  Mesmo sem ter sido fornecido a minuta do Projeto de Lei e diante do exíguo prazo, na 
segunda feira dia 27/06/22, protocolamos ofício na Secretaria de Gestão (doc anexo), 
contendo questões importantes para nossa carreira, sem pretensão de esgotamento do 
“tema”, pois até aquela data, não tínhamos acesso ao teor do PL e esperávamos que a 
Gestão estaria disposta a negociação. 
          
  A proposta de uma maior valorização no início das carreiras, vem sendo adotada pelo 
Governo em todos os Projetos apresentados, a exemplo do que ocorreu com o quadro da 
Guarda Civil Metropolitana - GCM, do Nível Médio - NM e do Nível Básico – NB. 
 
   No dia  28/06/2022, o Colégio de Líderes da Câmara Municipal, ajustou entre seus 
membros de que o PL 428/2022 teria sua primeira votação no dia 29/06/22 e a segunda 
votação após o recesso legislativo (agosto/22),  com a previsão de realização de audiência 
pública. Mas, a bancada da oposição fez pressão, conseguindo colocar todo processo para 
votação, somente após o recesso do legislativo (agosto 2022). 



 

             
         A ACMSP e ADAM, entidades associativas representantes da carreira de APDO, vem 
realizando trabalhos conjuntos que serão dado prosseguimento durante o recesso, visando a 
elaboração de propostas de melhorias para o novo quadro proposto pelo Governo (QGAS), 
sempre respeitando os direitos do servidor ativo e aposentado, entre as quais destacamos:  
   

• Aplicação dos efeitos pecuniários, da nova tabela, retroativo a Maio/2022; 
 

• Subsídio complementar, deverá ser reajustado com o mesmo índice a ser aplicado na 
categoria (QGAS), em que o servidor estiver enquadrado; 
 

• Assegurar a Reabertura das Opções ao novo quadro, considerando o tempo de serviço 
em qualquer um dos quadros que o servidor atua/atuou nas disciplinas do cargo de 
APDO; 
 

• Criação de um Índice/Dispositivo legal que assegure as perdas inflacionárias 
anualmente, após a aprovação do novo quadro;  
 

• Reavaliar o desconto dos 14% da Previdência para os aposentados com doenças 
Graves, assegurando a dignidade dos servidores, com a seguinte proposta: Devolução 
pelo Tesouro Municipal dos valores descontados pelos fundos previdenciários com 
criação de uma rubrica específica.  

 
• Melhoria na Tabela de remuneração  

 
 
     Contamos com todos os nossos associados, para enriquecer as análises/propostas, 
bem como, se tiverem acesso à algum Vereador, agendem horário para sermos recebidos e 
assim apresentarmos as nossas propostas de melhorias, pois entendemos que com a união 
de toda classe de APDO, alcançaremos resultados mais favoráveis. 
 
 
  Atenciosamente, 
 
 
 

ADAM – ASSOCIAÇÃO DOS ADMINISTRADORES MUNICIPAIS  
 
 

ACMSP – ASSOCIAÇÃO DOS CONTADORES MUNICIPAIS DE SÃO PAULO 


