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São Paulo, 12 de dezembro de 2022. 

 
CIRCULAR 13/2022-ADAM 
 

Senhores (as) Administradores, Economistas e Estatísticos. 
 
       Caros Colegas, 

 
       Após um ano de muita luta, ADAM constituiu uma parceria com ACMSP 
- Associação dos Contadores Municipais, onde foi apresentada pela primeira 

vez junto ao GOVERNO, uma pauta Unificada das reivindicações do Quadro 
de APDOs, onde juntos estamos inseridos.  
      Trabalhamos diuturnamente, em defesa dos projetos que impactaram 

diretamente na vida de todos, ativos, aposentados, pensionistas e futuros 
servidores, entre eles destacamos a Previdência, Reajuste das tabelas 
salariais e a Criação do Quadro Próprio - Quadro de Gestão Administrativa 

Superior – QGAS.  
Todo trabalho junto a Câmara Municipal, e, de orientação aos 

servidores foi feito sempre com anuência e participação das duas Entidades, 

demostrando Força e União do nosso Quadro, para com o Governo e demais 
Entidades representativas do funcionalismo municipal. 
       Em conjunto com o Fórum das Entidades Sindicais, protocolamos ação 

judicial, pedindo a revogação da Emenda 41, de 19/11/2021 da LOM, não 
sem prejuízo da ação conjunta com a FASP, e, entramos também com ações, 
por tópicos a exemplo a cobrança da alíquota de 14% para os aposentados, 

a partir de 1 salário mínimo, para os aposentados portadores de doenças 
graves, dentre outras. Usaremos todos os recursos possíveis, novamente 
para minimizar os prejuízos.  

       Vale ressaltar, que estamos monitorando o Governo, aguardando 
aplicação do reajuste para as aposentadorias e pensões dos servidores sem 
Paridade, pelo índice do RGPS/2023 (Regime Geral), conquista importante e 

justa, uma vez que estes colegas, são sujeitos somente a politica do 0,01% 
para reajuste dos seus proventos, por não ter direito à reclassificação. 
        Associação fez uma busca ativa, localizando e orientando todos o 

Aposentados que tem direito a fazer opção, que, ainda não haviam feito por 
motivos diversos e conseguimos para os ativos a reabertura de opção para o 
novo quadro QGAS, porque na política de recomposição salarial da Prefeitura, 

só se aplica a quem fizer opção ao quadro vigente.  
 



 

        Oferecemos para os Associados, Ação do Vale Refeição em parceria com 

Escritório FV – Farág, Ferreira & Vieira - Advogadas e Advogados, com a 
cobrança 10% de honorários Advocatícios no êxito da Ação, para os 
associados quites com a ADAM. 

 
        A Associação, vem desenvolvendo e atuando em varias Ações, em 
defesa dos direitos dos servidores, e da importância do Administrador Público, 

inclusive com a criação na Câmara Municipal o Dia do Administrador, no 
calendário da cidade, apadrinhada pela Vereadora Edir Salles. 
 

        Para a anuidade de 2023, estamos propondo o valor da contribuição 
associativa, conforme informamos abaixo, para podermos cumprir os 
compromissos e a manutenção das atividades da ADAM. 

         Valor: R$:  25,00 - mensal 
                  R$: 150,00 - semestral   
                  R$: 300,00 – anual 

   Agência BB – 4054-1 
   Conta corrente – 19.614-2 
   CNPJ - 53.500.765/0001-57 

 
 Solicitamos a gentileza de todos atualizarem o cadastro no site da 
ADAM, (adampmsp.org.br – na aba FILIE-SE) para mantermos os endereços 

de e-mails atualizados. 
 
 Desejamos a todos um ótimo final de ano, boas festas e 

otimismo para mais um ano, com saúde! 
       

Qualquer dúvida, estamos à disposição para esclarecimentos. 

 
 
 

Atenciosamente, 

Márcia de Oliveira 

PRESIDENTE- ADAM 


