
Próspero Ano Novo
e um

de paz, sucesso e harmonia!

Encerramos o nosso trabalho à frente do SSPMS agradecendo sinceramente 
a todos que confiaram em nossa gestão e nos apoiaram nesta jornada. 
Deixamos a administração da entidade com a certeza do dever cumprido, 
pois lutamos pela valorização dos servidores e conquistamos benefícios 
dignos à categoria.

Que a luz de Natal possa iluminar os 365 dias de 2015!
Dezembro / 2014 - SSPMS  - Gestão 2011 – 2014

Missão cumprida!!!

Feliz Natal
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Mensagem do presidente

Saiu na imprensaEXPEDIENTE

Primeiramente agradecemos 
a Deus por termos chegado ao 
final da nossa missão frente ao 
SSPMS! Cumprimos o papel para 
o qual fomos eleitos: de trabalhar 
pela valorização e respeito dos 
servidores. Acreditamos que 
conquistamos esses objetivos. 
Tivemos o privilégio de participar 
de inúmeras negociações em 
favor da categoria e a maioria 
delas com conquistas significa-
tivas. Para relembrar cada uma, 
peço que leia com atenção as 

conquistas destacadas na página 
8 desta edição.

Fizemos parte da comemora-
ção dos 30 anos de organização 
dos servidores (2010) e tam-
bém dos 25 anos de entidade 
sindical(2014). Ajudamos nossa 
categoria se fortalecer, crescer, 
conquistar seu espaço a cada 
dia, mês e ano. A partir da “pá-
gina 26”, a história, por escolha 
legítima dos servidores, será 
escrita por novos integrantes. 
Desejamos bom trabalho  à nova 

diretoria eleita pro mandato 
2015-2018.

Cabe neste momento, agrade-
cermos a todos que acreditaram 
no nosso trabalho: conselheiros, 
servidores, sócios, funcionários, 
dependentes, prestadores de 
serviços, colaboradores e apoia-
dores que acompanharam nossa 
luta e juntos fizeram do SSPMS 
uma entidade forte e respeitada. 

Sucesso e paz a todos!
Sergio Ponciano – Presidente
Gestão 2011|2014
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“Valorização & Respeito”
Direção Geral: Sindicato dos Servidores Públicos Muni-
cipais de Sorocaba
Jornalista Responsável: Sandra Navarro  MTB nº 31.478 
Tiragem: 10.000 exemplares
Impressão: Núcleo Gráfico - NG
Diagramação e Artes: Jpgues Editora
Email: jpgues.editora@gmail.com
Site: www.sspms.com.br
Fones: Sede 3219-3310   Clube de Campo: 3228-1539
 

GESTÃO 2011-2014
Diretoria:

Presidente: Sergio Ponciano de Oliveira (SEDU);
2º Vice–presidente Administrativo: Roseli Miranda 
Coelho(SES)
Diretor  Financeiro: Maurício José Barisson
Diretor do Clube de Campo: Alexandre Rodrigues de 
Castro (SEDU)
Suplente da Diretoria: José Antonio Santos (Aposentado)
 

Conselho Deliberativo:
Presidente: Osvaldo dos Santos Filho (Aposentado)
Vice Presidente: Fabio Rogério Simões (SAAE)
1º Secretário: José Edison Oliveira (Aposentado)
2º Secretário: Angelo Elizeu Âmbar (SESCO/GCM)
Betânia Maria de Castro Cristina (SES)
Cinira Moreira Maria (Aposentada)
Claudio Aparecido Mota (SESCO/GCM)
Iara Cristina Senhorinho (SEDES)
Joelma Antonia das Neves (SEDU)
José Carlos Marques Minhonha (SAAE)
Paulo Sergio Cortez (SES)
Silmara Cristina Rodrigues da Silva Noronha (SEDU)
 

Conselho Fiscal Titulares:
Presidente: Antonio João Ribeiro (Aposentado)
Maria Aparecida Leme Maldonado (SEDU)
Carlos Roberto de Oliveira e Souza (Câmara)
 

Suplentes do Conselho Fiscal:
Isabel dos Santos Almeida (SES)
Olegário de Carvalho Junior (FUNSERV)
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O Sindicato dos Servidores (SSPMS) 
reitera a informação prestada em 
setembro deste ano, que de acordo 
com os procedimentos sindicais e, 
como anualmente sempre o fez, pro-
tocolou o junto ao prefeito Antônio 
Carlos Pannunzio, no dia 12/09/2014, 
por meio do Ofício nº 24/2014 (au-
tuado em Processo Administrativo nº 
26197/2014), a pauta de reivindica-

ções da categoria para ser inserida na 
Lei Orçamentária Anual - LOA/2015, 
antes do envio à Câmara Municipal.

Uma importante conquista da 
categoria constante no Projeto de 
Lei da LOA/2015 refere-se ao ín-
dice do IPCA-IBGE, (utilizado pelo 
Governo Federa l  para  atua l i zar 
o salár io mínimo nacional) ,  que 
desde 2014 passou a ser adotado 

também pela municipalidade para 
a reposição inflacionária do salário 
do funcionalismo municipal, con-
forme negociação com o SSPMS.  
Outra grande expectativa da catego-
ria para o próximo ano, é que seja 
procedida pela Administração Mu-
nicipal, a revisão dos pisos salariais 
de todos os cargos de carreira, bem 
como, a imediata reformulação da 

legislação que trata da evolução fun-
cional – Lei 8.346/2007 (aumento do 
número de referências e das aplica-
ções da isonomia do percentual dos 
índices), concedendo a todo funcio-
nalismo, independentemente da área 
de atuação, a mesma valorização e 
reconhecimento para a profissional. 

Veja a pauta para a LOA/2015  no 
site do SSPMS.

Sindicato entregou ao Executivo a pauta de 
reivindicações da categoria para LOA 2015

1º de maio dos servidores
O 1º. de maio dos 

servidores foi dia 
de comemorar 

os avanços e as conquis-
tas da categoria nos últi-
mos anos, com muita ale-
gria e descontração, no 
Clube de Campo, quando 
também foram sorteados 
muitos brindes. Comida e 
bebida foram distribuídas 
à vontade para a família 
servidora. Marcaram pre-
sença no evento cerca de 
2.500 pessoas.
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Jubileu de Prata do SSPMS
rendeu homenagem na Câmara

O SSPMS foi homenageado na Câmara Municipal, em abril, pelos 
25 anos de história, por iniciativa do vereador José Francisco Martinez, 
que também é funcionário público e um dos fundadores do sindicato. 
O atual presidente, Sérgio Ponciano representou oficialmente a entida-
de. Também horam homenageados os ex-presidentes Marcos Antônio 
Figueiredo Bistão e Maria Winnifred Lee, ambos por terem ficado mais 
tempo à frente da administração do sindicato.

A Associação dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba foi fundada 
em 28 de dezembro de 1980 e transformada em sindicato em 20 de fevereiro 
de 1989, após a Constituição Federal de 1988.

No dia 21 de outubro, no salão 
do Lar Escola Monteiro Lobato, 
aconteceu a cerimônia em come-
moração do Jubileu de Prata dos 
servidores que completaram 25 
anos de trabalho no setor público 
municipal. Cerca de 300 profis-
sionais foram homenageados. O 
servidor Luiz Carlos Gonçalves 
também foi homenageado, po-
rém, pelos 50 anos de trabalho 
dedicado à municipalidade. 

O servidor de carreira e ve-
reador, José Francisco Martinez, 
autor da iniciativa de entrega 
de Votos de Congratulações aos 
servidores por parte da Câmara 
Municipal, ressaltou que o ser-
vidor público é um instrumento 
fundamental no atendimento às 
demandas do cidadão e no fun-
cionamento de serviços essenciais 
à população.

O SSPMS foi representado no 
evento pelo seu presidente, Sérgio 
Ponciano.

Servidores homenageados pelos 25 anos de carreira

Presidente e 
ex-presidentes 
do SSPMS no 
Legislativo

Sergio com a imagem da 
futura sede do SSPMS

O funcionário Rosival é o mais antigo da entidade. 
Na Câmara foi homenageado por sua dedicação e 
trabalho ao SSPMS. Um reconhecimento merecido 
para um profissional responsável que não mede 
esforços para atender a categoria. 
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As reformas no Clube de Campo dos Servidores fez parte 
do projeto de valorização e respeito aos servidores municipais 
e seus familiares implantado pela administração de Sérgio 
Ponciano e diretoria. 

Frequentar um espaço de lazer com total conforto é o que 
espera todo associado. Com esse pensamento 
e compromisso, a atual diretoria do SSPMS 
realizou amplas reformas no Clube de 
Campo. Construiu a nova lanchonete e 
depósito, construiu ainda, banheiros, 
almoxarifado, sala para exame médi-
co, sala administrativa e de materiais 
esportivos, ampliação e reforma geral 
da academia, vestiário para academia 
e campo society, portaria exclusiva para 
piscinas, novos banheiros com duchas 
automáticas, pintura em geral e muito mais.

Comissão de Obras no processo de escolha da empresa responsável pelo projeto

Compromissos assumidos pela atual 
diretoria do SSPMS estão sendo cum-
pridos com total responsabilidade e 
transparência. Entre eles, destaca-se 

o início da construção de uma nova sede do 
sindicato para atender com mais dignidade 
os servidores, e ainda de um salão de festas.

Recentemente, após atender todas as exi-
gências legais, o presidente Sérgio Ponciano 
e sua diretoria deram o pontapé inicial na 
obra que vai valorizar ainda mais o capital do 
servidor público municipal: a construção do 
salão de festas, a primeira fase do projeto. 
Na sequência virão a sede administrativa, o 
estacionamento e as salas comerciais para 
locação. Grandes avanços promovidos pela 
atual gestão, e que agregam valores significa-
tivos ao patrimônio dos servidores. 

Sala de jogos

Piscinas
Academia

Presidente vistoria o andamento das obras da Sede Social do SSPMS

Ampla reforma no Clube de Campo

Sede própria do SSPMS
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Carnaval dos Servidores

A Festa Julina é sempre um momento de 
muita alegria para as pessoas, independen-
temente de ser adulto ou criança. Roupas 
coloridas, chapéus de palha, botinas e uma 

maquiagem carregada coloca para fora 
toda a descontração de que convive dia-
riamente com o estresse dos deveres. E 
nosso sindicato sempre valorizou esse 

momento, que acima de tudo é responsável 
pela integração dos servidores e familiares. 
Neste ano, assim como nos demais, teve ca-
ráter beneficente, com ampla participação de 
entidades filantrópicas, que receberam a do-
ação dos litros de leite doados pela categoria 
para ter acesso ao recinto da festa organizada 
no Clube de Campo dos Servidores. Cerca de 
600 “caipiras” estiveram no local, nos dias 18 
e 19 de julho, quando aconteceu o evento. 

Festa
Julina

O SSPMS realizou mais uma vez, em 2014, as matinês para associados e familiares 

no Clube de Campo da categoria, nos dias 2 e 4 de março. Com samba ao vivo, a 

alegria e descontração tomou conta das mais de 900 pessoas que estiveram no local.

Cobertura dos eventos no site www.sspms.com.br
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Dia das
Crianças

Para quem não sabe, já se vão 20 
anos do Baile do Servidor, e essa festa 
tradicional é esperada com ansiedade 
todos os anos pela categoria. Neste ano, 

o evento que é realizado em homenagem 
ao Dia do Servidor, reuniu cerca de 1.000 
participantes em uma noite belíssima no 
salão de eventos do Shopping M. 

A festa em comemoração do Dia das 
Crianças, foi mais um momento de alegria 
e descontração entre os cerca de 800 
pessoas que estiveram no Clube de Cam-
po dos Servidores no dia 12 de outubro. 
Brinquedo infláveis, sorvete, cachorro 
quente, distribuição de brinquedos para 
as crianças e muita alegria marcou a data. 
A diretoria do sindicato, presidida por 
sergio Ponciano esteve presente na festa 
trabalhando para fazer um grand evento.

Baile do Servidor
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Clube de Campo - Fechado nos dias: 24,  25 e 31 de dezembro/2014   e 1º de Janeiro/2015
Exame Médico - Suspenso nos dias 27 e 28 de dezembro/2014

Academia - Fechada: no período de 18 dez/2014 a 18 jan2015 para manutenção anual dos 
equipamentos e gozo de  férias do Professor.
Sede Administrativa - Fechada  nos dias: 24,25,26, 31 de dezembro/2014 e dia 1º de Janeiro/2015

Informações Importantes - Festas de Final de Ano

 Ação judicial do Plano de Carreira
√  Conquistou na Justiça o direito dos servidores receberem a diferenças salariais do período de 1992 a 2007 para quem somou 
ponto e mudou de referência com base na Lei No. 3.801/91 e Lei No. 8.346/2007. A ação judicial encontra-se em fase de execução 
individual dos cálculos com ajuste dos procedimentos de documentação determinados pela Justiça, sob a responsabilidade do 
Escritório Brasil Borges, contratado pelo SSPMS.

√  Antecipação da data-base da categoria do mês de maio para 
janeiro de cada ano;
√  Reajuste Salarial com reposição da inflação e aumento real;
√  Combate à terceirização na Prefeitura, Urbes e Saae com assi-
natura de TAC no Ministério Público do Trabalho (MPT);
√  Representação junto ao Ministério Público Estadual (MPE) contra 
a contratação de cuidadores em substituição aos Auxiliares de 
Educação;
√   Realização de concursos públicos e contratação de mais de 6 mil 
servidores de carreira nos últimos anos (Prefeitura, Saae, Urbes, 
Câmara e Funserv);
√  Conquista do novo piso salarial do funcionalismo de todos os 
órgãos da administração para R$ 1.150,00, beneficiando mais 3.500 
servidores entre operacionais e administrativos;
√   1ª. Fase da revisão e reenquadramento salarial de diversos 
segmentos profissionais: PEB-I, Guardas Civis Municipais, Auxiliares 
de Educação, Procuradores, Engenheiros, Ajudantes Gerais, Moto-
ristas, Agentes de Vigilância Sanitária, Médicos, Cirurgiões Dentistas, 
Enfermeiros, Fonoaudiólogos, Terapeutas Ocupacionais, Psicólogos, 
entre outros, beneficiando mais de 5.500 profissionais;
√  Redução da jornada de trabalho dos Médicos, Cirurgiões Dentis-

tas, Fotógrafos, Auxiliares de Educação, 
Agentes Infantis, Regentes Maternais, 
entre outros cargos de nível superior;
√  Implantação do Plano de Carreira 
na Urbes por meio de Portaria do 
Ministério do Trabalho e Emprego 
(MTE);
√  Aplicação da nova lei 8.346/2007 do 
Plano de Carreira dos trabalhadores da ativa e aposentados, que 
favoreceu mais de 10 mil servidores;
√  Criação da Função de Agente Comunitário de Saúde (TAC Minis-
tério Público do Trabalho), favorecendo mais de 120 funcionários;
√  Implantação da Lei de Assédio Moral;
√  Licença Maternidade de 180 dias para as mães servidoras;
√  Abono de Permanência;
√  Implantação da CIPA – (Comissão Interna de Prevenção de Aci-
dentes) na Prefeitura;
√  Faltas abonadas indenizadas ficaram isentas do Imposto de Renda;
√  Implantação do benefício da Sexta Parte na Urbes;
√  Aprovação de lei para a implantação do Plano Odontológico aos 
servidores e dependentes na Funserv.

As principais conquistas do SSPMS nas mãos dos servidores

A Diretoria do SSPMS agradece a compreensão de todos, pois os funcionários também são merecedores de festejarem com os seus familiares.

Veja mais conquistas no site www.sspms.com.br


