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Servidor, faça a sua análise:
Março/2006

Reposta do Prefeito às reivindicações dos
Servidores a pauta do Acordo Coletivo

1) Reajuste salarial considerando  a reposição da inflação (índice do IPCA)
referente ao exercício de 2005 ( 5,69%).
Resposta: Reajuste salarial de 4,53% IPC-FIPE, a partir de janeiro/2006.

2) Concessão de aumento real  e compensação do aumento da alíquota
previdenciária (a média da perda  foi de 4,5%).
Resposta: Aumento real de 0,45%, a partir de janeiro/2006 totalizando
5%.

3) Aplicação do Plano de Cargos e Carreira, nos termos da lei 3.801/91.
Resposta: Será  melhor avaliado.

4) Revisão e atualização do piso salarial dos Guardas Municipais - 2ª Classe,
hoje  abaixo do piso inicial da PMS.
Resposta: Será  melhor avaliado.

5) Reposição e ampliação do quadro de servidores de todas as unidades de
atendimento direto e indireto da administração municipal (PMS/SAAE/UR-
BES).
Resposta: Está sendo feita a reposição  desde 2005. No ano de 2006
teremos concurso público para as situações mais emergentes.

6) Ampliação de recursos e antecipação do cronograma de pagamento da
licença prêmio da PMS;
Resposta: Não é possível no momento, manteremos o sistema vigente.

7) Pagamento da licença prêmio aos servidores da URBES.
Resposta: Não temos amparo legal.

8) Retorno do direito ao servidor converter  1/3 do período de férias em abono
pecuniário, independentemente do período obrigatório (art. 73 do Estatuto).
Resposta: Não é possível  no momento.

9) Pagamento da Gratificação de Natal nas férias (art. 131 do Estatuto).
Resposta: Não é possível no momento.
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Servidores ficaram insatisfeitos
com o reajuste salarial

Assim como no ano de 2005, inúme-
ras foram as dificuldades enfrentadas

pela Diretoria do Sindicato dos Servidores
para negociar o Acordo Coletivo de 2006,
com as conversações tendo sido iniciadas
no dia 19 de dezembro e encerradas após 74
dias, em 02 de março de 2006. Da pauta de 09
(nove) itens entregue ao Prefeito, o mesmo
concedeu parcialmente somente os dois pri-
meiros, conforme mostra a matéria de capa
desta edição.

 O Sindicato entende que poderia ter
havido mais empenho por parte da Admi-
nistração, por isso, o índice de 5% certa-
mente foi considerado como “insatisfató-
rio” pelos servidores. Sem querermos justi-
ficar, é certo de que não faltou empenho da
Diretoria para que o resultado fosse “me-
lhor” , mas a negociação chegou ao limite
possível, até mesmo para que não ocorres-
sem maiores prejuízos ao funcionalismo, já
que a data base é janeiro. Contamos inclusi-
ve com a imprescindível ajuda da Câmara
Municipal, representada pelos Vereadores
Waldomiro de Freitas, Paulo Mendes, José
Francisco Martinez e Yabiku.

Como ponto positivo, temos que regis-
trar o apoio da imprensa, da própria socie-
dade, além da Câmara Municipal, que sem-
pre esteve ao nosso lado e acompanhou de
perto os “entraves” e os “custos” que a Ad-
ministração ‘imputou’ aos servidores,
inviabilizando, por ora, a conquista de ou-
tros benefícios, principalmente, a aplicação
do Plano de Cargos e Carreiras (lei 3.801/91),
parado desde 1992.

Recebemos algumas críticas pela exces-
siva ‘paciência’ na forma de conduzir o pro-
cesso de negociação. Porém, face à respon-
sabilidade que temos junto à comunidade,
buscamos incessantemente o diálogo. Cer-
tamente, os “embates” entre o Sindicato e a
Administração prosseguirão, mesmo por-
que, existe uma pauta complementar de 07

(sete) itens para ser “batalhada”, respeitan-
do-se as peculiaridades do serviço público
e resguardando sempre a prestação dos ser-
viços prestados junto à comunidade.

No nosso entendimento, as dificuldades
encontradas nos últimos anos são conse-
qüência da falta de números precisos (por
parte da SERH e da SEF), havendo a neces-

Sindicato
apresenta
as contas
de 2005

sidade premente da Administração Munici-
pal aprimorar suas ferramentas de gestão de
controle (Planejamento Estratégico, Plano
Plurianual, Lei Orçamentária e outras), pro-
curando mensurar com mais precisão as des-
pesas, além de fazer constar de forma clara
as ações destinadas à valorização na área
de Recursos Humanos.

No dia 21 de fevereiro, a Diretoria do
Sindicato realizou Assembléia Geral

Ordinária de Prestação de Contas do Exercí-
cio de 2005, em respeito ao que determina o
Estatuto da Entidade e conforme comunica-
do aos associados por meio de edital e in-
formativo. Além das atividades amplamente
divulgadas nos nossos informativos e no
site, realizamos diversas obras no clube de
campo, com o objetivo de oferecer maior
conforto e segurança no atendimento aos
associados e familiares.

Entre as obras realizadas no ano passa-
do, destacamos a troca do alambrado da
quadra de futebol society, a colocação de
toldo no terraço, a construção do muro late-
ral do clube, a nova pintura em todas as de-
pendências do clube e na quadra de espor-
te, a aquisição de equipamentos esportivos
e a sala de multimeios que será inaugurada
dia 01/05/06. A Sede passou por uma refor-
ma significativa, visando melhorar o atendi-
mento, principalmente das áreas
odontológica e jurídica, que agora é feito no
andar térreo.

Na Assembléia, a Diretoria também co-
municou aos presentes os problemas enfren-
tados pela entidade em função dos emprés-
timos bancários descontados diretamente
no holerite dos associados, fato que gera
dificuldades para que estes possam saldar
suas dívidas com o Sindicato. As dificulda-
des vêm em função do limite de desconto
nos holerites dos servidores. Com isso, di-
versos associados ficam impedidos ou limi-
tados de utilizar os convênios do Sindicato.

Ainda em função do limite para o des-
conto em holerite, tivemos que limitar tam-
bém os valores para uso dos serviços e con-
vênios oferecidos pelo Sindicato. Quando
esse limite é ultrapassado há bloqueio auto-
mático para novos usos.

Por essa razão, a Diretoria alerta para
que o associado informe-se quanto ao valor
do seu limite antes de fazer compras ou uti-
lizar os serviços da Sede. E, quando não ti-
ver ocorrido o desconto no holerite do mês,
deverá dirigir-se imediatamente à Sede (Rua
Hermelino Matarazzo nº 43) para fazer o
acerto das contas.

Sala de
multimeios
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Concurso público do SAAE prejudicará
a carreira dos servidores

 A Diretoria do Sindicato no início
deste ano alertou a Secretaria de Re-

cursos Humanos (SERH) e o SAAE que par-
te das vagas criadas e ampliadas no final de
dezembro não podem ser oferecidas para
concurso público, já que são cargos exclu-
sivos da carreira interna do quadro do fun-
cionalismo municipal, ou seja, somente os
efetivos, por meio de concurso de acesso,
poderão ocupar essas vagas, conforme pre-
vê as Leis Municipais nº 3.761/91, 3.971/92 e
5.719/98.

Os cargos que foram ampliados através
Lei 7.627/2005 e que não podem ser ofereci-
dos para o concurso público são: Encana-
dor, Operador de ETA, Mecânico de Manu-
tenção Geral, Pitometrista, Eletricista, Sol-
dador, Carpinteiro, Pedreiro e Técnico Quí-
mico.

Foi realizada uma reunião com Secretári-
os de Recursos Humanos (SERH) e de Ne-
gócios Jurídicos (SEJ), no dia 22/03, onde o
Sindicato apontou problemas de ordem jurí-
dica, já que  esses cargos do SAAE, devem
ser oferecidos primeiramente aos servido-
res efetivos, conforme legislação municipal
vigente. Foi entregue aos Secretários diver-
sos documentos e pareceres jurídicos, que
defendem a licitude e a constitucionalidade
da aplicação do Plano de Cargos e Carreiras,
Lei 3.971/92 (promoção vertical).

A Prefeitura, alegou ter um entendimen-
to contrário ao do Sindicato e por isso, de-
terminou que todas as vagas do SAAE fos-
sem preenchidas através de ingresso por
meio de Concurso Público, conforme o Edi-
tal nº 01/2006, publicado no Jornal do Muni-
cípio de Sorocaba no dia 31/01/2006. .

Como ficará a situação?

Lamentavelmente, há muitos anos e, des-
de o início da atual Administração Munici-

Servidores querem a Cesta Básica de Alimentos
A Secretária de Recursos Hu-
manos (SERH) realizou uma
pesquisa junto aos servidores
no início do mês de janeiro/06

sobre a manutenção da atual cesta básica
de alimentos ou o interesse em mudar para o
Cartão Alimentação.

O resultado final da pesquisa mostrou
que a maioria dos servidores consultados
quer continuar recebendo a Cesta Básica de
Alimentos. Um total de 2.216 servidores
(72%) votaram pela continuidade da cesta
básica, contra 789 (26%) que opinaram pelo
a favor do cartão alimentação, além de 61

(2%) que não quiseram opinar, totalizando
3.066 votantes.

O Sindicato cobrou providências e a Se-
cretaria da Administração (SEAD) providen-
ciou a realização de uma nova licitação vi-
sando garantir o fornecimento da cesta bá-
sica aos servidores, já que o contrato com a
Empresa Roca venceu no mês de  março/06
e não poderia mais ser prorrogado.

A nova licitação para aquisição das ces-
tas básicas destinadas aos funcionários da
Prefeitura, SAAE, URBES e aposentados,
está sendo realizada através do Pregão Ele-
trônico, pois além de ampliar o número de

itens e garantir a qualidade dos produtos, o
pregão visa reduzir os custos atuais. Segun-
do o Secretário da SEAD, os pregões eletrô-
nicos diminuem os custos das compras da
Prefeitura em torno de 30% e a mesma aguar-
da parecer do Tribunal de Contas para dar
prosseguimento ao pregão suspenso tem-
porariamente.

Em 22 de março, o Secretário de Recur-
sos Humanos, em reunião com a Diretoria
do Sindicato dos Servidores, comunicou
que o fornecimento da Cesta Básica aos ser-
vidores municipais para o mês de abril está
garantido.

Após muitas cobranças por parte do
Sindicato, a Administração Municipal

voltou a contratar novos auxiliares de edu-
cação para os Centros de Educação Infantil
– CEI (Creches).

Só para se ter uma noção do que isto
significa para o bom andamento da Rede
Municipal, foram oferecidas 84 (oitenta e
quatro) vagas, que no ano passado, eram

Sindicato cobra a nomeação de novos auxiliares de educação
precariamente “ocupadas” por professores
eventuais, cujas despesas eram equivalen-
tes ao dobro do salário dos auxiliares, sem
falar no comprometimento pedagógico e
cognitivo.

Esperamos que a reposição de funcio-
nários seja constante por parte da Adminis-
tração e extensiva para as demais vagas,
principalmente, no serviço de limpeza das

pal, o Sindicato vem solicitando a aplicação
do Plano de Cargos e Carreiras (Lei 3.801/
91) e a realização do concurso de acesso
(Lei 3.971/92), porém, a Prefeitura nem ao
menos se dignou a responder os ofícios da
nossa Entidade.

A Administração Municipal também se
recusou em discutir  com os Servidores o
seu próprio projeto de reformulação e rees-
truturação do Plano de Cargos e Carreiras,
elaborado em 2004 pela Fundação Getúlio
Vargas (FGV), que custou aproximadamente

R$ 400,000,00. Diversas audiências públicas
foram realizadas na Câmara Municipal em
2005, sem que tivesse tido uma ampla dis-
cussão com os responsáveis que elabora-
ram o projeto.

Muito menos foi dada satisfação sobre
as razões e implicações jurídicas que por
ventura seriam tidas como “empecilho” para
a aplicação da legislação vigente, por parte
da Prefeitura, contrapondo, inclusive, a von-
tade política do atual Prefeito, conforme car-
ta de compromisso divulgada na primeira

página. Essa atitude, tomada de “supetão”,
ou seja, sem uma ampla discussão, signifi-
cará a DECRETAÇÃO DO FIM DA CAR-
REIRA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,
por parte da Administração Municipal.

Após todas as tentativas junto à Admi-
nistração Municipal, não resta outra alter-
nativa ao Sindicato, senão promover ações
buscando socorro à justiça, visando res-
guardar e fazer valer os direitos dos Servi-
dores Municipais, o que é profundamente
lamentável!!!

unidades de pré-escolas e creches, que tam-
bém está bastante “capenga”. Por isso, os
poucos funcionários dessas unidades es-
tão sobrecarregados e com a saúde bastan-
te comprometida.

Isto sem falar na situação de risco em
que estão expostos os alunos, em sua maio-
ria crianças pequenas e vulneráveis a qual-
quer tipo de vírus.

Diversos cargos são de carreira interna (promoção vertical) dos servidores efetivos
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Depois de um ano, CIPA da Prefeitura é eleita
Depois de mais de um ano de negoci-
ação, finalmente foi eleita e constitu-

ída  a CIPA da Prefeitura (Comissão Interna
de Prevenção de Acidentes).  A eleição foi
organizada por uma Comissão nomeada pela
Secretaria de Recursos Humanos (SERH),
em conjunto com o Sindicato dos Servido-
res Municipais, e realizada no mês de feve-
reiro.

Inscreveram-se 59 candidatos, superan-
do as expectativas. A votação ocorreu nas
próprias unidades de trabalho dos servido-
res. Votaram 4.451 servidores, o que
corresponde a 75% do quadro ativo da Pre-
feitura.

Além dos servidores  eleitos, represen-
tando os trabalhadores,   a CIPA contará
também com representantes do empregador,
porém todos com o mesmo poder de voto e
mandato de 2 (dois) anos.

Através dessa nova  CIPA, inicia-se uma
nova gestão de prevenção de  acidentes e
segurança do trabalho, bem como a busca
por melhores condições de trabalho. Para
isso, será fundamental a participação de to-
dos os servidores para  ajudar a reduzir e
eliminar o número de acidentes de trabalho,
pois só no ano passado (2005) foram aproxi-
madamente 150, sendo que 60% resultaram

em afastamento (atestados médicos). Está
mais do que evidente que os acidentes são
nocivos para todos nós (servidores e admi-
nistração), pois além das seqüelas que se
está sujeito para o resto da vida, traz compli-
cações aos nossos familiares e o compro-
metimento do desenvolvimento das ativida-
des junto aos munícipes.

Aviso Importante:  Servidor, sempre que
tiver algum problema ou irregularidade em
relação às condições do seu local de traba-
lho e equipamentos procure o Cipeiro da
sua Secretaria e, peça para ele verificar a
situação.

Caberá ao Cipeiro, por meio de relató-
rio,  levar o problema ao conhecimento
dos técnicos da segurança do trabalho e
aos demais membros da CIPA, que se reu-
nirão  no mínimo uma vez por mês para
discutir e propor soluções à Administra-
ção Municipal. A posse dos membros da
Cipa será dia 12 de abril, as 10 horas, no
salão de vidro do Paço.

A diretoria do Sindicato parabeniza to-
dos os servidores que se candidataram, os
eleitos, os que participaram da votação e os
que integraram a Comissão organizadora,
que  souberam dar o devido valor e impor-
tância à CIPA, engrandecendo-a.
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Exemplo da SEOBE deve ser estendido
às demais Unidades da Prefeitura

No dia 5 de janeiro de 2006, a Dire-
toria do Sindicato juntamente com

as chefias da SEOBE (Secretaria de Obras
e Infra-Estrutura Urbana, antiga SERP)
participou da entrega de Equipamento de
Proteção Individual (EPIs) aos servidores
municipais da área operacional lotados na
Chacrinha.

Os equipamentos também serão entre-
gues aos demais servidores que prestam
serviços nas outras unidades da SEOBE

(Cemitérios, Mercado Municipal , Merca-
do Distrital, etc.). Foram entregues botas,
calças e camisas.

A entrega dos EPIs é uma reivindica-
ção constante do Sindicato e por tratar-se
de equipamentos obrigatórios para o uso
do trabalhador, a sua reposição deve ser
feita periodicamente e não apenas para
atender cobrança. Esperamos que o exem-
plo da SEOBE seja seguido pelos demais
órgãos da Prefeitura.

Sindicato cobra
providências  do SAAE

Unidades operacionais serão centralizadas ainda este ano

O Diretor do SAAE, Pedro Dal Pian,
através de ofício enviado no final de

março, confirmou a informação de que to-
das as unidades operacionais da autarquia
serão transferidas e centralizadas em um
único local, no prazo de seis meses.

Em janeiro deste ano, diretores do Sindi-
cato visitaram o novo prédio (antiga Indús-
tria Kassuga), que passaria por uma ampla
reforma e adequação para abrigar os diver-

sos setores operacionais.
O Sindicato está preocupado com o aces-

so (transporte) dos servidores, já que o novo
prédio fica na Zona Industrial, e com a ne-
cessidade de acomodações condizentes
para refeitório e vestuários, além de estacio-
namento próprio para os funcionários.

Vamos acompanhar de perto essas ações
e esperamos que as mesmas não tragam
transtornos aos servidores da Autarquia.

Sindicato participa
de entrega de EPIs

na Chacrinha

Sindicato participa
de entrega de EPIs

na Chacrinha

Prevenção e redução de acidentes deve ser prioridade de todos

Juliana Oliveira Prestes
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Servidores cobram o retorno do
Curso de Administração Pública

O Sindicato, desde o mês de setem-
bro de 2005, vem cobrando esclareci-

mentos por parte da SERH, quanto aos mo-
tivos que levaram  à suspensão do Curso de
Administração Pública Municipal (desde
janeiro de 2005), mas até o momento não
houve manifestação oficial por parte da
Administração Municipal. No dia 08 de mar-
ço (Of. 34/06), o Sindicato cobrou o retorno
imediato do curso pelos seguintes motivos:

- o curso mencionado é de suma impor-
tância para a garantia permanente da melho-
ria da qualidade dos serviços prestados pe-
los servidores municipais, responsáveis di-
reto pela governabilidade da Administração
Pública;

- o Secretário de Recursos Humanos, ma-
nifestou, através de reportagem publicada
no Jornal Cruzeiro do Sul, datado de 02 de

Paço adeqüa
as regras

previdenciárias
da FUNSERV

A Câmara Municipal aprovou a Lei nº
7.706 de 24/03/06, que trata das adequa-

ções necessárias às Emendas Constitucionais nº
41 e 47, que introduziram novas regras a serem
observadas para fins de aposentadoria, aplicação
de tempo de contribuição, idade mínima obriga-
tória e fórmula para fins de cálculo de valor. A
nova lei não trará outras implicações ou prejuízo
aos servidores, além daquelas já previstas nas
emendas constitucionais, conhecidas como Re-
forma da Previdência de 2003.

Paço não se manifestou quanto à Unificação do Magistério
A Prefeitura de Sorocaba/SEDU está em débito com
os servidores integrantes do Quadro do Magistério

Municipal, que em decorrência da implantação das No-
vas Diretrizes de Base da Educação Nacional (Lei
9.394), aguardam a devida e necessária adequa-
ção do Plano de Cargos e Carreiras do Ma-
gistério Municipal (Lei 4.599/94).

No mês de setembro de 2005, a Diretoria
do Sindicato, juntamente com o Vereador
José Francisco Martinez e os assessores
técnicos da SEDU, discutiram uma minuta
básica de Projeto de Lei visando a “Unifica-
ção dos Cargos do Magistério”. Porém, a pe-
dido da Administração, a minuta foi encaminha-
da às Secretarias de RH e Jurídica para receber
pareceres quanto à viabilidade jurídica e financeira. Até o
momento nenhuma resposta convincente foi enviada pela
Administração Municipal, dando-se a impressão de que a
situação não é merecedora de tamanha importância, sendo
uma atitude extremamente lamentável por parte dos respon-
sáveis.

Além dos grandes problemas causados aos profissio-

nais do Magistério, como também a pró-
pria população, com o comprometimento

da qualidade pedagógica do ensino-
aprendizagem, a fragilidade es-

trutural em que se encontra a
rede Municipal vem
despendendo custos
altíssimos ao erário públi-
co e, à médio prazo, essa
situação comprometerá
significativamente as des-
pesas com pessoal de toda

a Administração Municipal,
conforme dados levantados

durante a negociação salarial de
2006.
As providências precisam ser tomadas

em caráter de urgência e não de forma pali-
ativa (remendo provisório na atual legislação). Certamente
haverá a necessidade de realização de concursos públicos
e/ou acesso para acomodar a Rede Municipal. O período
eleitoral vem aí e são necessárias providências urgentes.

Situação da
Rede Municipal
é muito precária

e vem
comprometendo
a qualidade de

ensino

março de 2006, que “...valorização implica
em qualificação e requalificação do servi-
dor”;

- o curso, conforme sua formatação ini-
cial, foi modelo para outros municípios, sen-
do Sorocaba uma das poucas cidades do
Brasil a implantá-lo;

- Desde a sua implantação em 1991, o
curso tem sido a única ferramenta de valori-
zação efetiva dos servidores, parte integran-
te do Plano de Cargos e Carreira (lei 3801/
91). Esperamos que a Administração Mu-
nicipal não perca a oportunidade de de-
monstrar na prática a vontade de propici-
ar a melhoria da qualidade dos serviços
oferecidos à população e de valorizar os
servidores, sendo o Curso de Administra-
ção Pública Municipal, uma ferramenta
imprescindível e indispensável.

As mudanças atendem
determinação
constitucional

R E C E I T A

Bolo de Banana
5 Bananas Nanica;
3 ovos;
1 xícaras de açúcar;
2 xícaras de farinha de ros-
ca (utilizar pão velho);
1 copo de óleo ;
1 colher de fermento em pó

Modo de preparar
Bater todos os ingredientes
no liquidificador, colocando
por último o fermento em pó.
Despejar em forma untada,
de buraco no meio. Tempe-
ratura média para assar .

A SEDU tem que ficar atenta também ao FUNDEB, que
já está em fase final de aprovação pelo Congresso Nacional
e certamente refletirá sobre a necessidade de reestrutura-
ção do Quadro do Magistério Municipal de Sorocaba.

Juliana Oliveira Prestes

O curso foi suspenso em 2005 para ser
reestruturado e nada foi feito
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PIADA
 A mulher chega ao açougue

e pede um frango.

- Uma beleza! - diz o
açougueiro,depois de

pesar o único frango que
tem na casa.

- Este é muito pequeno -
diz ela.

O açougueiro esperto põe o
frango na geladeira, finge

pegar outro e o pesa nova-
mente, dessa vez forçando
a balança com o polegar.

- Este é bem mais gordo -
diz ele.

- Muito bem.
Vou levar os dois !

. Construção de Guarita de
alvenaria no Paço
È uma vergonha o local onde os vigias
prestam serviços de controle de
entrada e saída de veículos no estacio-
namento do Paço. Eles estão muito
mal alojados, em uma cabine improvi-
sada que, além de expô-los às condi-
ções climáticas (sol e chuva), ainda os
colocam em situação de risco de vida,
face à precariedade do sistema manual
de controle da cancela.. Reforma do Laboratório
Municipal
Mesmo se tratando de uma Unidade de
Saúde que presta serviços de extrema
importância para a comunidade, até
agora nada foi feito para que se resolva
as péssimas condições. O local que foi
construído para servir de unidade de
estágio para estudantes do curso de
patologia da EM Dr. Achilles de
Almeida, simplesmente faz mensal-
mente 40 mil exames laboratoriais de
toda a Rede Municipal de Saúde.
Simplesmente um local improvisado,
que vem comprometendo e colocando
em risco os servidores e a população
que faz uso daquela unidade. É bom
ressaltar que já ocorreu acidente de
trabalho gravíssimo no local.. Arquivo Central de Documen-
tos da Prefeitura
Funcionando em espaço que era
utilizado pelo almoxarifado de Merenda
Escolar dá para imaginar a precarieda-
de do que é hoje o local onde se
guarda os documentos oficiais da
Prefeitura. É necessário mais atenção
por parte das autoridades, pois além da

Sindicato cobra diversas ações e
providências  da Administração

importância relevante de toda a docu-
mentação, o local é extremamente
insalubre e impróprio para essa
finalidade, colocando em risco os
servidores que lá prestam seus servi-
ços.. Biblioteca Municipal
Mesmo tratando-se de uma obra tida
como símbolo da arquitetura moderna,
o prédio não tem sistema apropriado de
ventilação, além de não ter espaços
apropriados para os servidores, tais
como vestuários (masculino e feminino)
e refeitório. Também existe problemas
sérios de infiltração no anfiteatro, parte
integrante da Biblioteca.. Promoção do Magistério
Desde 2002, a Administração Municipal
vem pagando de forma parcial as
diferenças e vencimentos oriundos da
aplicação da Promoção aos integrantes
do Magistério proveniente da legislação
vigente (Lei 4.599/94). O Sindicato já
alertou a Secretaria de Recursos
Humanos (SERH) que trata-se de
direito adquirido, portanto inconteste.
Cabe à mesma estabelecer um
cronograma e viabilizar o pagamento o
mais rápido possível, minimizando os
prejuízos.. Programa Emprego Jovem
Trata-se de um Projeto da Administra-
ção Municipal, com cunho social, que
leva em consideração a carência sócio-
econômica e a escolaridade (estar
estudando) do jovem como critérios
para a sua admissão. Os jovens
selecionados realizam estágio tempo-
rário (inicialmente de 6 meses podendo

ser prorrogado por mais 6 meses no
máximo) nas diversas unidades da
Prefeitura, com o objetivo de serem
preparados para o mercado externo de
trabalho.
Porém, o Sindicato, tem algumas
dúvidas (devidamente manifestadas por
meio dos ofícios nºs 177, 179, 215/05 e
031/06, que até a presente data não
foram respondidos), quanto a
formatação e o aspecto jurídico da
criação do referido Programa, por meio
do Decreto Municipal nº 14.449/2005 e
possíveis implicações trabalhistas.
Evidentemente, que por tratar-se de um
Programa de cunho estritamente
social, o mesmo é merecedor do nosso
apoio e de toda a comunidade soroca-
bana, cabendo ao nosso Sindicato
alertar à Administração Municipal face
aos problemas ocorridos anteriormente
em programas similares.

Alguns pedidos são de 2005 e estão sendo reiterados novamente,
já que não recebemos nenhuma resposta oficial.

Atenção:
Alguns ofícios terão que ser enca-
minhados à Justiça por tratar-se de
questões de direito, caso a Admi-
nistração continue negando respos-
tas.
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A Câmara Municipal aprovou a Lei nº
7.687 alterando o prazo máximo de 30

para 60 dias para que os agentes políticos e
ocupantes de cargos em comissão possam
manifestar o desejo de aderir à assistência à
saúde dos servidores público municipal de
Sorocaba . Esse projeto foi amplamente dis-
cutido com os representantes da FUNSERV,
após a manifestação do Sindicato, visto que
o projeto original apresentado em novem-
bro de 2005 iria comprometer o equilíbrio fi-
nanceiro da FUNSERV.

Câmara altera
prazo para aderir

à Assistência
à Saúde

Projeto do Auditor Fiscal foi
alterado pelo Paço

A Diretoria do Sindicato não concor-
dou com o  projeto original de Lei  do

Executivo nº 475/05,  protocolado na Câma-
ra Municipal em dezembro de 2005,  que pre-
via  a criação do prêmio de produtividade
para os cargos de Auditor Fiscal de Tribu-
tos, Fiscal de Tributos e cargos de chefias
da área de tributos.

No mês de fevereiro de 2006, a Diretoria
do Sindicato  foi chamada  pelas Secretarias
de  Finanças (SEF) e de Recursos Humanos
(SERH) para   participar das  discussões que
resultaram nas novas alterações do projeto
original.

 Projeto substitutivo foi protocolado pela
Prefeitura na Câmara Municipal, no final de
fevereiro, com as seguintes alterações:

- pagamento máximo  de 25% sobre o

salário base do Auditor Fiscal (metade da
proposta anterior, que previa o pagamento
de até 50 cotas, que corresponderia a 50%
do salário);

- também foi excluído o prêmio de produ-
tividade aos servidores ocupantes de car-
gos comissionados (chefias de divisão e se-
ção), que já recebem um salário diferencia-
do. De acordo com o compromisso assumi-
do pela Administração Municipal, através
da SEF e SERH a regulamentação para fins
do pagamento do prêmio de produtividade
deverá ocorrer  após aprovação da Lei, com
discussão  prévia  junto ao Sindicato dos
Servidores. Segundo informações  da Se-
cretaria de Finanças,  o prêmio será estabe-
lecido por meio de uma  pontuação específi-
ca, levando-se em consideração,  primeira-

mente,  a realização   e o cumprimento míni-
mo de tarefas  previstas nas súmulas de atri-
buições. Apesar de entender que o prêmio
de produtividade  não é a melhor ferramenta
a ser aplicada  pela Administração Munici-
pal para a valorização e o reconhecimento
profissional  dos servidores municipais,  o
projeto substitutivo  minimiza  os  proble-
mas  apontados  anteriormente.

O Sindicato acredita e continua defen-
dendo a  aplicação do Plano de Cargos e
Carreiras por parte da Administração,
como forma de  garantir a equidade de
tratamento, sendo   o reconhecimento mais
digno que pode ser  estendido  ao funcio-
nalismo municipal e não por meio de
ações compensatórias,  como o prêmio de
produtividade.

Guarda-Vidas
No mês de março, os funcionários do Clu-

be de Campo que já trabalhavam como guar-
da-vidas passaram por um novo treinamen-
to, enquanto outros foram preparados para
desempenhar essa função, com a finalidade
de dar maior segurança aos associados e
dependentes que utilizam as piscinas do nos-
so clube.
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Inauguração da
sala de multimeios
no Clube de Campo

O Sindicato está concluindo
mais uma obra no nosso Clube
de Campo, que será entregue

na festa do dia 1º de Maio. Este
espaço é uma revindicação

antiga dos frequentadores da
academia de ginastica.

Além da ampliar o espaço para
as atividades da academia, os
associados em geral poderão

utilizá-lo para aulas de taekwon-
do,sala de leitura,reuniões,
cursos e outras atividades.
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Venha dançar conosco
Toda 1ª sexta-feira do mês, das 22:00
as 3:00 horas no Clube de Campo.
Convidados pagam somente R$ 3,00
e sócio é na faixa.

Sexta dançante

ACADEMIA
Terça a sexta-feira

9:00 as 11:30 | 15:30 as 20:30

Sábado
9:30 as 12:30 | 13:30 as 17:30

Domingo
9:30 as 12:30

TAEKWON-DO
Sábado

14:00 as 16:00

Domingo
10:30 as 12:00

Dentista, Cabeleireira
e Jurídico

Todos os dias na sede do Sindicato.
Com horários marcados antecipada-

mente por telefone.

Campeonato
de Futebol

Society

Bate Gol,
Campeão

2005

Festa “Dia do
Trabalhador”

Dia 30 de abril (domingo) -
Torneio de Bilhar (dupla) - início : 14 horas

Dia 1º de maio (segunda-feira), das 10h as 18h.
Festival de futebol - início : 10:00 horas;

Torneio de truco: 13:30 horas ;
Outras atividades para as crianças e adultos.

Não deixem de participar no Clube de Campo de mais
esta atividade que o Sindicato lhe proporcionará.

Entrada somente com carteira social para associa-
dos, dependentes e dependentes- extras.

Não será permitida a entrada de convidados.

Início : 10 de junho /2006
Inscrições  a partir de  1º de Maio na Sede

ou no Clube de Campo
Informações : 3231-3002

Reúna os colegas, forme sua equipe e participe!!!!

Encerramento das
atividades

aquáticas do Clube
de Campo

A partir do dia 15 de maio,
estarão encerrando as
atividades do Parque
Aquático do Clube de

Campo, por ocasião do
outono-inverno. Por isso,

aproveitem!

Videokê
Aos sábados e

no 2º e 4º
domingos do

mês: das
14:00 às 18:00

Juliana Oliveira Prestes
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Teremos atividades para as crianças

Jurandy Gomes da Silva


