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Servidores dizem “não” ao
novo Plano de Carreiras

Os Servidores Públicos Municipais de Soro-
caba rejeitam um novo Plano de Cargos e Carrei-
ras (PCC) e querem que o Prefeito aplique imedi-
atamente a Lei 3.801/91. Essa lei, além de ser um
plano já pronto, garante aos servidores uma car-
reira que já está consolidada e prevê mudanças de
referências salariais que correspondem a 3% (cada
uma) sobre o piso de cada cargo. No entanto, a lei

deixou de ser aplicada pelas administrações muni-
cipais nos últimos 14 anos.

O “não” ao novo PCC consta de relatório en-
tregue ao Prefeito pela diretoria do Sindicato. O
documento reflete o desejo da maioria dos quase
mil servidores que participaram das audiências
públicas realizadas nos meses de junho e julho na
Câmara Municipal.

Parque Aquático reabre em 24 de setembro

O Parque Aquático do Clu-
be de Campo será reaberto no dia
24 de setembro, oferecendo aos
servidores toda a estrutura para
as atividades de lazer e saúde e

que são importantes para a quali-
dade de vida. São piscinas de adul-
tos e crianças, ideais para a prá-
tica de natação e hidroginástica.
O toboágua é uma das atrações das

piscinas. Portanto, chegou a hora
de pegar a toalha, protetor solar
e cair na água. Confira os horári-
os. Você não pode perder.
Pág. 8

Baile do
Servidor
Para quem gosta de dançar
e curtir boa música, o
Baile do Servidor é o
nosso programa do dia 29
de outubro, também no
Clube. Animação Banda
Harmonia. Pág. 8

Cobrando a
Administração
Nova etapa de governo.
Resolvida a pendência eleito-
ral, o Sindicato dos Servido-
res Públicos Municipais
espera que as inúmeras
necessidades apresentadas à
Administração desde o início
do ano de 2005 sejam
atendidas, Algumas delas
encontram-se nas
páginas 4 e 5.

Festa das
Crianças
No dia 2 de outubro
teremos a festa em
comemoração ao Dia
das Crianças no Clu-
be de Campo.
Pág. 8
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Parque Aquático do Clube de Campo tem estrutura  para atender adultos e crianças
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Editorial

Terceirização: seria substituição de mão-de-obra?

EXPEDIENTE

APOENA

Nos últimos anos, a administração
municipal vem implantando gradativamente
a terceirização dos serviços. Esse modelo
administrativo vem ganhando avanço na
medida em que ocorre a vacância de car-
gos por motivos de aposentadoria e pedi-
dos de exoneração, bem como em função
de novas vagas  que surgem a partir da
construção e ampliação de novas unida-
des de atendimento.

A notícia de que a Prefeitura de So-
rocaba vai oficializar a terceirização da  ad-
ministração do Zoológico Municipal “Quin-
zinho de Barros”, através da licitação em
andamento (Edital 022/2004),  caiu como
uma bomba no quadro dos servidores. Num
primeiro momento após a sua inauguração,
a Prefeitura mantinha desde  2004,  contra-
to emergencial para suprir algumas neces-
sidades.

Porém,  sem saber os critérios e as
justificativas para a adoção de tal prática,
está sendo previsto um contrato de 2 (dois)
anos  prorrogável por igual período, ou
seja, tempo mais que suficiente para se
adequar o quadro de servidores do Zoo-
lógico, por meio de concurso público. O
Sindicato solicitou esclarecimentos atra-
vés do Of. 145/05, de 20/07/2005.

A sociedade e os servidores têm o
direito de obter esclarecimentos para  as
dúvidas e apreensões de todo tipo causa-

das pela política da Prefeitura de terceiri-
zação dos serviços públicos, que vêm sendo
entregues às mãos da iniciativa privada.

Afinal, terceirizar serviços é uma me-
dida que resulta na importação de mão-
de-obra que parece ser  mais barata (?).
Porém  a medida  pode  comprometer a qua-
lidade dos serviços públicos em razão da
rotatividade permanente das empresas
contratadas, até mesmo por questão de
ordem legal (período contratual). Há que
se salientar, que por detrás  desta prática,
poderia  estar sendo  ocultada  uma possí-
vel intenção de se reduzir  o quadro per-
manente de servidores municipais.

Atualmente estão terceirizados os
serviços de merenda escolar, manutenção
da cidade, manutenção predial de todos
os próprios municipais,  limpeza das esco-
las municipais de ensino fundamental, dos
centros de saúde e diversos setores dos
serviços administrativos da Prefeitura. Tam-
bém existem serviços terceirizados no
SAAE e na URBES.

Lamentavelmente, nos últimos tem-
pos aumentaram as contratações de pres-
tadores de serviços para funções e cargos
essenciais para a governabilidade da ad-
ministração pública. Muitas vezes, essas
funções ficam à mercê de várias  pessoas
despreparadas e descompromissadas; e
quando estão aptos a executar os servi-

ços, por motivos contratuais, têm que ser
demitidas, ficando a administração total-
mente vulnerável.

Os efeitos das  contratações tercei-
rizadas prejudicam inclusive a manuten-
ção do caixa da Fundação de Seguridade
dos Servidores Públicos Municipais
(FUNSERV) – assunto que é tema de re-
portagem nesta edição do Apoena. Diante
de tudo isso, espera-se que a atual admi-
nistração municipal  reveja a participação
dos terceirizados  no setor público.

A oportunidade é agora, pois por
ocasião da Reforma Administrativa, criou-
se  a Secretaria de Recursos Humanos
(SERH) visando  o aprimoramento e a me-
lhoria do quadro dos servidores públicos,
cabendo também, o desenvolvimento  de
ações para suprir as necessidades de re-
posição das vagas existentes, conforme
preconiza a Constituição Federal.

Atenção: estão em andamento lici-
tações destinadas à prestação de servi-
ços de recuperação e atualização de da-
dos funcionais (TP051/2005 – CPL295/2005)
e à prestação de serviços de suporte  a
área de administração tributária (TP052/2005
– CPL296/2005).

Entenda as leis
As ações de todos os governos são

transformadas em leis, que são executa-
das e provocam grandes mundanças na
vida de todos os trabalhadores e suas fa-
mílias. Um exemplo disso é a Emenda Cons-
titucional nº 41, que aumentou a alíquota
de todos os servidores para 11% dos ven-
cimentos. É uma prova de que todos nós
temos que estar atentos às leis, às múlti-
plas interpretações que elas sugerem, às
suas aplicações e conseqüências. Vamos
ler, pensar e discutir as leis. Instrumentos

como o Apoena e também a internet são
ferramentas importantes para compreen-
der as leis e o que elas dizem. Na internet
consultas podem ser feitas aos sites:

www.sspms.com.br
(nosso Sindicato)

www.sorocaba.sp.gov.br
(Prefeitura),

www.câmara.sorocaba.sp.gov.br
(Câmara Municipal)

 www.presidencia.gov.br
(Presidência da República

CONVÊNIOS
Antes de fazer suas compras, verifi-

que no caixa dos convênios a sua libe-
ração. O bloqueio ocorre quando há
saldo devedor junto ao Sindicato. Nes-
te caso, o acerto deve ser feito antes
das compras, na sede do Sindicato.

Informamos também que, em caso
de bloqueio, o uso dos serviços do Sin-
dicato (exame médico, cabeleireira, den-
tista) só pode ser feito através de paga-
mento em dinheiro e não através de
holerite.

Caso tenha dependente-extra, fica
suspensa a sua entrada no clube de cam-
po.
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Direção Geral:  Sindicato dos Servidores Públi-
cos Municipais de Sorocaba.
Jornalista Resp.:  Bruno Melaré MTB 27363/SP.
Tiragem: 7.200 exemplares.
Impressão: Gráfica do Diário de Sorocaba



setembro/2005

Plano de Carreiras

www.sspms.com.br

Servidores não aceitam o novo Plano de  Carreiras
e cobram a aplicação imediata da Lei 3.801/91

Os Servidores Públicos Municipais
de Sorocaba não aceitam um novo Plano
de Cargos e Carreiras  (PCC) e cobram do
Prefeito a aplicação imediata da Lei 3.801/
91. O novo PCC, elaborado pela adminis-
tração anterior por meio da Fundação Ge-
túlio Vargas (FGV) e apresentado ao Sin-
dicato dos Servidores Públicos Municipais
(SSPMS) em dezembro de 2004, traz preju-
ízos a grande maioria dos servidores.

Em contrapartida, a Lei 3.801/91 é
um plano Plano de Cargos e Carreiras que
deixou de ser aplicado pelas administra-
ções municipais nos últimos 14 anos (1992
a 2005). Ela garante aos servidores uma
carreira que já está consolidada e prevê
mudanças de referências salariais que cor-
respondem a 3% (cada uma)  sobre o piso
de cada cargo.

Esta posição consta de relatório en-
tregue ao Prefeito pela diretoria do Sindi-
cato dos Servidores Públicos Municipais
de Sorocaba. O documento reflete o dese-
jo da maioria dos quase mil servidores que
participaram das audiências públicas rea-
lizadas nos meses de junho e julho de 2005
na Câmara Municipal.

Estudos da FGV

Segundo a FGV, “o Plano de Car-
gos, Carreiras e Salários deve ser um ins-
trumento de gestão que estabelece e clari-
fica tanto para a Administração, como para
os Servidores os novos paradigmas que
devem orientar as novas relações de tra-
balho na Prefeitura Municipal de Soroca-
ba”.

Contudo, a proposta de agrupamen-
to de diversos cargos que visa a multifun-
cionalidade, as novas exigências  do re-
quisito de escolaridade, a ampliação dos
conhecimentos básicos e das súmulas de
atribuições/tarefas e o estabelecimento de

novo piso salarial para os cargos enqua-
drados, além da retirada da figura do aces-
so, não refletem a valorização e a oportu-
nidade de progressão funcional tão alme-
jada pelos servidores municipais há mui-
tos anos.

Para complicar a situação, o novo
piso salarial para os cargos enquadrados,
nos estudos da FGV, faz nivelação por bai-
xo. Isso contraria os preceitos do artigo 72
da Lei Orgânica do Município (LOM), que
assegura a isonomia de vencimentos para
cargos e atribuições iguais ou assemelha-
das.

Os estudos da FGV não garantem
os direitos adquiridos dos Servidores e fere
o artigo 67 da LOM, que determina: “Os
planos de carreira do serviço público mu-
nicipal serão elaborados de forma a asse-
gurar aos servidores públicos municipais
remuneração compatível para a função res-
pectiva e oportunidade de progresso fun-
cional, objetivando a profissionalização do
funcionalismo público para a prestação de
serviços aos munícipes.”

Ações do Sindicato

Desde janeiro de 2005 o Sindicato
enviou correspondências à Secretaria da
Administração, atual Secretaria de Recur-
sos Humanos (SERH), nas quais alertava
para as inconveniências dos estudos da
FGV., registradas inclusive pela imprensa
durante as audiências públicas realizadas
nos meses de junho e julho.

Para os servidores, neste momen-
to, o que é de fundamental importância é a
aplicação imediata da Lei 3.801/91. Essa
possibilidade, no entanto, vai exigir que a
atual administração garanta a reserva de
recursos no orçamento de 2006, que será
enviado à Câmara Municipal até 30 de se-
tembro. Também deverá constar das dire-

trizes do novo Plano Plurianual, a ser en-
viado à Câmara Municipal pelo Executivo
no corrente exercício, as ações da área de
recursos humanos para  os próximos qua-
tro anos, especialmente, em relação ao plano
de cargos, carreiras e vencimentos do fun-
cionalismo municipal.

Existem pontos interessantes nos
estudos da FGV que, após a aplicação da
legislação vigente,  poderão ser discuti-
dos e  aproveitados numa oportunidade
futura, principalmente para a correção de
algumas distorções existentes, levando-se
sempre em consideração os direitos ad-
quiridos.

Discussões encerradas

Em 29 de julho, a diretoria do Sindi-
cato solicitou ao Prefeito o encerramento
das discussões sobre os estudos da FGV,
por meio do ofício 139/05. Não é possível
caminhar com estudos e discussões para-
lelas sem que haja a garantia de que os
direitos adquiridos dos servidores serão
assegurados e cumpridos, conforme com-
promisso do Prefeito durante campanha
eleitoral, por meio de carta aberta distribu-
ída aos servidores.
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Sindicato
entrega relatório
final do PCC ao
Prefeito

Para entender a importância da apli-
cação dessa lei, basta lembrar que o fato
de ela existir só no papel representa per-
das  nos vencimentos da maioria dos ser-
vidores.

Isso tem relação com a mudança de
referência salarial a cada 150 pontos e o
tempo que ela está parada. O cálculo é sim-
ples: são 10 pontos por efetivo exercício
da profissão e mais 20 pontos por assidui-
dade, o que dá 30 pontos por ano. Quator-
ze anos acumulam 420 pontos, correspon-
dentes a 2 (duas) referências.

Em reunião realizada no dia 22/08,
com a diretoria do Sindicato, a SERH in-
formou que o relatório de impacto finan-
ceiro está em fase final de elaboração.
Portanto, o Sindicato entende que a admi-
nistração municipal não terá maiores difi-
culdades para aplicar o atual  plano de car-
reiras a partir de 2006.

Por isso, a cobrança do Sindicato
pela aplicação da lei 3.801/91 tem por  ob-
jetivo obter da administração municipal o
cumprimento de direitos garantidos e evi-
tar a ampliação ainda maior dos prejuízos
causados na carreira dos Servidores.  O
Sindicato está aberto ao diálogo e à nego-
ciação.
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Cobrando a Administração
Licença-Prêmio

A Prefeitura está em falta com os
servidores quanto a perguntas que temos
feito, por escrito desde janeiro,  com rela-
ção ao calendário de   pagamento da licen-
ça-prêmio para os servidores que têm di-
reito ao benefício, visando o atendimento
antes do vencimento do segundo perío-
do.

Enquanto a URBES, a empresa   res-
pondeu que está em fase final  o relatório
sobre o impacto financeiro para delibera-
ção pelo Prefeito.

Em relação ao SAAE, o pagamento
está rigorosamente em dia, ou seja, o pa-
gamento da licença prêmio ocorre imedia-
tamente após o  vencimento do período
aquisitivo.

URBES

Atendendo o pedido do Sindicato
e das necessidades da empresa, está em
processo de aquisição um martelete, equi-
pamento necessário para um adequado de-
sempenho do trabalho dos  funcionários
que trabalham na implantação de pontos e
abrigos de ônibus.

Guarda Municipal
Equipamentos

Estamos aguardando a conclusão
das aquisições de equipamentos destina-
dos aos Guardas Municipais. Para terem
condições de trabalhar, eles precisam de
armas, coletes anti-balísticos, rádios-
comunicadores, manutenção e reforma de
viaturas. Os guardas precisam estar bem
equipados para oferecer o melhor serviço
possível à população e com total seguran-
ça para a esses servidores. No início do
ano vários desses equipamentos foram ad-
quiridos, porém, em quantidade insufici-
ente para o atendimento de toda a Corpo-
ração, cabendo aos GMs o rodízio dos equi-
pamentos. Também  foi solicitado a refor-
ma e ampliação da atual Sede da GM, que
está em péssimo estado de conservação.

Guarda Municipal
Acompanhamento Psicológico

Há necessidade de exames psicoló-
gicos periódicos, bem como, acompanhamen-
to psicológico, social e médico nos casos de
afastamentos e/ou restrições médicas.

Guarda Municipal
Piso Salarial

O Sindicato aguarda a atualização
do piso salarial dos Guardas Municipais,
pois o valor para o GM da segun-
da  classe é de R$ 515,48 e está
abaixo do piso dos servidores, que
é de R$ 547,09. Essa situação tem
gerado  muita insatisfação entre
os integrantes da Corporação há
muitos anos.

Enquanto isso, no SAAE

Está aberta licitação para a
compra de veículos novos no
SAAE. A medida é muito neces-
sária. Basta lembrar que veículos
trafegam levando ao mesmo tem-
po funcionários, equipamentos e
materiais de trabalho. O Sindica-
to pediu providências em ofício
de 28 de março de 2005.

De novo, no SAAE

Em reunião realizada com
a diretoria do SAAE no dia 11 de
agosto, o Diretor da autarquia in-
formou que está desenvolvendo um pro-
jeto visando a reestruturação das unida-
des operacionais. Várias delas estão em
péssimo estado, principalmente a unidade
Sevilha. Ficamos na expectativa da execu-
ção desse projeto ou que as atuais unida-
des sejam reformadas, sem mais delongas.

Laboratório,
continua na mesma

O Laboratório Municipal continua

na mesma situação, aguardando projeto
e disponibilidade orçamentária para a so-
lução de vários problemas que afetam sua
estrutura e colocam em risco a seguran-
ça dos servidores que ali trabalham e dos
munícipes que procuram a unidade.

Vamos continuar cobrando solu-
ção. Vale lembrar que o Sindicato se reu-
niu com os assessores da Secretaria de
Saúde no dia 25 de fevereiro de 2005 e,
de lá para cá, nenhuma novidade foi acres-
centada.

anterior. Portanto, as promoções devem ser
automáticas a cada 150 pontos, a partir de 1º
de janeiro do ano subseqüente.

Curso de Administração
Pública

O Sindicato enviou à Prefeitura, em
17 de agosto de 2005, o ofício nº 158/05 no
qual pede informações sobre o Curso de Ad-
ministração Pública Municipal. O curso foi
suspenso neste ano para que fosse refor-

Magistério - Promoção

Continua sem solução o pagamento
da diferença referente à promoção do Ma-
gistério,  que vem amargando atrasos desde
2002,  conforme já foi mencionado na edição
anterior. De lá para cá, as promoções só fo-
ram pagas após a sua publicação, geralmen-
te ocorrida em junho e julho de cada ano. A
Lei 4.599, artigo 22, determina que o período
levado em conta para avaliação anual abran-
ge os meses de janeiro a dezembro do ano

mulado, segundo justificativa da Adminis-
tração Municipal. No ofício, questionamos
quais são os integrantes do grupo de traba-
lho responsável pela reformulação do curso
e quando ele será reiniciado. Esse curso é de
muita importância para a garantia permanen-
te da melhoria da qualidade dos serviços pres-
tados pelos servidores municipais, respon-
sáveis diretos pela governabilidade da Ad-
ministração Pública, razão pela qual solicita-
mos que seja priorizada a matricula de funci-
onários efetivos para as novas turmas.

Juliana Oliveira Prestes

Sindicato em reunião com o diretor do Saae
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Cobrando a Administração
Rede Municipal

1a série
aos 6 anos

Professores de educação infantil es-
tão preocupados com seus cargos. É que
a Lei Federal nº 11.114/2005 determina que
a partir de 2006 todas as crianças com seis
anos de idade deverão ser matriculadas
na primeira série do ensino fundamental.,
podendo, portanto, haver redução de clas-
ses da pré-escola.  Em reunião com o Sin-

víssimos problemas estruturais. Relatório
da visita com fotos foi enviado pelo Sindi-
cato à administração municipal, solicitan-
do diversas providências em caráter de
urgência, face à eminente situação de ris-
co no local.

CIPA

Desde janeiro o  Sindicato vem so-
licitando  informações sobre o plano da
Prefeitura de reimplantar a Comissão In-

dicato no dia 26/08, a Secretaria da Educa-
ção (SEDU) não se manifestou oficialmen-
te sobre o assunto, alegando que os estu-
dos ainda não foram concluídos, mas que
as ações a serem tomadas pela SEDU não
implicarão em prejuízo aos docentes da rede
municipal. Estamos acompanhando e va-
mos cobrar.

Arquivo
Central

Diretores do Sindicato e represen-
tantes da Secretaria de Recursos Huma-
nos visitaram em 19 de julho o Arquivo
Central da Prefeitura e constataram gra-

terna de Prevenção de Acidentes (CIPA).
O objetivo é trabalhar para prevenir aci-
dentes e doenças decorrentes do traba-
lho. Queremos saber, por exemplo, quais
serão os critérios para a composição da
CIPA, o calendário oficial e atividades  e
as suas atribuições após a implantação.
Lembramos que existe a Portaria Munici-
pal 27.760, de 29/12/92, e a NR5 do Minis-
tério do Trabalho, como legislação
norteadora a ser seguida. Essa solicitação
foi reiterada em julho p.p. (Of. 144/05).

Auxiliares de Educação

Desde janeiro de 2005 o Sindicato

pede à Prefeitura reposição de vagas em
caráter de urgência para a função de Auxi-
liar de Educação, já que essas vagas estão
sendo ocupadas por professores eventu-
ais. Essa atitude da administração custa o
dobro aos cofres públicos, pois são ne-
cessários dois professores eventuais para
cada Auxiliar de Educação. O problema
também prejudica o desenvolvimento pe-
dagógico e cognitivo, por causa da rotati-
vidade entre os eventuais.

Vencimentos dos
especialistas
de Educação

Por meio do ofício nº
148/05 encaminhado ao Prefei-
to e datado de 29 de julho, o
Sindicato protestou contra a
omissão da Secretaria de Re-
cursos Humanos (SERH) em ra-
zão de não ter comunicado an-
tecipadamente os professores
designados para funções de es-
pecialistas de educação, que
teriam seus vencimentos
recalculados no fim do mês de
julho devido a erros detecta-
dos pela Divisão de Adminis-
tração de Pessoal, baseado em
parecer da Secretaria de Negó-
cios Jurídicos (SEJ). Em 28 de
junho, a SERH, em reunião com
o Sindicato, havia prometido
chamar os professores incluí-
dos na medida para prestar es-
clarecimentos, o que teria evi-

tado transtornos e descontentamentos,
já que vários deles tinham compromis-
sos financeiros anteriores.

Duas horas
para o

pagamento

No mesmo ofício nº 148/05, um novo
protesto. Desta vez, contra a retirada das
duas horas concedidas durante o expedi-
ente de trabalho para fins de recebimento
de pagamento de salário uma vez por mês.
No ofício, o Sindicato lembra que muitos
servidores, principalmente da área
operacional, têm dificuldade para manu-

sear os caixas eletrônicos e por isso rece-
bem o seu pagamento diretamente na boca
do caixa.

Para isso, têm que enfrentar fila de
banco e necessitam da liberação das duas
horas, como vinha ocorrendo há mais de
20 anos. A entidade solicita revisão dessa
decisão.

Reposição de
funcionários

Há muito tempo a administração não
repõe o quadro de funcionários nas áreas
operacionais, administrativa e técnico su-
perior. As unidades de Educação são as
que mais sofrem com essa política admi-
nistrativa, especialmente os CEIs, que es-
tão com o quadro de serventes incomple-
to e isso compromete o serviço de limpeza
das unidades.

No mês de março de 2005 caducou
o concurso de inspetor de alunos sem te-
rem sido levados em consideração os inú-
meros  pedidos de reposição feitos pelos
Diretores das Unidades Escolares e pelo
Sindicato. Até hoje aguardamos resposta
aos ofícios nºs 059 e 069/2005.

Negociação
salarial

O Sindicato está atento à elabora-
ção do Plano Plurianual e do Orçamento
do Município de Sorocaba para 2006, que
a Prefeitura entregará à Câmara até 30 de
setembro.

Esperamos que desta vez não haja
maiores dificuldades para a negociação
salarial do próximo ano cuja data-base é
janeiro.

Biblioteca

Apesar de recém-inaugurada, a nova
Biblioteca Municipal, localizada ao lado da
Prefeitura, já apresenta problemas estru-
turais que dificultam a permanência dos
usuários, bem como a realização dos tra-
balhos pelos servidores da unidade e fun-
cionários terceirizados. Diretores do Sin-
dicato relacionaram os problemas consta-
tados no local em ofício 072/2005 entre-
gue à Prefeitura em março de 2005.
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Inúmeras reuniões com o secretário de Recursos Humanos, sem muitos avanços, avalia
o Sindicato



Um executivo e sua mulher estavam sem
se falar há mais de um mês por causa de uma
briga. Certo dia, ele precisava chegar cedo no
trabalho por causa de uma reunião muito im-
portante com seus fornecedores.

Para não dar o braço a torcer, e puxar con-
versa com a mulher, resolveu deixar o seguin-
te bilhete em cima do criado-mudo dela: "Te-
nho reunião importante amanhã, me acorde
às 6 horas."

No dia seguinte ao acordar, percebeu que
sua mulher não estava na cama e que já pas-
sava das 9h30hs. Louco da vida, começou a
esbravejar, xingar, porque não foi acordado
antes. Ao olhar para o lado, percebeu um bi-
lhete com a letra da mulher em cima do cria-
do-mudo dele, que dizia: "Acorde!! Já são 6
horas!!!"
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Sindicato dá assistência jurídica
em ações individuais  e coletivas

O Sindicato
oferece assistência
jurídica aos servido-
res em causas indi-
viduais e coletivas.
Seja na esfera judici-

al ou administrativa, em primeira e segunda instâncias, essa pres-
tação de serviços abrange as causas trabalhistas e previdenciárias
frente à Prefeitura, SAAE, URBES e FUNSERV.

Os atendimentos vão desde uma simples orientação e as-
sessoria jurídica até casos mais complexos. Abrangem o acompa-
nhamento e defesa em Processos de Sindicância, Administrativos
Disciplinares e Administrativos relacionados com Estágio
Probatório. Além de defesa em ações judiciais de reparação de
danos quando propostas pela administração municipal contra ser-
vidores.

Atualmente o Sindicato representa os servidores em vári-
as ações judiciais, entre causas particulares e coletivas, entre elas:

- Alunos Guardas Municipais – Ação de cobrança do RETP
para os alunos guardas municipais

- Motoristas de Ambulância– Ação para recebimento de
horas extraordinárias de refeição e às quais todos os motoristas
de ambulância têm direito.

- Plano de Carreira: Ação que pede ordem judicial para que
a Prefeitura aplique o Plano de Cargos e Carreira existente des-
de 1992, para toda a classe do funcionalismo.

- Vigias Patrimoniais (Prefeitura)– Ação para recebimento
de horas extraordinárias de refeição e às quais todos os vigias
patrimoniais da Prefeitura têm direito.

- Vigias Patrimoniais (SAAE)– Ação para recebimento de
horas extraordinárias de refeição e às quais os vigias patrimoniais
interessados têm direito.

- Outras ações– Reintegração ao trabalho; cobrança de
horas extras; cobrança de adicional de insalubridade; incorpora-
ção de tempo de serviço para fins de sexta-parte; ações para de-
claração de ambiente insalubre.

Agendamento prévio

A advogada Ligia M. Barbosa Carvalho e o estagiário Sil-
vio J. Piovani Jr. são os profissionais encarregados do atendi-
mento. Os horários são pré-agendados na sede do Sindicato ou
pelo telefone 0xx15.3231.3002, das 9h às 12h30 e das 14h às 18h.

Advogada Lígia
M. Barbosa
Carvalho

Déficit da FUNSERV pode chegar
a R$ 511 milhões em 30 anos
A administração tem que tomar providên-

cias já, para que as aposentadorias sejam garanti-
das no futuro

O déficit financeiro da Fundação de Segu-
ridade Social dos Servidores Públicos Municipais
de Sorocaba (FUNSERV) pode chegar a R$ 511
milhões em 30 anos. A projeção, que consta de
estudo encomendado pela FUNSERV, preocupa
os servidores porque antecipa um cenário que
pode comprometer no futuro a capacidade da ins-
tituição de pagar as aposentadorias, segundo re-
portagem publicada no “Diário de Sorocaba” em
4 de agosto.

De acordo com o estudo, os benefícios pa-
gos anualmente a 1.217 servidores inativos so-
mam aproximadamente R$ 293,8 milhões, ante a
contribuição dos  5.575 funcionários da ativa da
ordem de R$ 315,4 milhões.

Em sintonia com a preocupação de todo o
funcionalismo, o Sindicato dos Servidores Públi-
cos Municipais (SSPMS) enviou em 4 de agosto
de 2005 ao Prefeito o ofício nº 155/05. “Diversos
servidores estão nos procurando e muito preo-
cupados com a situação financeira da Funserv,
cobrando maiores esclarecimentos por parte da

FUNSERV

nossa Entidade sobre o conteúdo da matéria
públicada.”

Em outro ofício, o Sindicato solicita do Pre-
feito o aumento da alíquota patronal da contribui-
ção previdenciária dos atuais 12% para até 22%, o
que poderia ser feito de forma gradativa e é uma
forma de garantir as aposentadorias a médio e lon-
go prazos.A Reforma da Previdência de dezembro/
2002, prevê que as administrações devem encon-
trar um ponto de equilíbrio entre contribuição dos
servidores e a sua própria contribuição; mesmo
porque sem esse equilíbrio as prefeituras poderão
deixar de receber os repasses dos convênios fede-
rais.

A contribuição atual da Prefeitura é de 12%
e gera preocupação, pois não é suficiente para evi-
tar um futuro rombo financeiro FUNSERV. Em bene-
fício dos servidores, a administração tem que to-
mar providências para evitar transtornos futuros.

De acordo com a Lei Municipal 4.168/93, caso
a FUNSERV não tenha condições de arcar com as
aposentadorias dos servidores municipais, a res-
ponsabilidade será integralmente da administração
municipal, podendo provocar um rombo ainda mai-
or para os cofres públicos no futuro.
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RECEITA

2 ovos
2 copos de farinha de trigo
2 copos de fubá
2 copos de leite
2 copos de açúcar
2 colheres de manteiga
½ copo de óleo
1 pacote de queijo ralado
4 col. (café) de fermento em pó
Bater tudo no liquidificador e acrescentar
por último o fermento. Colocar em forma
untada.
Tempo de assar: de 30 a 40 minutos em
temperatura média.

BOLO DE FUBÁ
PIADA
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Serviço de Saúde
Ocupacional

O  Sindicato, através do Of. 16/
05, de 20/01/05, solicitou à administra-
ção municipal que seja efetuada a avali-
ação médica periódica, bem como o acom-
panhamento médico, psicológico e soci-
al dos servidores
conforme suas atri-
buições e/ou restri-
ções. Além disso, im-
plantação de ações
preventivas em to-
das as áreas.

Na área do
Magistério, foi soli-
citado a criação de
Núcleo de
Capacitação Psico-
pedagógica, que
contribuirá para o
suporte e aperfeiçoamento do trabalho
dos educadores,  diminuindo os possí-
veis danos à saúde dos mesmos. Cabe
registrar que anualmente vem aumentando
o número de docentes afastados de sala
de aula por motivos de restrições médi-
cas.

Até o momento não obtivemos ne-
nhum posicionamento da Administração.

Sindicato aguarda resposta de pedido de
compensação da nova alíquota de 11%

Perícias especializadas

O Sindicato pede que a FUNSERV,
juntamente com a Prefeitura,  implemente
uma estrutura de perícia especializada para

resolver as dúvidas
que têm surgido na
área. Esse procedi-
mento também vai
preservar o direito do
servidor a um pare-
cer justo em relação
às suas reais condi-
ções para a capaci-
dade de retorno ao
trabalho.

Segundo a Se-
cretaria de Recursos
Humanos, diversos

encontros já foram promovidos entre a
administração e a diretoria da FUNSERV
para discussão desse assunto. O Sindi-
cato espera que sejam tomadas providên-
cias em benefício dos servidores, o mais
rápido possível, em que pese a respon-
sabilidade legal ser integralmente do pe-
rito da FUNSERV. Estamos aguardando
uma solução desde março.

Saúde

O Sindicato dos Servi-
dores Públicos Municipais
aguarda resposta do Prefeito
ao pedido de estudos de com-
pensação financeira aos ser-
vidores como forma de atenuar
os prejuízos causados pelo au-
mento da alíquota previden-
ciária de 11%, que começará a
valer a partir de 1º de outubro
de 2005.

Em ofício nº 151/05 de
3 de agosto, o Sindicato en-
tregou ao Prefeito planilha dos novos
valores da alíquota, que mostram os pre-
juízos nos vencimentos dos servidores.

“O reajuste salarial do funciona-
lismo em 2005, referente à inflação de
2004, foi de 6,57% retroativo a janeiro,

acrescido de 1,03% a partir de novembro
próximo”, lembra o Sindicato no ofício, e
protesta: “Contudo, com o aumento da
alíquota da Previdência para 11%, a
partir de outubro, os servidores sofre-
rão prejuízo significativo.”

Audiência Pública com FUNSERV que discutiu
a contribuição previdenciária

Juliana Oliveira Prestes

Alíquota de
11% começa
em outubro

O aumento da contribuição previ-
denciária para 11% dos vencimentos co-
meça a valer a partir de 1º de outubro.

Com isso o Sindicato alerta os ser-
vidores a planejarem seus compromissos
financeiros de outubro em diante, já que o
novo desconto será uma “mordida” signi-
ficativa nos nossos vencimentos.

. Atualmente a contribuição varia
de 6% a 7,5%, conforme a faixa salarial, e
os aposentados participam com metade
desses valores.

A Prefeitura aumentou a alíquota
para 11%, mediante projeto enviado à Câ-
mara e aprovado pelos vereadores, em cum-
primento à Emenda Constitucional nº 41,
de 19 de dezembro de 2003. Essa Emenda,
além de aumentar a idade para a aposenta-
doria, também obrigou todos os servido-
res (além dos federais, os estaduais e mu-
nicipais) a contribuírem com 11% dos seus
vencimentos.

O Sindicato
espera que sejam
tomadas
providências em
benefício dos
servidores, o mais
rápido possível



AGENDA DO CLUBE
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Clube de Campo recebe melhorias

Festa Julina: um sucesso
A Festa Julina no

Clube de Campo foi um
sucesso de público e de
diversão. O clima de ale-
gria, com várias ativida-
des para adultos e crian-
ças, contagiou todo mun-
do. A quadrilha formada
pela turma da Academia
deu o tom do ritmo da
festa, que esteve sempre
em alta. O pau-de-sebo, uma das brincadeiras mais tradicionais des-
se tipo de encontro, fez o maior sucesso. Os comes e bebes mantive-
ram a temperatura quente. A festa superou todas as nossas expecta-
tivas e foi um grande sucesso.

Horários das Atividades

Horário dos Ônibus
que atendem o Clube

Quadrilha foi destaque na Festa Julina

O nosso Clube de Campo ganhou melho-
rias. Está com visual novo em algumas instala-
ções e tem novos equipamentos. Veja a relação
de melhorias feitas no Clube em 2005, que esta-
rão prontas a partir de 24 de setembro:

- Troca do alambrado da quadra de futebol society
- Construção do muro lateral de divisa com a rua.
- Átrio (para divulgação dos eventos e fotos).
- Revitalização das jardineiras.
- Colocação de toldos no terraço.
- Novas pinturas nas dependências.
- Nova ducha na entrada das piscinas
- Início da Ampliação da academia de ginástica.
- Nova pintura na quadra de esportes.
- Aquisição de novos equipamentos de ginástica para a Academia.

Trocamos o
alambrado da
quadra de futebol
society

8º Torneio Futebol Society
“Sorocaba 351 anos “

O Torneio teve início no
dia 21/08 com a participação das
seguintes equipes: Bate Fácil, Bate
Gol, Demolidor, Fênix e Grêmio
GM.

Os jogos ocorrem sempre
aos domingos, a partir das
9h30min. Venham prestigiar os
nossos craques e curtir as manhãs
de domingo no Clube de Campo.
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REABERTURA DO
PARQUE AQUÁTICO
Dia 24 de setembro (sábado). Entra-
da com apresentação de carteira de
sócio ou dependente do Clube
HORÁRIO DO CLUBE
A PARTIR DE SETEMBRO
Terça a domingo: 9:00 às 21:00
HORÁRIO DAS PISCINAS
Terça a sexta-feira: 9:00 às 19:00
Sábado, domingo e feriado: 9:00 às
18h30
EXAME MÉDICO
Com traje de banho.
Valor de R$ 3,00
Sábado, domingo e feriado: das 10:00
às 14:00.
Quarta-feira: das 17:30 às 18:30
USO DOS ARMÁRIOS:
Levar cadeado
USO DOS QUIOSQUES
Pequenos: pela ordem de chegada,
sem reserva. Grande: reserva an-
tecipada para grupos com o mínimo
de 12 pessoas. Local da reserva:
sede do Sindicato

TORNEIO MISTO DE VÔLEI
Domingo: 06/11/2005. Local: Clube
de Campo do Sindicato. Inscrições:
no clube, com a professora Vilma
na academia

FESTA DAS CRIANÇAS
Domingo - 2 de outubro, a partir das
10:00.
Entrada com apresentação de car-
teira de sócio ou dependente do Clu-
be. Não será permitida a entrada
de convidados.

BAILE DO SERVIDOR
Sábado - 29 de outubro, das 23:00
às 4:00
Animação: Banda Harmonia

Entrada gratuita para todos os ser-
vidores municipais de Sorocaba,
com  direito a um acompanhante,
com apresentação de RG e último
holerite ou carteira de sócio do Sin-
dicato. Dependentes dos associa-
dos: entrada gratuita com apresen-
tação de carteira social (acima de
18 anos).

Convidados: R$ 10,00
Reserva de mesa a partir de 17 de
outubro, na sede do Sindicato ou
no posto de atendimento do Paço
Municipal.

Grande para 8 pessoas - R$ 20,00
Pequena para 4 pessoas - R$ 10,00
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ACADEMIA
Terça a sexta-feira
9:00 as 11:00 ...... 15:30 as 20:30
Sábado
9:30 as 12:30 ..... 13:30 as 17:30
Domingo ................ 9:30 as 12:30
HIDROGINÁSITCA/NATAÇÃO
Terça e
quinta-feira ......... 15:30 as 18:30
Quarta e
sexta –feira ........ 15:00 as 18:00
Sábado e
Domingo .............. 13:30 as 17:30

TAEKWON-DO
Sábado ................ 14:00 as 16:00
Domingo .............. 10:30 as 12:00

CAPOEIRA
Sábado ................ 16:30 as 17:30

SAUNA
Sábado

Fem. ...................... 10:00 as 11:30
Mas. ..................... 12:00 as 13:30
Fem. ..................... 14:00 as 15:30
Masc. .................. 16:00 as 17:30

Domingo
Masc. ................... 10:00 as 11:30
Fem. ..................... 12:00 as 13:30
Masc. .................. 14:00 as 15:30
Fem. ..................... 16:00 as 17:30

Linha 23
Saída ponto final  
Segunda a sexta: 08:20, 09:16,
11:05, 12:19, 17:30, 18:08, 18:46
Sábado: 13:15, 14:25, 15:35,
17:00, 18:10, 19:20
Domingo: 13:10, 14:30, 15:45,
17:00, 18:15, 19:30
 
Terminal Santo Antônio
Segunda a sexta: 05:25, 08:20,
08:55, 09:51, 10:27, 11:04, 15:36
Sábado: 09:10, 10:20, 11:30,
12:40, 13:50, 15:00
Domingo: 08:43, 09:55, 11:10,
12:25, 13:40, 15:00

VIDEOKÊ
Aos sábados e no 2º e 4º domingo
do mês: das 14:00 às 19:00
SEXTA DANÇANTE
Toda 1ª sexta-feira do mês, das 22:00
às 3:00. Proibida a entrada de me-
nores de 18 anos
HAPPY HOUR
3º domingo de cada mês, das 14:00
às 18:00.


