
fracassada colocar em xeque a 
idoneidade desta diretoria.

Para 2017, vamos discutir em 
assembleia logo no início de 
janeiro o índice de reajuste que 
será levado para o governo e 
sem nenhuma dúvida, será 
composto no mínimo, pelo 
pagamento do restante da 
reposição da inflação de 2015, o 
total da inflação de 2016, mais 
os índices de aumento real 
como valorização da categoria.
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8% MESMO PARCELADO SEMPRE SERÁ MAIOR QUE 3,5%

O SSPMS é uma entidade 
dirigida por uma diretoria séria, 
comprometida e responsável. 
Por isso precisamos de razão e 
pé no chão para tomar as deci-
sões, pois estamos trabalhando 
com a vida funcional de quase 
15 mil servidores.

Não há dúvida que o índice de 
8% parcelado em três vezes 
ficou muito longe do ideal que o 
Sindicato e a categoria reivindi-
cavam, porém, mesmo parcela-

do, 8% sempre será mais que 
3,5%. Vale lembrar que o projeto 
do prefeito encaminhado para 
aprovação da câmara antes da 
greve foi de reposição de 3,5% 
da inflação.

O Sindicato foi a exaustão 
nas negociações que foram 
lícitas, sem propinas ou promes-
sas de cargos comissionados 
para os dirigentes do sindicato 
como alguns veicularam nas 
redes sociais tentando de forma 

do, a partir de agora voltam a ter 
direito a licença prêmio.

Pelo PL nº 101/2016 quem 
tiver afastamento acima de 15 
dias terá a contagem do período 
apenas suspensa, voltando à 
contagem normal para efeito de 
licença prêmio quando se der o 
retorno ao trabalho.

MAIS UMA CONQUISTA DA UNIÃO DOS SERVIDORES 

POR MEIO DO SSPMS: SERVIDORES EM LICENÇA SAÚDE 

NÃO PERDERÃO LICENÇA PRÊMIO ESSE DIREITO É 

RETROATIVO A 24 DE MAIO DE 2011.

Conforme reivindicação feita 
durante a campanha salari-
al/2016 pelo Sindicato, o Gover-
no Municipal, enviou para a 
câmara que aprovou em sessão 
extraordinária do dia 12/05/2016 
o PL nº 101/2016 que impede a 
perda de licença prêmio dos 
servidores afastados para 

tratamento de saúde. Importan-
te ressaltar que a lei aprovada é 
retroativa a 24 de maio de 2011, 
isto significa que todos os 
servidores municipais que 
perderam sua licença prêmio 
porque tiveram afastamento 
acima de 15 dias para tratamen-
to de saúde dentro desse perío-

AINDA NÃO
ESTAMOS
SATISFEITOS 

A luta do sindicato continua, 
pois queremos que os afasta-
mentos de até quinze dias 
também deixem de ser computa-
dos para perda da licença 
prêmio, porém neste momento 
não foi possível, pois o Promotor 
Público Dr. Orlando Bastos Filho 
interveio dizendo que precisa 
concluir um estudo sobre o 
absenteísmo do servidor público 
municipal para depois viabilizar 
também esse direito.



MATEMÁTICA SEM SEGREDO
iu ao longo de 2015 os 8,41% 
que conseguimos na campanha 
salarial daquele ano. Essa 
corrosão do reajuste salarial 
concedido na data base ocorre 
durante todo ano para todos os 
trabalhadores brasileiros sejam 
na iniciativa privada ou pública 
inclusive aposentados, não é 
uma exclusividade da nossa 
categoria como de forma maldo-
sa alguns meios de comunica-
ção quiseram confundir o servi-
dor de que a reposição salarial 
de 8% valeria menos que 5%. 

Servidores, em outubro de 
2016 o seu salário estará maior 
em 8% em relação ao mês de 
janeiro de 2016. Isso significa 
sim um reajuste de 8% que será 
calculado para efeitos de 13º 

salário, férias, licença prêmio e 
para toda sua vida funcional 
inclusive para aposentadoria, 
pois todos os demais reajustes 
que virão serão sobre os 8%.

EXEMPLO: Se um servidor 
em janeiro/2016 tinha o salário 
de R$1.000,00 em outubro seu 
salário será de R$1.080,00, isto 
significa R$80,00 de reajuste o 
que equivale a 8% a mais em 
relação ao salário de janeiro. É 
óbvio que devido a inflação mês 
a mês, o poder de compra 
diminui esse valor como diminu-

O LEGADO DA GREVE

termos o merecido reconheci-
mento do trabalho do servidor 
público e sua valorização seja 
financeira, moral e em condi-
ções de trabalho.

O Sindicato teve falhas, como 
todo processo humano tem, mas 
que já foram refletidas, discuti-
das para que não se repitam nas 
próximas manifestações, atos 
públicos e greves dos servidores 
públicos municipais de Soroca-
ba.

Parabéns a todos.

Óbvio que a conquista que 
todos esperavam como resulta-
do da greve era um índice de 
reajuste que suprisse as neces-
sidades econômicas dos traba-
lhadores. Porém, ninguém pode 
negar que a partir desse movi-
mento o servidor público munici-
pal saiu fortalecido, acreditando 
em si e em sua categoria, de que 
é possível parar, reivindicar e 
fazer valer o respeito a sua 
profissão.

Foram inúmeras mensagens 

que o Sindicato recebeu em que 
os servidores com muita emo-
ção narravam que a nossa 
categoria não será mais a 
mesma após a greve. Pois 
mostramos nossa capacidade 
de indignação, de organização, 
de coletividade por um bem 
comum. Esse é o grande legado, 
uma vitória sem precedentes 
que os servidores conquistaram 
neste ano e que servirá sem 
dúvida para avançarmos ainda 
mais nos próximos governos e 

AGRADECIMENTO AOS VEREADORES
em assembleia, mesmo contrari-
ando o índice ideal que o sindi-
cato e alguns vereadores defen-
diam; pela aprovação unânime 
do PL nº 101/2016 que impede a 
perda da licença prêmio dos 
servidores afastados para 
tratamento de saúde.

A instituição SSPMS a partir 
do seu princípio político aparti-
dário agradece todos os verea-
dores da Câmara Municipal de 
Sorocaba que de forma unânime 

tiraram de votação o projeto de 
lei do Governo Pannunzio que 
concedia apenas 3,5% da 
reposição da inflação aos 
servidores; pelo apoio as mani-
festações e greve dos servido-
res; pelo respeito às decisões da 
categoria quando da aprovação 
da reposição inflacionária de 8% 

1+1=2
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REUNIÃO COM A ADMINISTRAÇÃO – INÍCIO DAS NEGOCIAÇÕES REUNIÃO COM A ADMINISTRAÇÃO – INÍCIO DAS NEGOCIAÇÕES

FAIXAS ANUNCIANDO A ASSEMBLEIA

ASSEMBLEIA E PASSEATA PELAS RUAS DE SOROCABA

ASSEMBLEIA 14/03 – DEFLAGRADA  A GREVE

ASSEMBLEIA E PASSEATA PELAS RUAS DE SOROCABA

“VISITA” A CASA DO PREFEITO  CÂMARA MUNICIPAL - RETIRADO DE VOTAÇÃO O REAJUSTE SALARIAL 22/03
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FESTA DO TRABALHADOR
A animação da festa ficou por 

conta da Bandfa Brasileramo e 
ainda tivemos o sorteio de 
brindes que é um momento 
muito esperado pelos servido-
res.

No dia 1° maio celebramos a 
lutar do trabalhador e esta data 
marca uma das comemorações 
mais importantes do SSPMS.

A festa do dia do trabalhador 
reuniu mais de 3 mil pessoas no 
Clube de Campo dos Servidores 
Públicos Municipais.

O evento foi dedicado aos 
servidores públicos e seus 
familiares que puderam passar a 
alegria das crianças, para os 
adultos reflexologia para relaxar 
e comes e bebes regados a hot 
dog, pastel, pipoca, algodão 
doce, sorvetes e refrigerantes.

Cartaz de divulgação do evento
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ASSÉDIO
MORAL NO
TRABALHO É IMORAL E CRIME

(Lei municipal 9026/2009)

“É vedado o assédio moral no âmbito da Administração Pública Direta, Indireta, 
nas Autarquias e Fundações Públicas, que submeta servidor a procedimentos que 
impliquem em violação de sua dignidade ou, por qualquer forma que o sujeite a 
condições de trabalho humilhante ou degradante.”

• Qualquer ação, gesto, determinação ou 
palavra, utilizada de forma indevida e 
praticada constantemente por agente, 
servidor, empregado, ou qualquer pessoa 
que, abusando da autoridade que lhe confere 
suas funções, tenha por objetivo ou efeito 
atingir a autoestima ou a autodeterminação 
do servidor;

• Determinar o cumprimento de atribuições 
estranhas ou de atividades incompatíveis 
com o cargo que ocupa, ou em condições e 
prazos inexequíveis;

• Designar para o exercício de funções 
triviais o exercente de funções técnicas, 
especializadas, ou aquelas para as quais, de 
qualquer forma, exijam treinamento e 
conhecimentos específicos;

• Apropriar-se do crédito de ideias, 
propostas, projetos ou de qualquer trabalho 
de outrem.

O QUE É ASSÉDIO MORAL?

• Desprezo, ignorância ou 
humilhação ao servidor que o 
isolem de contatos com seus 
superiores hierárquicos e com 
outros servidores, sujeitando-o a 
receber informações, atribuições, 
tarefas e outras atividades 
somente através de terceiros, na 
d i v u l g a ç ã o  d e  r u m o r e s  e 
comentários maliciosos, bem 
como na prática de críticas 
reiteradas ou na subestimação 
de esforços, que atinjam a 
dignidade do servidor;

• Exposição do servidor a 
e fe i tos f ís icos ou menta is 
adversos, em prejuízo de seu 
desenvolvimento pessoal e 
profissional;

• Em restrição ao exercício do 
d i re i t o  de  l i v re  op in ião  e 
manifestação das ideias.

QUAIS OUTROS COMPORTAMENTOS 
TAMBÉM SÃO CONSIDERADOS ASSÉDIO?



• Fazer o planejamento e organização do 
trabalho;

• Levar em consideração a autodeterminação 
de cada servidor e possibilitar o exercício de sua 
responsabilidade funcional e profissional;

• Dar a ele possibilidade de variação de 
atribuições, atividades ou tarefas funcionais;

• Assegurar ao servidor oportunidade de 
contatos com os superiores hierárquicos e outros 
servidores, ligando tarefas individuais de trabalho 
e oferecendo a ele informações sobre exigências 
do serviço e resultado;

• Garantir a dignidade do servidor.

quem assedia?
• Agente;
• Servidor;
• Empregado público;
• Ou qualquer pessoa que
exerça função de autoridade;

VI MEU COLEGA SENDO ASSEDIADO.
O QUE FAÇO?

• Seja solidário com seu colega e dê apoio. Se o 
assédio estiver partindo de um grupo de pessoas, 
não participe das agressões, por uma questão de 
solidariedade. Saiba que você, no futuro, também 
pode acabar sendo uma das vítimas;

• Nenhum servidor poderá sofrer qualquer 
espécie de constrangimento ou ser sancionado 
por  ter testemunhado ou relatado atitudes de 
assédio moral.

QUAIS AS PENALIDADES PARA
QUEM PRATICA ASSÉDIO MORAL?
• Advertência;
• Suspensão;
• Demissão

COMO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (SUPERIORES
HIERÁRQUICOS) DEVE PREVENIR O ASSÉDIO MORAL?

Se o assédio persistir, entre 
em contato com Sindicato e 
denuncie! O departamento 

jurídico do SSPMS está apto 
a prestar todo o atendimento 
necessário para resolução 

do problema.

A QUEM DENUNCIAR?
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SSPMS RECEBE CERTIFICADO
DA POPULAÇÃO DE SINDICATO

MAIS ATUANTE.

SEDE ADMINISTRATIVA

Rua Hermelino Matarazzo, 43

Vila Gagliardi - CEP 18080-000

Sorocaba - SP

Fone: (15) 3219-3310

CLUBE DE CAMPO

Rua 28 de Outubro

Jardim do Paço - CEP 18087-080

(ao lado do Fórum, próximo ao Paço Municipal)

Fone/Fax: 3228-1539

Mais informações acesse o nosso site:

www.sspms.com.br
CURTA NOSSA PÁGINA

www.facebook.com/sspms.sindicato

CARTÃO DE COMPRAS
DO SSPMS

Acesse o nosso o site, peça o seu cartão
 e confira ampla rede conveniada.
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NÃO JOGUE ESTE BOLETIM NA VIA PÚBLICA.  COMPARTILHE COM SEU COLEGA. RECICLE! 

Aproveite o benefício
de ser um servidor
público associado.
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