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Reabertura do Parque Aquático
Dia 22 de setembro

COQUETEL DANÇANTE

10º Torneio de Futebol Society:
Trovão Azul foi
a campeã
A equipe do Trovão Azul foi a
campeã  e a equipe Los Tetuchos
foi a vice do 10º Torneio de
Futebol Society. Os jogos foram
realizados nos meses de junho,
julho e agosto e contou com a
participação de 6 equipes  que demonstraram muita técnica
e disciplina. Agradecemos aos participantes e esperemos
contar com todos no próximo evento.

Mês do Servidor
no Clube de Campo

*29/09 sábado, das 14h ÀS 18h
Exposição e venda de artesanatos
Apresentação dos alunos da Dança de Salão
Final do Concurso de Videokê

*07/10 domingo, das 14h30 às 18h

Aparesentação musical com
Thiago e Alexandre

*14/10 domingo, das 14h30 às 18h
Aparesentação musical com
Cristian Laluna

*21/10 domingo às 14h

Festival de Bilhar

27/10
FUNCIONARIANDO
Entrada somente aos portadores da Carteira da
FUNSERV

*03/11 sábado, das 23h às 4h

Baile dos Servidores

* Atenção: no mês de outubro Ser-
vidor não associado e dependen-
tes - R$ 5,00 por pessoa com a apre-
sentação do holerite e RG. Não tem
direito ao uso da piscina.

Realizado no dia 4 de agosto, o coquetel deixou um gosto
de “quero mais” , pois quem participou pediu bis. A Banda
Plataforma arrasou no repertório, o “Buffet Esteban”
primou pelo
atendimento e
pelos comes e
bebes. Isto sem
falar dos
maravilhosos
free-dancers.
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O SAAE está preparando o novo Centro Operacional  (Ave-
nida Comendador Camilo Júlio, 255, antiga fábrica da Kassuga),
que vai reunir num mesmo local no próximo ano, os Departa-
mentos de Água, Esgoto e Drenagem, além dos setores de con-
trole de frota e de equipamentos, oficina, posto de abastecimen-
to, almoxarifado, recursos humanos, cozinha, refeitório e ambu-
latório, que atualmente estão distribuídos pelos bairros de Vila
Haro, Vila Hortência, Jardim Brasilândia e Vila Barão.

A unidade de Santa Rosália deverá ser mantida, com os
setores administrativos e de atendimento ao público.

SAAE terá um novo Centro Operacional

ELEIÇÕES SINDICAISCIPA da Prefeitura tem novo Presidente
A Comissão Interna de Pre-

venção de Acidente (Cipa) da
Prefeitura tem um novo Presiden-
te. Trata-se do Servidor de Car-
reira, Francisco Carlos Rodrigues
da Silva, da SEJ, nomeado pelo
Prefeito através da Portaria
22.577, em substituição ao anteri-
or.

O Sindicato participou da reu-
nião do dia 21/agosto e cobrou
maior resolutividade por parte da
CIPA e da própria Administração
Municipal, pois no primeiro se-
mestre/2007 ocorreram 100 aci-
dentes na Prefeitura e SAAE, com
média de 16,67 por mês.

Realização da SIPAT
Conforme acordado entre o Sindica-

to e a Administração Municipal, as CIPAs
da Prefeitura e do SAAE, realizarão no
mês de outubro a Semana Interna de Pre-
venção de Acidentes (SIPAT),  paralela-
mente as comemorações da  Semana do
Funcionariando.

Espera-se a participação e o envolvi-
mento de todos os Servidores e das Che-
fias, pois a SIPAT visa a melhoria da cons-
cientização para a prevenção e a segu-
rança no ambiente de trabalho. Acidente
de trabalho traz prejuízo para todas as
partes (Servidores, Administração e Co-
munidade). Prêmio de

Gestão Pública
A Prefeitura lançou no dia 17 de agosto, o

Prêmio Sorocaba de Gestão Pública, e deseja atra-
vés deste instrumento motivacional, alcançar a
“excelência na gestão”, resultando em realização
de serviços de qualidade e que satisfaçam as ne-
cessidades da população.

Para que os resultados almejados pelo Prê-
mio possam ser alcançados, o Sindicato entende
que é fundamental agregar outras ferramentas e
valores, tais como:

- Retorno do Curso de Administração
Pública Municipal;
- Implantação do Plano de Carreira
(lei 3.8001/91);
- Reestruturação dos Cargos;
- Complementação do quadro de ser-
vidores por concurso público;
- Investimentos em equipamentos e
infra-estrutura.
Certamente, com essas ferramentas, Soroca-

ba será um grande exemplo de Gestão Pública e
conseqüentemente, o Prêmio refletirá a qualida-
de em todas as áreas do funcionalismo e pessoas
integrantes do Serviço Público Municipal.

As eleições do Sindicato para a Diretoria,
Conselho Associativo, Comissão Fiscal, com seus
respectivos suplentes, serão realizadas no mês
de novembro, o prazo para o registro de chapas
está correndo desde o dia 03 de setembro até 02
de outubro, conforme Edital de Convocação pu-
blicado no Jornal Diário de Sorocaba, no dia
02 de setembro/2007 de acordo com o Estatuto.

A Comissão Eleitoral responsável pelas elei-
ções do Sindicato é composta pelos Servidores:
Francisco Miguel Grosso Junior (Presidente),
Roberto Juliano e Astor da Silva Telles Junior.

O Edital também está disponível no site do
Sindicato: www.sspms.com.br, constando todos
os procedimentos, prazos e documentos neces-
sários para o registro de chapas interessadas.

Reestruturação a Secretaria da Saúde
Os trabalhos da Comissão no-

meada   pelo Prefeito (em setembro/
06) visando a reestruturação da Se-
cretaria da Saúde estão “em passos
de tartaruga” face às divergências
de propostas e idéias entre os diver-
sos segmentos que compõem o qua-
dro de profissionais.

Dentro do possível, o Sindicato
vem tentando intermediar as conver-
sações e negociações, para que seja
construido um projeto consensual.
A Secretaria da Saúde também pre-
cisa acelerar os trabalhos, caso con-
trário, não haverá tempo hábil para
a realização dos concursos públicos
na área da saúde e os prejuízos se-
rão imensuráveis para todos, indis-
tintamente.

Essa situação precária também
vem comprometendo o atendimen-
to da comunidade.

EXPEDIENTE

APOENA
EDIÇÃO DE SETEMBRO/2007

Direção Geral: Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba.
Jornalista Resp.: Sandra Navarro Mtb. 31.478. Tiragem: 6.500 exemplares.
Impressão: Gráfica do Diário de Sorocaba

Conselho do
FUNDEB

Nos dias 28/agosto, 03 e 04 de setembro, foram realizadas Assembléias Gerais no Salão de Eventos do
Sindicato, para a escolhas dos representantes dos diretores, professores, servidores técnicos administrativos,
pais de alunos, que irão compor o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB),
conforme Decreto 15.795/2007, publicado na Imprensa Oficial do jornal do Município de Sorocaba do dia 24/
08/07. Todas as unidades escolares da rede municipal participaram do processo eletivo, que possibilitou aos
segmentos escolha dos seus representantes de forma democrática e muito bem organizada.

Os eleitos por segmento foram:
Diretores: Wanderlei Acca / titular e Ione Aparecida Moreira Chavier / suplente
PEB I: Ana Cristina Balladelli Silva /titular e Zulmira Freitas de Paula Souza /suplente .
PEB II: Rosana Bigue / titular e NeusaRegina  Alexandrino Villa Nova / suplente
Servidores Administrativo: Cristina Bormann Notari Batista /titular e Gilson Aparecido Borges Corrêa /
suplente
SSPMS: Maria Winnifred L. A. Sie / titular e Sergio Ponciano de Oliveira / suplente

Processos Disciplinares no SAAE
A Diretoria do SAAE, mediante parecer da Comissão Disciplinar, deter-

minou o arquivamento  dos processos disciplinares que haviam sido aber-
tos contra diversos Motoristas/Monitores, através da utilização de docu-
mentos de reivindicações protocolados pelo Sindicato. Foi uma  medida
correta,  pois era inadmissível a continuidade daqueles procedimentos.
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Tem direito na preferência para fins do
recebimento de licença prêmio, de acordo
com as leis 8.223/2007 e 8.094/2007, o funci-
onário que fizer a opção da Licença Prêmio
em pecúnia, apresente doenças e que se
enquadre nas exigências e situações previs-
tas na Lei 8.223, desde que entregue na Se-
cretaria de Recursos Humanos (Paço) o
laudo médico emitido por especialista cre-
denciado pela FUNSERV.

Pagamento de Licença Prêmios
Servidores da Prefeitura

Também terá direito à preferência do re-
cebimento da licença prêmio o Servidor que
complete 25 anos de serviço ou 60 anos de
idade, desde que anexe ao requerimento a
certidão de tempo de serviço e preencha os
requisitos legais. O Sindicato espera que a
Prefeitura também agilize o cronograma
de  pagamentos dos demais Servidores, as-
sim como faz  o SAAE, que  está com o cro-
nograma rigorosamente em dia.

Após inúmeras tentativas frustradas de
negociação com a Administração Municipal
para que fosse retomada o benefício da  licença
prêmio aos Servidores da URBES,  o  Sindica-
to  cobra  na  Justiça, por meio da Ação que foi
ajuizada no dia  04 de setembro de 2007.

O Sindicato se quer recebeu as respostas

Licença Prêmio da URBES
da Administração Municipal aos diversos ofí-
cios (16 e 153/2005;  16,  44,  159, 165 e  235
/2006 e  17 e 58/2007) e  ao Processo Adminis-
trativo nº 124.499/2006.

Lamentavelmente, os Colegas da UR-
BES terão que  confiar e aguardar a deci-
são da Justiça.

Reestruturação da
Guarda Municipal

No mês de junho foram entregues ao Se-
cretário de Governo os estudos e as propostas
elaboradas pela Comissão nomeada pelo Pre-
feito, porém  até o momento não houve ne-
nhum posicionamento oficial por parte da
Administração, deixando os Colegas GMs
muito apreensivos.

Reestruturação dos
Cargos de Fiscais

No mês de abril, o Sindicato se reuniu com
o Secretário de Finanças e endossou a propos-
ta de unificação dos cargos de Fiscais da Pre-
feitura, levando em consideração as necessida-
des e as demandas de serviços da própria Ad-
ministração, porém, até o momento não houve
nenhum retorno sobre o assunto.

Cargos vagos em diversas áreas
Há necessidade de preenchimento de di-

versos cargos através de concursos públicos,
tais como: Inspetor de Alunos, Secretário Es-
colar, Oficial de Administração, Fiscal de Ser-
viços, Atendente de Farmácia, Digitador, Téc-
nico de Segurança do Trabalho, Procurador
Jurídico, entre outros. Para não prejudicar a
prestação de serviços junto a comunidade, a
Administração vem remendando a situação atra-
vés da contratação temporária de Servidores
(CLT) e por meio da contratação de trabalha-
dores terceirizados, aumentando significativa-
mente os custos e comprometendo a qualidade
face a rotatividade de pessoas nestas funções.

Outras ações e pendências importantes:
Remoção do
Magistério

Os integrantes do quadro do magistério de-
verão ficar atentos ao Processo de Remoção
que será realizado pela SEDU ainda no corren-
te ano. Lembramos os Colegas que ao troca-
rem de unidade/campo de atuação, os mesmos
deverão permanecer no mínimo por três anos.
Os Colegas deverão estar atentos às Resolu-
ções da SEDU nºs 31 e 32/2007 e ao Comuni-
cado SEDU nº 30/2007, que estabelecem os
critérios e os prazos.

Auxiliares
de Educação

Desde janeiro/2007 (Of. 165/06), o Sindi-
cato vem reivindicando o ajuste do salarial (iso-
nomia) desses Servidores, que executam as
mesmas atividades dos Regentes Maternais e
Agentes Infantis nas CEIs (Creches). No dia
31 de maio, foi realizada uma Audiência Públi-
ca na Câmara Municipal, ocasião em que a Se-
cretária da Educação assumiu o compromisso
de estudar a reivindicação desses profissionais.
As conversações/negociações estavam bem
avançadas, porém, no mês de julho, a Prefeitu-
ra  foi acionada judicialmente por um Grupo
de Servidores (no mês de março), através da
Vara da Fazenda Pública (Processo nº 22.790),
cobrando a isonomia salarial. Por tratar-se de
questão de mérito, a Prefeitura fez a contesta-
ção jurídica, e por isso teremos que encontrar
outras formas para equacionar esses entraves
(jurídicos e políticos). Estamos na luta e que-
remos avançar na caminhada.

Seminário do Conselho Sindical  de Sorocaba

“Reflexos da terceirização no
mercado de trabalho”

Dia 24 de setembro às 8h30 na Câmara Municipal de Sorocaba

O Sindicato enviou a pauta de reivindicações (Of. Nº 88/07, de 07/agosto) para que a
Administração Municipal inclua na peça orçamentária de 2008, cujo Projeto de Lei da LOA
está em fase final de elaboração e deverá ser enviado à Câmara Municipal até o dia 30 de
setembro.

Reivindicações para o
orçamento/2008

O Sindicato lembrou ao Prefeito que a maioria dos itens acima vêm sendo reiterados
desde 2005 (Ofs. Nºs: 016/05, 235/05 e 165/06) e que alguns basicamente referem-se ao
cumprimento da legislação vigente.

As principais reivindicações pontuadas pelo Sindicato são:
- Reposição da inflação referente ao exercício de 2007;
- Aumento real de salário com percentual mais satisfatório;
- Aplicação do plano de carreira, nos termos da lei 3.801/91;
- Continuidade das reposições e ampliação do quadro de Servidores através de
concursos públicos;
- Pagamento da Gratificação de Natal: cumprimento da Lei 3800/91, art. 131, § 3º;
- Férias proporcionais em pecúnia: cumprimento da Lei 3800/91, art. 73;
- Licença Prêmio: agilizar o cronograma de pagamento.

Abono de Permanência aos
Servidores Municipais

A Prefeitura regulamentou a concessão
do abono de permanência aos Servidores
Municipais, através do Decreto nº 15.681,
de 21 de junho de 2007, com base na Emen-
da Constitucional nº 41/2003. O abono de
permanência consiste no pagamento pelo
Poder Público (PMS ou SAAE) do valor
equivalente ao da contribuição mensal para
a previdência municipal (FUNSERV).

Tem direito ao benefício o funcionário
público de carreira (efetivo) que possui os

requisitos necessários para se aposentar, mas
opta em permanecer trabalhando.

Para solicitar o benefício, o funcionário
deverá procurar o Depto Pessoal, preencher
o formulário próprio e apresentar o original
da certidão emitida pelo INSS, que compro-
va que o funcionário já é apto a se aposen-
tar.

Atenção: Os Servidores que estão afas-
tados e recebendo via auxílio-doença não têm
direito ao abono de permanência.

Palestra - Assédio Moral
com Margarida Barreto

Dia 23 de outubro às 9h no Teatro do SESI   Participe!!!
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AGENDA DO CLUBE DE CAMPO

HORÁRIO DOS ÔNIBUS - LINHA 23

TERMINAL SANTO ANTONIO
Segunda à sexta: 5:25, 8:20, 8:55, 9:51, 10:27, 11:04, 15:36.
Sábado: 9:10, 10:20, 11:30, 12:40, 13:50, 15:00 Domingo:
8:43, 9:55, 11:10, 12:25, 13:40, 15:00.

SAÍDA  DO PONTO FINAL
Segunda à sexta: 8:20, 9:16, 11:05, 12:19, 16:58, 17:36, 18:14,
18:52. Sábado: 13:15, 14:25, 15:35, 17:00, 18:10, 19:20. Do-
mingo: 13:10, 14:30, 15:45, 17:00, 18:15, 19:30.

Entrada no Clube somente com carteira social de sócio, dependente ou dependente-extra.

Venha prestigiar os nossos amigos
associados artesãos em mais uma
FEIRA que acontecerá dia 29/09, a
partir das 14 horas. NÃO DEIXE DE
TRAZER SEU CARTÃO SSPMS CARD

Baile dos Servidores
Salão de Eventos do Clube de Campo. Entrada
gratuita para os Servidores Municipais de Soro-
caba, sócios e dependentes.
Reserva de mesa a partir de 22 outubro. Na Sede
das 8h às 17h30. No Paço de segunda, quarta e
sexta-feira das 8h às 10h.
Mesa grande ..................... R$ 25,00 (8 pessoas)
Mesa pequena .................. R$ 15,00 (4 pessoas)
Convidados ..................... R$ 15,00 (na portaria)
Com a apresentação da Carteira Social ou hole-
rite e RG.

Funcionamento do Clube de Campo
Terça a Domingo .................................... 9h às 21h

Horário das Piscinas
Terça a Sexta ..................................... 9h às 18h30
Sábado, domingo e feriado ..................... 9h às 18h
Piscinas no horário de verão
Terça a sexta ......................................... 9h às 19h
Sábado, domingo e feriado ................. 9h às 18h30
De outubro a janeiro abriremos as piscinas toda quar-
ta-feira até às 20h30.
Exame Médico
Sábado, domingo e feriado ........... 10h30 às 14h30
Quarta-feira17h às 18h30 (a partir de outubro). Exce-
to nos dias 27 de outubro e 02 de novembro. Com
traje de banho. Valor : R$4,00.
Uso dos armários: Levar cadeado.
Funcionariando: piscinas fechadas

Sauna
Sábado
Feminino ................. 10h às 11h30 e 14h às 15h30
Masculino ............... 12h às 13h30 e 16h às 17h30
Domingo
Feminino ................. 12h às 13h30 e 16h às 17h30
Masculino ............... 10h às 11h30 e 14h às 15h30

Uso dos Quiosques
Pequenos: pela ordem de chegada, sem reserva.
Grande: reserva antecipada para grupos com no mí-
nimo de 12 pessoas
Local de reserva: Sede do Sindicato

Natação e Hidroginástica
A partir de novembro horário a ser divulgado.

Sexta Dançante
Toda 1º sexta-feira do mês, das 22h às 3h. Convida-
dos pagam R$5,00. Sócios e dependentes entrada
gratuita.

Academia
Terça à sexta-feira .......................... 9h30 às 20h30
Sábado ..................... 9h às 12h30 e 13h30 às 18h

Pilates
Sábado ........................................ 16h30 às 17h20
Domingo .......................................... 15h às 15h50

Dança de Salão
Domingo ........... 16h às 17h30 (a partir de outubro)
Quarta-feira ...................................... 19h às 20h30

Taekwon-do
Sábado ................................................ 14h às 16h
Domingo .......................................... 10h30 às 12h
Mensalidade: R$12,00.

Videokê
Aos sábados e nos 2º e 4º domingos do mês das
14h às 18h, exceto quando houver apresentação
musical.


