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Sindicato não aceita propostas da SERH
O primeiro trimestre do ano terminou de

forma negativa para os Servidores, com a
apresentação pela Secretaria de Recursos
Humanos (SERH) de propostas denomina-
das “ações propositivas” à Diretoria do Sin-
dicato . Tratava-se de algumas ações que
visavam alterar ou reduzir benefícios dos Ser-
vidores.

A Diretoria do Sindicato entendeu que
as propostas da SERH contrariam, tanto ao
compromisso do Prefeito, quando então can-
didato, bem como o trabalho desenvolvido
pelo Sindicato ao longo dos anos, cujas
conquistas foram frutos de discussões de

Acordos Coletivos, razão pela qual deixou
de se reunir com o Prefeito para tratar do
assunto proposto pela SERH.

Por outro lado, a SERH ainda não con-
cluiu os estudos de diversas necessidades
levantadas pelo Sindicato durante o ano de
2005 e início de 2006.

Conforme se pode perceber através dos
Informativos anteriores do Apoena e notici-
ários da Imprensa local, temos apontado di-
versas vezes sobre a necessidade da reso-
lução de algumas questões cruciais, que
solucionadas podem resultar numa melhor
gestão e controle financeiro à Administra-
ção Municipal. São algumas delas:

• Preenchimento definitivo de todas as
vagas de Especialistas de Educação e não
mais as designações temporárias – vide
matéria na pág.3;

• Nomeação de professores efetivos, em
vez de contratação de substitutos;

• Política de Saúde Ocupacional mais

abrangente e eficiente;
• Administração própria da folha de pa-

gamento, com treinamento adequado de
Servidores efetivos, e não através de firma
terceirizada;

• Interligação de dados entre as Secreta-
rias de Recursos Humanos e de Finanças;

• Treinamento e capacitação de Servi-
dores de todas as áreas.

Portanto, há que se ressaltar que os Ser-
vidores, que acreditam no compromisso do
Prefeito (conforme carta aberta divulgada no
Apoena de abril), sempre pautam as suas
ações pelo zelo e ética, além de terem cons-
ciência de sua responsabilidades na presta-
ção de serviços junto à comunidade. Os
Servidores sempre estão dispostos a serem
parceiros no desenvolvimento de projetos
que possam garantir a governabilidade ad-
ministrativa de Sorocaba, sem que os mes-
mos resultem em ações de desvalorização e
desmerecimento de suas conquistas.

Deputado Pannunzio
recebe o Sindicato
A Diretoria

do Sindicato es-
teve no dia 13 de
abril com o De-
putado Federal
Antonio Carlos
Pa-nnunzio, em
seu gabinete,
para pedir apoio
nas negociações
trabalhistas em curso com o Prefeito Vitor Lippi.
Os diretores explicaram que da pauta de nove
itens do Acordo Coletivo/06, os Servidores obti-
veram o atendimento parcial de apenas dois, sendo
que os demais ficaram para novas avaliações, entre
eles: a aplicação do Plano de Cargos e Carreiras
(Lei 3.801/91) e o ajuste do piso salarial dos
Guardas Municipais. O Sindicato também lamen-
tou a suspensão do Curso de Administração Pú-
blica Municipal, implantado pelo atual Deputa-
do, em 1990, quando era Prefeito. O Curso signi-
ficava uma garantia de qualificação profissional
dos Servidores, em benefício da Administração,
além da perspectiva por melhorias salariais (apli-
cação do art. 24 da 3.971/92).O Deputado mani-
festou total solidariedade com a causa da catego-
ria. Disse que concorda com boa parte das reivin-
dicações, sobretudo quanto à questão da manu-
tenção do Curso. Salientou ainda que irá encami-
nhar seu posicionamento ao Prefeito e tentar
convencê-lo a retomar as negociações com o Sin-
dicato, que segundo ele é “a única Entidade
com legitimidade para negociar em nome da
categoria”. Mas observou aos Sindicalistas que
não pretende praticar qualquer tipo de ingerên-
cia.
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Sindicato recorre à Justiça para garantir carreira dos Servidores
O Sindicato  entrou na Justiça e obteve a

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA para que se-
jam excluídos  do  Concurso Público da Pre-
feitura, cujas provas foram realizadas no dia
04 de maio,   os cargos de Fiscal de Serviços
I e Oficial de Administração I.  Conforme
Lei municipal  nº 3971, de julho de 92, esses
dois cargos são exclusivos da carreira  in-
terna do quadro do funcionalismo munici-
pal, portanto, devem ser oferecidos e  pre-
enchidos através da promoção vertical (con-
curso interno de acesso). A antecipação da
tutela significa o atendimento do pedido
antes do  julgamento  da ação judicial, que,
ao seu final  decidirá  se o pedido está corre-
to ou não. A antecipação da tutela foi expe-
dida pelo  Juiz da 7º Vara Cível da nossa
cidade, Dr. José Elias Themer,

O Sindicato  havia alertado  a  Adminis-
tração Municipal  quanto à necessidade da
aplicação  da legislação vigente. Porém, em
reunião realizada no mês de março, os Se-

cretários da SERH e da SEJ, por  terem  en-
tendimento diferente da nossa Entidade,
autorizaram a publicação do Edital com a in-
clusão desses cargos de carreiras. Por isso,
não restou outra alternativa ao Sindicato
senão  socorrer-se da Justiça , visando res-
guardar e fazer valer os direitos dos Servi-
dores Municipais.

Por  tratar-se  de matéria de mérito cons-
titucional, o Juiz  da 7ª Vara Cível deu o se-
guinte despacho no Mandado de Citação e
Intimação: “A evitar o envolvimento de ter-
ceiros  na demanda, antecipo a tutela para
suspender as inscrições  para esses dois
cargos ...”   Desta forma,   o Processo nº 621/
06,  seguirá a sua tramitação normal e muito
tempo passará  até que o assunto seja esgo-
tado em  todas as instâncias judiciais,  não
havendo como prever o  prazo para o seu
final.  Porém, nesse período haverá possibi-
lidade dos colegas servidores retomarem
seus estudos, pois mesmo no concurso de

acesso, obterão   aqueles que tiverem as
melhores notas.

Concurso do SAAE

Com base na mesma legislação vigente,
o Sindicato inicialmente  contestou  na 1ª
Vara Cível o Edital do Concurso Púbico do
SAAE (Nº 01/2006), porém, não obteve êxi-
to na primeira instância para a  exclusão  dos
seguintes cargos: Encanador, Operador de

Eta; Mecânico de Manutenção, Pitometrista,
Eletricista, Soldador, Pedreiro, Técnico Quí-
mico e Carpinteiro.   O Sindicato já recorreu
ao Tribunal de Justiça de  São Paulo, atra-
vés de agravo de instrumento. As provas
para este concurso  foram  realizadas no dia
22 de abril. Vamos acompanhar e esperar que
a Justiça reconheça  o nosso Plano de Car-
gos e Carreiras, que entendemos ser  a me-
lhor forma de valorização e de motivação
profissional para o  funcionalismo.

Ministério Público recebe o Sindicato
No dia 24 de abril, ocorreu a audiência no

Ministério Público (MP) entre a Diretoria do
Sindicato dos Servidores e o
Promotor de Justiça, Dr.
Orlando Bastos Filho.

O Sindicato  foi inteirar-
se do procedimento instaura-
do pelo MP  (Representação
nº 264/04) que cobra da Admi-
nistração Municipal a apre-
sentação de um projeto de ade-
quação e reestruturação do
Plano de Cargos e Carreira do
Magistério Municipal (Lei
4.599/94). A grande preocupa-
ção do Sindicato é que o Paço apresente o pro-
jeto ao MP sem que os Servidores tenham tido
oportunidade de analisar e discutir previamen-
te os estudos realizados pela SEDU.

O Sindicato fez junto ao MP a defesa quan-
to à importância da carreira dos integrantes do
Magistério, incluindo a promoção dos docen-
tes efetivos para os cargos de especialistas da
rede municipal, através de concurso interno,
conforme prevê a LDB – Lei de Diretrizes
Básicas da Educação (Lei 3.934/96) e a Re-
solução do Conselho Nacional da Educa-
ção nº 03/97.

Reunião com o Paço
Na véspera do encontro com o MP (dia 23

de abril), a Diretoria do Sindicato também se
reuniu com os Secretários da Educação, de Re-

cursos Humanos e de Negóci-
os Jurídicos para saber sobre
o andamento dos estudos de
adequação da Lei 4.599/94,
antes que o mesmo seja apre-
sentado ao Ministério Públi-
co.

A falta da aplicação do
concurso interno para o pre-
enchimento dos cargos de Es-
pecialistas (Diretor, Assisten-
te de Direção, Coordenador
Pedagógico e Orientador Edu-

cacional), além de desvalorizar a rede munici-
pal de ensino, pois deixa de dar oportunidade a
todos os docentes,  vem acarretando grandes
prejuízos à comunidade escolar, e financeiros à
Administração.

Conseqüentemente, essa situação vem re-
duzindo a margem de negociação para o reajus-
te salarial dos demais Servidores.

Por isso, o Sindicato cobra uma solu-
ção definitiva para as distorções existen-
tes, em caráter de urgência.

Outras questões devem ser revistas: cam-
pos de atuação, habilitação e requisitos dos
cargos, adequação da hora atividade, regulamen-
to para substituições, contratação de profes-
sor eventual, etc.

A Câmara Municipal, através do Requeri-
mento nº 0358, aprovou no dia 16 de maio a
formação de uma Comissão de Vereadores para
acompanhar junto ao Paço a implantação do Pla-
no de Cargos e Carreiras dos Servidores Munici-
pais. Integram a Comissão os Vereadores Fran-
cisco Moko Yabiku, autor do requerimento, José

Vereadores vão acompanhar
Plano de Carreira dos Servidores

Francisco Martinez, Paulo Francisco Mendes,
Mario Marthe Marinho Junior e Tânia Baccelli.

O Sindicato cumprimenta a Câmara pela ini-
ciativa e espera esse reforço possa sensibilizar o
Executivo a implantar o Plano de Cargos e Car-
reiras, que está parado desde 1992, causando
grandes prejuízos ao funcionalismo.

Auditor Fiscal foi regulamentado
A Prefeitura, por meio do Decreto nº

14.902, de 27/04/06, regulamentou o prêmio
de produtividade criado pela Lei 7.726, de
31/03/06, para os cargos de Auditor Fiscal
de Tributos Municipais e Fiscal de Tributos
I.

A apuração da gratificação será mensal-
mente, por meio de pontuação de 1(um) pon-
to para cada ordem de serviço de fiscaliza-
ção executada, num total máximo de 50 (cin-
qüenta) pontos, equivalente à proporção de
1% (um por cento) do vencimento padrão
inicial do cargo, para cada ponto, observan-

do-se o limite de 25% (vinte e cinco por cen-
to) e desprezando-se os primeiros 25 (vinte
e cinco) pontos. Somente terão direito os
servidores estáveis. Os Auditores em está-
gio probatório não receberão o prêmio de
produtividade.

Mesmo com essa regulamentação, o Sin-
dicato acredita e continua defendendo a apli-
cação do Plano de Cargos e Carreiras, por
parte da Administração, como forma de ga-
rantir a equidade de tratamento, sendo  o
reconhecimento mais digno que pode ser
estendido ao funcionalismo municipal.

Situação do
Magistério é grave

e precisa ser
resolvida de forma
definitiva o mais
rápido possível
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Sexta Dançante
Se você gosta de dançar não pode perder
as nossas sextas dançantes, que acontece
sempre na 1ª sexta-feira de cada mês , no
Clube de Campo do Sindicato, das 22h às
3h. Convidados pagam somente R$3,00.
Sócio e dependentes são na faixa.

Horários de atividades
do Clube de Campo

Terça a Sexta-feira
9:00 as 11:30 - 15:30 às 20:30

Sábado
9:30 as 12:30 - 13:30 às 17:30

Domingo ....... 9:30 às 12:30

Taekwon-do

Sábado ....... 14:00 às 16:00
Domingo ..... 10:30 às 12:00

Academia

Novas atividades físicas

Obs: Vôlei Misto e Futsal feminino com aprendizagem
de técnicas de iniciação

Sábado
13:30 - Alongamento
14:30 - Alongamento
15:30 - Caminhada
16:30 - Abdominal

Terça Quarta Quinta Sexta

15:30 Alongamento Localizada Alongamento Localizada

16:30 Abdominal Caminhada Abdominal Caminhada

17:15 Localizada --- --- ---

17:30 --- Abdominal Localizada Abdominal

Domingo
09:30 - Volei Misto
10:30 - Futsal Fem.
12:30 - Localizada

O Servidor Municipal,
ex-diretor  deste
Sindicato, José Carlos
dos Santos (Santão),
recebeu o Título de
Cidadão Sorocabano da
Câmara Municipal no
dia 18 de abril de 2006.
O Sindicato  parabeniza-
o pela homenagem, que é
motivo de orgulho para todos os Servidores.

Videokê
Aos sábados e no 2º e 4º domingos

do mês: das 14h as 18h.
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Teve início no dia 17 de junho.
As apresentações acontecem aos
sábados à tarde. Venham
prestigiar!

II Concurso de
Videokê

PIADA

PADRE NÃO MENTE
E lhe deu o secador
O avião chegou a seu destino.
Quando o padre se apresentou à Alfândega, lhe per-
guntaram:
"Padre, o senhor tem algo a declarar?"
"Do alto da minha cabeça até a faixa na minha cintu-
ra, não tenho nada a declarar, meu filho", ele respon-
deu.
Achando a resposta estranha, o fiscal da Alfândega
perguntou:
"E da faixa da cintura para baixo, o que o senhor
tem?"
"Eu tenho um instrumentinho maravilhoso, destinado
a ser usado por mulheres, e que nunca foi usado."
Caindo na risada, o fiscal exclamou :
- Pode passar, Padre!! O próximo...

Uma senhora muito distinta estava em um avião vin-
do do México. Vendo que estava sentada ao lado de
um padre simpático, perguntou:
"Desculpe-me, padre, posso lhe pedir um favor?"
"Claro, minha criança, o que posso fazer por você?"
"Eis o problema: eu comprei um novo secador de cabelo
sofisticado, pelo qual paguei muito dinheiro. Eu real-
mente ultrapassei os limites da declaração e estou com
receio de que ele seja confiscado na Alfândega. Será
que o senhor poderia levá-lo debaixo de sua batina?"
"Claro que poderia, minha criança, mas você deve sa-
ber que eu não posso mentir."
"O senhor tem um rosto tão honesto, Padre, que estou
certa que eles não lhe farão nenhuma pergunta."
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Venham para a nossa
Festa Julina!
Dia 30 de julho ( último
domingo do mês) , às
13h, no nosso Clube de
Campo.
Teremos quadrilha e
brincadeiras para todas
as idades .
Se possível, venham a
caráter.
Entrada somente com
carteira social.

FESTA JULINA

Receita de nossas festas para você
fazer na sua festa.

Modo de preparar
Deixe a canjica de molho de um
dia para o outro e depois cozinhe
em panela de pressão grande.
Ferva o leite  e acrescente na can-
jica já mole, sempre mexendo.
Acrescente o leite condensado, as
paçocas (já esfareladas) e o açú-
car,  misturando bem.
Obs. O segredo para a sua canjica
ficar gostosa é colocar o leite fer-
vendo.
Se preferir, troque a paçoca por
côco ralado.

500 gr. de canjica;

1 ½ litro de leite;

4 paçocas;

1 lata de leite

condensado;

açúcar a gosto.

Canjica da
D. Pedrina

CURSOS DE ARTESANATO

Origami  - 1º e 3º Sábados - 14h
às 17h
Trazer: régua e tesoura pequenas

Quer relaxar e ganhar algum di-
nheiro ???

 Venha fazer os cursos que o
Sindicato está oferecendo aos só-
cios e dependentes .

 Todos os finais de semana no
Clube de Campo nos seguintes ho-
rários.

Biscuit
1º e 3º Domingos, das 14 às 17h

Peças decorativas com utilização
de meia de seda
2º e 4º Sábados - 14h às 17h.
Investimento inicial para compra
dos materiais: R$ 10,00

Com uma programação vari-
ada de atividades, os associa-
dos e familiares puderam des-
frutar de momentos muito agra-
dáveis  na festa de 1º de Maio.
Num clima de alegria, a Diretoria
do Sindicato entregou nessa
mesma data a Sala de
Multimeios, que é mais um es-
paço que todos têm  para usu-
fruir no Clube de Campo.

Desde maio já temos uma
programação de atividades físi-
cas e culturais acontecendo
neste novo espaço, como os
cursos de artesanato, alonga-
mento, taek-won-do e tantas
outras.

 Esse espaço e o Salão de
Eventos também são utilizados
pela Administração  com ativi-
dades para os Servidores.

Festa de 1º de Maio e
Inauguração da Sala de Multimeios

Torneio de
Futebol Society

Em razão
da Copa do
Mundo foi
alterada a
data do seu
início, que
acontecerá
no dia 16 de
julho.

As ins-
crições per-
manecem até dia 30 de junho. Se você ainda não
faz parte de um time, monte o seu e venha partici-
par da disputa. Retire a Ficha de Inscrição na Sede
do Sindicato, à rua Hermelino Matarazzo, 43.
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CIPA toma posse e recebe treinamento
No dia 12 de abril, o Prefeito empossou

os 36 Membros da CIPA em sessão solene
realizada no Salão de Vidro do Paço. Nesse
evento também foi anunciado o nome do
Presidente da CIPA, designado pela Admi-
nistração Municipal, que é o Sr. Antenor
Ferri, Assessor Técnico da Secretaria de Re-
cursos Humanos.

 Na primeira reunião ordinária da CIPA,
realizada no dia 29 de maio, foram eleitos os
demais cargos diretivos sendo Cíntia Garcia
Mesquita para o cargo de Vice-Presidente e
Margarete Moreno C. Silveira para o cargo
de  Secretária. A primeira é servidora da Se-
cretaria da Saúde e a segunda da Cultura .

Os Cipeiros decidiram também que sem-
pre serão convidados dois suplentes para
acompanhar as reuniões ordinárias, que
ocorrerão uma vez por mês.

Treinamento dos Cipeiros
Na semana de 08 a 12 de maio, na EM

Matheus Maylasky, por meio da SERH, foi
realizado o treinamento para todos os inte-
grantes da CIPA. Com duração de 20 horas,
o treinamento foi conduzido pelo Instrutor
Aparecido de Jesus da Silva.

Também fez parte do treinamento a visi-
ta à Seção de Manutenção da Frota (Gara-
gem Municipal). Os Cipeiros, juntamente
com a Diretoria do Sindicato, e acompanha-
dos pelo Instrutor, observaram as condições

ambientais e estruturais daquela unidade de
trabalho.

O Sindicato enviou ao Prefeito e aos se-
cretários da SERH e SEAD o relatório da
visita  e solicitou providências e melhorias
para aquele local (Of. nº 86/06).

Redução de Acidentes
Durante o treinamento, os Cipeiros pu-

deram concluir que os acidentes de trabalho
somente serão reduzidos com um trabalho
maciço de conscientização e tomada de pro-
vidências, com a participação da Adminis-
tração, das Chefias e de todos os Servido-
res.

A Segurança dos Servidores e nos lo-
cais de trabalho dependem de todos nós !!!

II SEMPAT
A Prefeitura realizou  no período de 1º a 7

de maio de 2006, a  II Semana Municipal de
Prevenção de Acidentes de Trabalho -
SEMPAT, que teve o Sindicato dos Servido-
res como parte integrante da Comissão
Organizadora. Espera-se com esse evento a
melhoria do nível de conscientização e de
sensibilização  da Administração (especial-
mente da SERH), de todas Chefias e também
de todos os Servidores, para que juntos de-
senvolvam ações educacionais permanen-
tes visando a prevenção e a redução drásti-
ca do número de acidentes nas unidades da

Prefeitura, que lamentavelmente tem uma mé-
dia  de 13 acidentes por mês.

Durante a abertura oficial do evento, o
Prefeito declarou aos presentes que uma de
suas prioridades será implementar ações e
programas junto à área de segurança e me-
dicina ocupacional do trabalho, esperando
contar com o comprometimento e a partici-
pação ativa dos 36 Cipeiros.

O Sindicato registrou junto ao Prefeito
e ao diretor do SAAE (Of. 92/06) a preocu-
pação em relação ao elevado número de aci-
dentes que vem ocorrendo na Autarquia,
principalmente com os Servidores da área
operacional, que aliás, foi motivo  da  inter-
venção do Ministério Público do Trabalho.

De 2005 até abril de 06 foram 56 aci-
dentes (média de 3,5 p/ mês), sendo que a
maioria ocorreu com os ajudantes gerais e
ajudantes de serviços (37,50 %), além de
pedreiros (16,70%). O SAAE precisa im-
plantar com urgência  ações visando  a me-

Acidentes no SAAE
lhoria da sensibilização de todas as Chefias
e  Servidores, pois além da gravidade dos
acidentes de trabalho, todos  implicam em
afastamentos de trabalho com atestado mé-
dico, com perda para ambos, isto é, Servido-
res e Administração.    Esta foi a constata-
ção feita pela Cipeiros do SAAE em reunião
realizada no dia 23 de maio com a diretoria
do Sindicato. Também foi verificado a ne-
cessidade de ser agilizada a aquisição de
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).
A  meta - ACIDENTE ZERO - somente será
alcançada com o envolvimento de TODOS!

Paço ajusta novamente alíquota
patronal da Previdência

    A Câmara Municipal aprovou a Lei
7.762, promulgada em 22/05/2006, que au-
mentou a alíquota previdenciária da parte
patronal (da Prefeitura/Câmara/SAAE) para
a FUNSERV. Em dezembro de 05 já havia sido
aprovada a Lei 7.587, mas o Ministério da
Previdência considerou insuficiente a pro-
posta da Administração, que  previa atingir
o limite de 22% até o ano de 2012.

Com as novas exigências a Prefeitura
terá que repassar para a FUNSERV as se-
guintes alíquotas:

Em 2006 – 13 %; 2007 – 15%; 2008 -

17%; 2009 – 19% e 2010 - 22%.
Caso essa adequação não seja feita, ha-

veria comprometimento das aposentadori-
as a médio prazo.

Essa adequação também ocorreu por
exigencia da Legislação Federal. Essa nova
lei deverá garantir o equilíbrio atuarial da
FUNSERV.

Servidor: acompanhe as novas regras
da aposentadoria pelo nosso site:
www.sspms.com.br  ou marque um horário
com o diretor Marcelo Stéfani, pelo fone
3231-3002.

Sub-delegacia Regional do
Trabalho e Emprego em Sorocaba

Parabenizamos os Trabalhadores de
toda região e Servidores da unidade,  pela
inauguração das novas instalações da Sub-
delegacia, localizadas em frente ao nosso
Salão de Eventos, junto ao clube de campo

do nosso  Sindicato.
Trata-se de órgão representante do Mi-

nistério do Trabalho e Emprego, visando
o atendimento aos Trabalhadores e Sindi-
catos.
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Sindicato cobra informações e ações da Administração:
GUARDA MUNICIPAL:

Reivindicações reiteradas junto à Secre-
taria de Governo que passa a  responder
pela GM

• Melhorias Gerais: Sindicato cobrou
novamente do Prefeito (Of. 93/06) providên-
cias para dotar a Guarda Municipal de equi-
pamentos de trabalho para o seu efetivo;
apoio e suporte psicológico e melhoria das
condições da sede administrativa e do con-
trole operacional.

• Preservação da Vida dos GMs: o Sindi-
cato e a Associação da GM reuniram-se com
o Comandante da GM e com o SETDS no
dia 15 de maio e manifestaram apoio às ações
que visaram a preservação da integridade
física dos GMs durante os ataques de uma
organização criminosa.

• Ação de combate a dengue: Sindicato
cobrou esclarecimentos da Administração
(Of. 74/06) pela forma como o  Comandante
da GM designou os GMs para atuarem nas
ações de combate à dengue, especialmente,
pelo fato dos colegas terem ido trabalhar
fardados e armados, além da notória falta de
EPIs, conforme fotos veiculadas pelo Jornal
BOM DIA no dia 20 de abril.

• Pagamento do RETP aos Alunos Guar-
das:  após várias tentativas de negociação
com a Administração, sem resposta positi-
va, o Sindicato entrou com AÇÃO JUDICI-
AL no dia 09/10/2003 - Proc nº 3311/03 - 5ª
Vara Cível e aguarda decisão final, já que
trata-se de questão de direito.

SAÚDE:
Assuntos discutidos com o Secretário

em  reunião no dia 26 de abril
• Reforma do Laboratório Municipal: o

projeto está em fase final de elaboração e,
após o aval dos Engenheiros e do Prefeito,
deverá ser enviado para licitação ainda nes-
te ano.

• Curso Técnico de Enfermagem: a SES

solicitou à SEJ estudos visando a criação
do cargo específico. O Sindicato também
solicitou que a SES interceda junto a SERH
para que seja  oferecido gratuitamente o
Curso aos atuais Aux. de Enfermagem, nos
moldes que foi oferecido aos Professores,
que receberam o Curso de Pedagogia Cida-
dã, até por questão de equidade de trata-
mento, já que trata-se de exigência legal.

• Jornada de Trabalho dos Aux. de En-
fermagem Plantonistas: a SES, através da
Seção de Enfermagem, vem estudando a
possibilidade de implantar a jornada de 12x36
com 5 folgas semanais face à necessidade
de melhor atendimento à comunidade. Por
hora são só estudos. Se houver alterações,
o Sindicato estará acompanhando e não
permitirá prejuízo aos Servidores.

• Implantação do SAMU: por exigência
do COREN, foi priorizada a escolha dos Aux.
de Enfermagem Plantonistas que possuem
o Curso Técnico de Enfermagem. Para a so-
bra das vagas, foi solicitado a apresentação
de Currículos e, após serem devidamente
avaliados por uma Comissão da SES, outros
profissionais foram incluídos. Estes, junta-
mente com os demais profissionais que in-
tegram as equipes do SAMU receberam trei-
namento no mês de maio.

RECURSOS HUMANOS:
Questionamentos do Sindicato, feitos

em reunião do dia 17 de maio e resposta ofi-
cial recebida em 14 de junho. Observações
do Sindicato estão entre parênteses:

• Plano de Cargos e Carreiras (Lei
3.801/91: “ Não é viável no momento. Não
dispomos de recursos financeiros.” Prefei-
to enquanto candidato assumiu compro-
misso através de carta de implantar o PCC
dos Servidores)

• Ajuste do piso salarial dos GMs: “Es-
taremos analisando no segundo semestre
para verificar a viabilidade ou não da aplica-

ção.” (pedido feito desde janeiro/2005)
• Retorno do Curso de Adm. Púbica:

“Estamos estudando alternativas para 2007,
mas o modelo utilizado até então não será
retomado.” (o modelo inicial foi sendo mo-
dificado aos poucos, visando atender os
interesses da própria Administração Mu-
nicipal)

• Programa Emprego Jovem: “Julgamos
que o Programa está de acordo com as nor-
mas legais.” (Sindicato entende que deve
haver adequações)

• Licença Prêmio da URBES: “Julga-
mos não ser de acordo com a CLT.” (benefí-
cio independe da CLT pois em anos ante-
riores já era concedido e por isso pode ser
retomado para os servidores daquela Em-
presa ; parecer técnico não nos foi envia-
do)

• Construção de guarita do estaciona-
mento do Paço: “Estamos providenciando e
efetivaremos nos próximos meses.”

• Uniformes p/ Servidores da Garagem:
“Já providenciado.” (entregues no mês de
junho)

• Pagamento de horas extras dos Agen-

tes da Vigilância Sanitária: “Estamos con-
cluindo análise e responderemos via ofício.”

• Promoção do Magistério/Diferença
Salarial: “Estamos concluindo levantamen-
to e responderemos via ofício.“

• Pagamento de falta abonada dos Espe-
cialistas designados –Magistério: “Mante-
mos a decisão e orientação jurídica (não tem
direito).”

• Arquivo Central (foto):  “Providencia-
da a mudança de local em junho.”(Av. São
Paulo nº 200 – com esta mudança espera-
se a melhoria das condições ambientais e
estruturais )

Cesta Básica está garantida
Os Secretários da SEAD e da SERH

garantiram à Diretoria do Sindicato o for-
necimento das Cestas Básicas de Alimen-
tos aos Servidores.

A nova licitação para aquisição das
cestas básicas está sendo realizado atra-
vés do Pregão Eletrônico e, após alguns
problemas com o Tribunal de Contas, foi
retomada pela SEAD que publicou o Edi-
tal nº 09/2006 no dia 19 de maio, esperan-
do-se que não ocorra mais nenhuma inter-
rupção.

O Secretário da SEAD garante que o

Pregão Eletrônico não comprometerá a qua-
lidade das cestas, pois a escolha do forne-
cedor levará em conta não apenas o custo,
mas também a apresentação de amostras.

Com a nova licitação está prevista a
entrega das cestas na residência dos Ser-
vidores (residentes em Sorocaba), além da
ampliação de alguns produtos.

Por enquanto, permanece o forneci-
mento da mesma cesta e da mesma forma
de distribuição, com a prorrogação de con-
trato com a empresa Roca, inclusive com
redução de custos em torno de 17% .
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Através da imprensa, o
Sindicato tomou conheci-
mento de que a Prefeitura

irá terceirizar os serviços hoje
desenvolvidos por Servidores Pú-
blicos nos cemitérios municipais.
Diversos questionamentos foram
formulados ao Prefeito e Secretá-
rios (Of. 88/06), em relação à si-
tuação daqueles que lá trabalham

Terceirização dos cemitérios
há muitos anos. Há necessidade
também de que seja esclarecida
qual o custo atual para a manuten-
ção e administração desses pró-
prios municipais e a previsão de
gasto com a terceirização. Até o
momento nenhuma resposta foi
dada. Por outro lado, o Vereador
José Francisco Martinez, líder do
governo na Câmara pediu a reti-

rada do projeto de lei por trinta ses-
sões (cerca de três meses). Estra-
nhamos a atitude da Administra-
ção, pois em pleno período de rea-
lização de concursos públicos para
preenchimento de cargos este tipo
de projeto foi enviado à Câmara.
Isto sem falar no contrato dos Vi-
gilantes terceirizados que foi cor-
tado para contenção de despesas.

A Câmara Municipal rea-
lizou audiência pública
no dia 26 de maio para

discussão do projeto de lei que au-
toriza o Poder Executivo a contra-
tar financiamento com o BNDES
(Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social) no va-
lor de R$ 11 milhões para implanta-
ção do Programa de Modernização
da Administração Tributária e de
Gestão dos Setores Sociais Bási-
cos (PMAT II).

O Sindicato, que também parti-
cipou e manifestou apoio ao Pro-
grama, que destina-se à melhoria

Programa de Modernização da
Administração Municipal

da qualidade do gasto público,
além de propiciar a capacitação e a
qualificação dos Servidores Mu-
nicipais para utilização de novas
ferramentas, que certamente deve-
rão simplificar a execução e melho-
rar a qualidade dos serviços pres-
tados junto à comunidade.

A única ressalva manifestada
pelo Sindicato é que num primeiro
momento as ações do PEMAT II
estarão concentradas nas Secreta-
rias de Finanças, de Recursos Hu-
manos e de Administração, onde
atualmente existe um grande nú-
mero de trabalhadores terceiriza-

dos. Portanto, o Sindicato enten-
de que a eficácia do Programa po-
derá estar comprometida se a Ad-
ministração Municipal paralela-
mente não garantir a formação de
um quadro permanente de Servi-
dores concursados. Preocupação
essa também manifestada pelos
Vereadores José Francisco Marti-
nez, Arno Pereira e Moacir Luiz.

O Sindicato alerta aos Servi-
dores quanto à necessidade de se
prepararem e colaborarem com
essa nova proposta , já que ela con-
tribuirá para a melhoria da quali-
ficação profissional dos colegas.

O Executivo enviou à Câmara
projeto de Lei propondo altera-
ções na Lei 7.370, que em maio de
05 estabeleceu a Reforma Admi-
nistrativa do Paço. Apesar dos
avanços importantes, o Prefeito
justificou que as novas alterações
visam adequar a estrutura admi-
nistrativa para o seu melhor apro-
veitamento em relação às metas
projetadas, especialmente, pre-
vistas através do Planejamento
Estratégico. Com a nova Lei
7.776, de 30/05/06, as principais
alterações foram:

Paço faz nova reforma administrativa
• Secretaria de Governo assu-

me o setor de Informática e Guarda
Municipal, além de responder pelo
Planejamento de toda a Adminis-
tração;

• Secretaria de Transportes (an-
tiga SETDS) assume especifica-
mente seu papel frente à área de
transportes e trânsito;

• Secretaria da Administração
passa a dar suporte aos Órgãos
conveniados com a Prefeitura (Cor-
po de Bombeiros, Tiro de Guerra,
DSM e Junta de Serviço Militar)
que antes estavam sob a respon-

PRONUTRIR
O Projeto Nutrir foi ampliado,
reformado e entregue no dia
09 de junho. As nossas
reivindicações foram atendi-
das pelo Paço.

sabilidade da SETDS.
Com essas alterações, o Sin-

dicato espera que a Administra-
ção Municipal tenha feito o seu
alinhamento definitivo para que
efetivamente possa desenvolver
uma melhor gestão. Que também
não esqueça de interagir com os
funcionários (desde o cargo inici-
al até o mais graduado), já que es-
ses são fundamentais e impres-
cindíveis para a governabilidade
administrativa e política da Insti-
tuição denominada Prefeitura
Municipal de Sorocaba.

Campanha para ficar
sócio do Sindicato

Se você ingressou agora na
carreira pública municipal  ou não
teve a oportunidade de se associar
ao Sindicato,a oportunidade é ago-
ra . Não deixe de ficar sócio do Sin-
dicato. Eis algumas das vantagens
que você e sua família terão:

Serviços internos
(com horário marcado por telefone)

1. Dentista;
2. Cabeleireira;
3. Assistência Jurídica - causas trabalhistas, PAD;
4. Orientações diversas junto aos Diretores da en-
tidade.

Serviços externos
1.Convênios
1.A - Óticas,
1.B - Farmácias;
1.C - Colônia de férias;
1.D - Supermercados;
1.E - Auto-escola;
1.F - Distribuidora de Gás;
1.G - Papelaria;
1.H - Loja de roupa ;
1.I - Lojas de calçados;
1.J - Assistência Jurídica - outras causas.

Clube de Campo
1. Academia;
2. Hidroginástica/natação (período de verão)
3. Taekwon-do;
4. Sauna;
5. Piscinas (infantil, recreativa, semi-olímpica);
6. Quadra poli-esportiva;
7. Quadra de areia;
8. Campo de Futebol Society;
9. Campo de malha
10. Lago para pesca;
11. Quiosques com churrasqueira;
12. Salão de jogos;
13. Videokê;
14. Sala de T.V.;
15. Playground.
16. Salão de eventos
17. Sala de multimeios

Documentos para ficar sócio
do SINDICATO (SSPMS):

• 2 fotos do titular;
• 1 foto dos dependentes;
• Trazer originais de holerite, CPF, RG, certidão de
casamento e de nascimento dos dependentes (ou
RG).

Dependentes- Extra :
R$8,00 por pessoa/mês
a) o filho solteiro, maior de 21 anos;
b) o (a) filho(a) casado(a);
c) o cônjuge do (a) filho (a) casado(a);
d) o (a) neto(a);
e) o pai, a mãe, o sogro, a sogra;
f) o irmão(ã) solteiro(a) do associado solteiro.

Atendimento na Sede: segunda à sexta-feira, das
8h à 18h.

Se você providenciar os docu-
mentos nos ligue, que iremos até
você. Seja atuante! Venha cami-
nhar conosco.

Copa do Mundo
O Prefeito  autorizou o encer-
ramento do expediente às 15h
para os Servidores assisti-
rem aos jogos do Brasil na
Copo do Mundo. Atenção, de
acordo com o Decreto nº
14.986, publicado no Municí-
pio de Sorocaba dia 26/05/06,
essas horas deverão ser
compensadas na proporção
de 15 (quinze) minutos de tra-
balho por dia até totalizar o
saldo devedor. Os Secretári-
os deverão expedir instru-
ções e organizar as escalas
de plantões de serviços.  Ser-
vidor ,  procure se orient ar
com  a chefia de seu local de
trabalho.

Juliana Oliveira Prestes


