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CIPA da Prefeitura  tem participação 
de 70% dos Servidores 

O SSPMS cumprimenta todos os Servido-
res que se inscreveram e participaram 
da eleição da CIPA – 2014 e a Comissão 

Eleitoral, que não mediu esforços para garantir a 
participação de todos os colegas Servidores no 
pleito realizado nas unidades externas e no Paço,  
ocorrido  nos dias 24 e 25 de março/2014, abran-
gendo aproximadamente quase dez mil servidores. 
A apuração ocorreu no período de 26 a 27 de março 

No dia 24 de março de 2014 foi realizada a 
Assembleia Geral Ordinária (AGO) do SSPMS que 
tratou da Prestação de Contas do Exercício de 2013. 
Com base na documentação avaliada e aprovada  
pelo Conselho Fiscal do SSPMS, o Presidente 
Sergio Ponciano  entregou  aos presentes cópia  
do documento com   a  Síntese Geral da Situação 
Financeira do SSPMS de 20013.   A  Prestação de 
Contas  de 2013 foi aprovada por unanimidade 
pelos  presentes.   

              A diretoria da AGO também prestou 
esclarecimentos de diversos procedimentos de 
interesse social, sendo que o  Arquiteto  Isalberto 
Boff tratou sobre a CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA 
DO SSPMS e  os advogados  Ligia Barbosa ( Depto. 
Jurídico do SSPMS), Claudinei Vergilio e Claudinei 
Martins (Escritório Brasil Borges), prestaram ESCLA-
RECIMENTOS SOBRE A AÇÃO JUDICIAL DO PLANO 
DE CARREIRA.

               A documentação da AGO foi registra-
da em Cartório  (2º RCPJ SOB O  Nº 148.659 – DE 
30/04/2014) e  está disponibilizada no site www.
sspms.com.br no linc “O Sindicato – Prestação de 
Contas”. 

Prestação de Contas/2013 

Foi eleita em maio a nova Comissão Interna 
de Prevenção de Acidentes (Cipa) da Urbes para 
a gestão 2014/2015, que elegeu César Ribeiro da 
Silva, da Gerência de Operação de Trânsito como 
representante dos trabalhadores e seu  suplente 
é Flávio Aparecido Fonseca, da Gerência de 
Planejamento de Transporte. O representante 
da empresa é Edenilson Antonio Vicente, da 
Gerência de Fiscalização de Transportes . A 
nova gestão conta ainda com os Funcionários  
Anselmo Kennerly de Araújo, Fernanda Martins 
e Lorene Aparecida Ferreira, que terão, respecti-
vamente, as funções de suplente do presidente, 
secretária e suplente de secretária. 

Eleita Cipa da 
Urbes para 

gestão 2014/2015

Jubileu de Transformação do SSPMS
Categoria obteve avanços importantes nos últimos anos

garantia Constitucional,  foi transformado  em 
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 
de Sorocaba (SSPMS), passando  a ser uma 
Entidade Sindical Classista, com legitimidade  e 
representatividade   de TODA A CATEGORIA  DO 

Neste ano de 2014 comemoramos 
o Jubileu de Prata do SSPMS, que 
nasceu em 28/12/1980 como  As-

sociação dos Servidores Públicos Municipais 
de Sorocaba (ASPMS)  e no dia 20/02/1989, por 
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FUNCIONALISMO DE SOROCABA,  que abrange 
atualmente mais de 14.000   Servidores (ativos 
e aposentados/pensionistas).

Principais Conquistas com a transformação 
em SSPMS:

ESTATUTO E BENEFÍCIOS: Com o Regime 
Próprio foi instituído o Estatuto dos Servidores 
Públicos Municipais de Sorocaba, através da 
Lei 3.800, de 02/12/1991, além da estabilidade 
no Emprego para os Servidores Concursados,  
foram implantados diversos  benefícios: Plano 
de Carreira (evolução funcional), Adicional 
de Tempo de Serviço, Falta Abonada, Licença 
Prêmio, Sexta-Parte, Licença Especial, Salário Fa-
mília, Salário Esposa, Adicional de Insalubridade, 
Adicional Noturno, Licença para Tratamento de 
Familiar, Licença Especial, entre outros benefí-
cios que foram concedidos  por Leis Ordinárias 
complementares (redução de jornadas para 
diversos segmentos, etc).  

FUNSERV: A criação da Fundação de Se-
guridade Social e Previdenciária do Servidor 
Municipal – FUNSERV é considerada uma das 
principais conquistas da Categoria, pois oferece  
previdência, seguridade e assistência à saúde 
própria aos Servidores e seus Familiares.

As conquistas e os avanços são frutos de 

sob o comando da presidenta  Wanderlene Lopes. 
O quórum foi de 69.77% de votantes. O SSPMS 
também acompanhou toda a etapa do processo 
eleitoral.

A nova cipa da Prefeitura, nomeada pela por-
taria nº 22.830,  tomou posse no dia 23/04/2014 
em evento  que contou com a presença do Pre-
feito, do secretário da SEAD, do SSPMS e demais 
autoridades.  

Prefeitura contratará  empresa para 
elaborar laudos de insalubridade e peliculosidade

No  dia 15 de abril/2014, o Prefeito atendendo 
antiga  reivindicação do SSPMS (PA nº 27.701/2013), 
autorizou a realização de licitação para contratação 
de empresa especializada, que irá   elaborar os  
laudos técnicos ambientais sobre a insalubridade 
e periculosidade, abrangendo todos os setores da 
Prefeitura. 

Com os trabalhos que serão realizados pela  
empresa contratada, cujo edital de  licitação está 
em fase final de elaboração pela SEAD,   será ela-
borado um novo   LTCAT (Laudo Técnico Ambiental  
das Condições de Trabalho), o PPRA (Programa de 
Prevenção de Riscos Ambientais)  e do PCMSO 
(Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacio-
nal),  mediante  o acompanhamento direto pelos 

profissionais do Setor de Segurança do Trabalho e 
Saúde Ocupacional da Prefeitura e por um profis-
sional contratado pelo SSPMS. Com este trabalho 
deverá ser previsto  garantia a implantação de  
ações e procedimentos que resultem na preven-
ção permanente e na  melhoria das condições de 
segurança e saúde dos servidores, inclusive com o 
fornecimento de EPIs e EPCs adequados às neces-
sidades dos serviços. 

Os laudos técnicos também deverão garantir 
a aplicação dos direitos aos servidores abrangi-
dos  em relação ao pagamento do percentual 
do índice de insalubridade e/ou periculosidade 
correspondente.

A eleição aconteceu no dia 06 de maio 
quando 255 funcionários votaram e escolheram 
os novos representantes dos empregados para a 
comissão e aposse ocorreu no dia 02 de junho. 
O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 
de Sorocaba acompanhou o encerramento da 
votação e a apuração dos votos.

muita luta, esforço, perseverança,  união e   con-
fiança de toda a  Categoria do Funcionalismo de 
Sorocaba da  ativa e aposentados/pensionistas. 

Cumprimento  especial aos ex e atuais 
Diretores, Conselheiros e Funcionários do SS-
PMS,  que se dedicam  aos  Servidores e Família 
Associativa desde a fundação  como  Associação 
(ASPMS).

Agradecimento também à Câmara Municipal 
que prestou homenagem pelo Jubileu de Trans-
formação do SSPMS (1989-2014) Veja pág. 07.

Em comemoração ao Jubileu de Prata do 
SSPMS, mediante a perseverança e o esforço 
dos Membros da  Diretoria, Conselheiros  Deli-
berativo e Fiscal, Funcionários e Associados, foi 
possível  efetuar a  reserva paulatina de recursos 
ocorrida desde 2008 e orgulhosamente, em 
breve,   o SSPMS deverá dar início a Construção 
da Futura  Sede Própria do SSPMS, cujo  Projeto 
Arquitetônico foi elaborado sob a responsabi-
lidade do Arquiteto e Servidor Isalberto Boff, 
e foi recentemente  aprovado pela Prefeitura. 
O SSPMS, além de solidificar o seu  patrimônio,  
também  propiciará melhoria significativa à 
dignidade e às  condições estruturais de aten-
dimento aos Servidores e Associados.

C o n h e ç a  m a i s  s o b r e  a  h i s t ó r i a  d o                                   
SSPMS e  as conquistas da Categoria pelo  site                               
www.sspms.com.br.
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Negociação Salarial 
Categoria conquista aumento real

Em reuniões realizadas em fevereiro/2014, en-
tre os representantes da Administração Municipal  e 
os representantes do SSPMS, após longos e tensos 
debates,  foi acordado a concessão de reajuste sala-
rial/2014 para o funcionalismo municipal de 6,91%, 
sendo:  5,91% referente a reposição da inflação 
de 2013 (IPCA-IBGE) retroativo a janeiro e 1% de 
aumento real, a partir de julho/2014.

Os principais avanços da Negociação Salarial  
foram:

- Mudança  do índice de reposição infla-
cionária  para o IPCA-IBGE (5,91%):  Este índice 
que  é utilizado oficialmente pelo Governo Federal 
para atualização do salário mínimo nacional e das 
aposentadorias do Regime Geral, passou a partir de 
2014 ser adotado também a pedido do SSPMS pela 

Administração Municipal, depois de muitos anos de 
luta para mudança.  Com essa mudança, os Servi-
dores de Sorocaba tiveram um ganho de 2.03% na 
atualização salarial, pois o IPC-FIPE de 2013 fechou 
em 3,88% e o IPCA-IBGE de 2013  fechou em 5,91%.

- Concessão do aumento real (1%): Não foi o 
ideal, mas  com muita luta também conquistamos    
além da reposição da inflação, a   continuidade da 
política de valorização salarial, por meio da con-
cessão de aumento real de 1% (a partir de julho).

A negociação salarial de 2014 para os  Servi-
dores de Sorocaba (6,91%) ficou  acima do reajuste 
concedido pelo Governo Federal ao  Salário Mínimo 
Nacional de 6,78% e  do reajuste aos  Aposentados 
da Previdência Geral (INSS) que foi de 5,56%.

Novo piso salarial beneficiará  3.5 mil  servidores 

O Prefeito, em  reuniões  dos dias  15/04 e 
05/06/2014,  assumiu compromisso com o SSPMS 
em  dar continuidade aos estudos que vem sendo 
efetuados pela Comissão Oficial nomeada em feve-
reiro/2013, objetivando a revisão e reestruturação 
geral de todos os cargos e salários da Prefeitura, 
SAAE e FUNSERV, conforme trabalho que vem 
sendo coordenado pela Equipe da SEAD/DAPP, 
por meio de  reuniões periódicas  realizadas com 
os representantes de todas as Secretarias. 

Com o novo piso salarial estabelecido a partir 

Servidores cobram a 
Reestruturação dos Cargos e Salários 

do mês de maio/2014 (Lei nº 10.855/2014), os de-
mais cargos intermediários ficaram com os pisos 
salariais achatados, sendo imprescindível a revisão 
e atualização para que igualmente seja concedida 
o reconhecimento e a valorização profissional dos 
demais segmentos profissionais.  Os Servidores 
cobram da Comissão a conclusão dos estudos, o 
mais rápido possível,    para que possam receber  
o mesmo reconhecimento profissional em conso-
nância com o mercado de trabalho.

O Secretário da Fazenda, Aurílio Caiado, res-
ponsável pela apresentação da LDO 2015, em audi-
ência da Câmara Municipal, em maio, disse que vai 
aumentar  os recursos previstos para os servidores 
municipais. Ele garante elevar aproximadamente 
em 4% os recursos para as despesas com pessoal.   

O orçamento total para 2015 deverá ser de 
R$ 2.5 bilhões e,  também,  foi garantido pelo 

Paço garante mais 
recursos para os Servidores 

Secretário a  reserva de contingência de R$ 30 
milhões para o  pagamento dos valores da Ação 
Judicial do Plano de Carreira;  reajuste salarial da 
categoria com a  manutenção do índice do IPCA-
-IBGE;  reestruturação de todos os cargos e salários  
e a contratação/ampliação de novos servidores. O 
SSPMS  participou da audiência pública. 

O Prefeito Antonio Carlos Pannunzio sancio-
nou no dia 05 de junho a Lei n.º 10.855/2014,   de 
iniciativa do Executivo, que trata do novo piso 
salarial dos servidores municipais. O valor passa dos 
atuais R$ 909 para R$ 1.150. Segundo o prefeito, foi 
uma forma justa de valorização do funcionalismo 
decorrida da efetiva participação de representantes 
do SSPMS, juntamente com os estudos voltados à 
revalorização dos vencimentos dos profissionais 
envolvidos.  

O Projeto de Lei nº 186/2014  foi enviado pelo 
Prefeito no dia 29/04/2014, em cumprimento a 
pauta de Negociação Salarial  do Acordo Coletivo 
de 2014, iniciada em fevereiro e concluída em reu-
nião do dia 15/04/2014, com os representantes da 

Administração Municipal e do SSPMS,  tendo sido  
aprovado em Sessão Extraordinária realizada pela 
Câmara Municipal no dia 15/05/2014 e recebeu 
uma emenda do Legislativo, através do Vereador 
Martinez, para que os Trabalhadores Públicos da 
URBES também pudessem  receber o benefício do 
novo piso salarial.  

Com o novo piso salarial também foi atuali-
zado o valor do pagamento de adicional de insa-
lubridade, conforme prevê a Lei nº 10.855/2014, 
mantendo-se a base de pagamento duas vezes o 
piso salarial em face do novo valor que será fixado  
em R$ 1.150,00 (atualização anual com base no 
reajuste salarial da categoria), a partir da aprovação 
do PL  pela Câmara Municipal.

Agente Sanitário, Ajudante Geral, Ajudante de Manutenção de Veícu-
los, Ajudante de Serviços, Borracheiro, Lavador/Lubrificador, Lavador 
de Veículos, Servente, Vigia, Zelador, Abastecedor de Veículos, Auxiliar 
de Serviços, Inspetor de Alunos, Jardineiro, Operador de Utilidades, 
Tratador de Animais, Cozinheira, Operador de Rádio, Operador 
de Reservatório, Operador de Telemetria, Conservador de Esgoto, 
Jardineiro Auxiliar de Administração, Assistente de Administração I, 
Assistente de Administração II, Assistente de Almoxarife e Desenhista 
Copista, Auxiliar Administrativo I, Auxiliar Operacional I, Operador de 
Caixa, Servente e Supervisor de Caixa.

Também serão beneficiados os Aposentados e 
Pensionistas que ocupavam esses cargos 
na ativa.

Foram beneficiados 
3.517 Servidores dos  cargos: 

A SEAD e o SAAE publicaram  no Jornal “Mu-
nicípio de Sorocaba”  em abril, a pontuação final 
da Evolução Funcional, para fins de mudança de 
referência para os Servidores que preencheram os 
requisitos legais, cujo  prazo para o recurso se deu 
no mês de maio. 

O SSPMS juntamente  com a Comissão Oficial 

Evolução Funcional na Carreira
Servidores querem a revisão da Lei

nomeada pelo Prefeito em fevereiro/2013, vem 
discutindo a melhoria da atual legislação (Lei nº  
8.346/2007), objetivando a ampliação do número 
de referência, ampliação do número de pontuação 
para os cursos e o   crescimento no atual percentual 
da referência (equiparando-se ao do Magistério). 

A administração municipal, por meio do Decre-
to nº 20.705/2013, estabelece novos procedimentos 
para concessão de afastamentos médicos e licenças 
de saúde  dos servidores municipais.

Os servidores e as chefias deverão estar atentos 
principalmente para os prazos estabelecidos e a 
forma correta de apresentação e preenchimento 
dos atestados, sob pena de não ser aceito para 

Procedimentos para 
afastamentos médicos

fins de justificativa e consequentemente ocorrer 
perda do dia. 

 Em caso de dúvida entrar em  contato com 
o Setor de Saúde Ocupacional do Paço, evitando 
perda de   prazo ou entrega de  documento incom-
pleto, que poderá  refletir diretamente no corte de 
pagamento e prejuízo em demais benefícios.

75ª Semana Brasileira de Enfermagem
Para marcar a passagem da 75ª Semana Brasileira de Enfermagem, ocorrida entre os dias 12 e 20 de 

maio, a Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Saúde (SES), realizou na tarde do dia 22 de maio, 
o evento “O protagonismo da enfermagem no processo de cuidar”. O encontro, que aconteceu  no audi-
tório da Uniso, foi dirigido a profissionais e estudantes da área e teve o apoio da Associação Brasileira de 
Enfermagem (ABEn) – Regional Campinas, do curso de Enfermagem da Universidade de Sorocaba (Uniso) 
e Associação dos Profissionais de Enfermagem do Município de Sorocaba (Apems).

         O Secretário Municipal da Saúde, Armando 
Raggio, fez a abertura do evento. A Enfermeira Maria 
Manuela Frederico Ferreira, professora da Escola Su-
perior de Enfermagem de Coimbra/Portugal, proferiu 
a palestra “Enfermeiros: a força para mudança, um 
recurso vital para a saúde”. 

Revisão salarial da Enfermagem
Os Profissionais de Enfermagem cobram  da 

administração municipal a  revisão do piso salarial 
deste segmento, assim como ocorreu com os Médicos 
e Cirurgiões Dentistas, além da imediata supressão 
da carga suplementar,  que caba por prejudicar a 
qualidade de vida pessoal e profissional. 
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Novo Diretor do Saae é de Carreira 

O Prefeito nomeou no mês de abril/2014 o 
engenheiro Adhemar José Spinelli Junior para o 
cargo de diretor-geral do SAAE, em  reconheci-
mento e  valorização profissional ao servidor de 
carreira para ocupar o cargo mais elevado da Au-
tarquia. Atualmente todos os cargos de direção  do  
SAAE, inclusive os de livre nomeação,  são postos 
ocupados por servidores de carreira, demonstrado 
que a competência dos servidores de carreira, que 
são qualificados, competentes  e experientes para  

atuar  no primeiro escalão e contribuir para o bom 
desempenho da Administração Municipal, sendo: 
Adhemar José Spinelli Júnior (diretor-geral); Dio-
genis Bertolino Brotas (diretor jurídico); Fábio de 
Castro Martins (diretor administrativo-financeiro); 
Reginaldo Schiavi (diretor de produção); Nilma Del 
Gross Grossi Costa Bruniu (diretora operacional 
de esgoto) e Gilmar Buffolo (diretor operacional 
de água).

O Juiz da Vara da Fazenda Pública de Sorocaba julgou improcedente a Ação Judicial movida pelo 
SSPMS desde 2013, contra a divulgação dos salários dos servidores pela Administração Municipal no 
Portal da Transparência do site da Prefeitura, conforme publicação de matéria alusiva ao tema pelo Jornal 
Cruzeiro do Sul no dia 12/03/2014.

Como a decisão é passível de recurso de Apelação junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 
o Departamento Jurídico do SSPMS, tomou todas as providências cabíveis, observados os procedimentos 
e prazos legais, com vista a continuidade na luta pela  preservação  da cidadania, da intimidade e da 
segurança  dos servidores municipais de Sorocaba. 

Plano de Carreiras da Urbes 
começa a ser implantado

A FUNSERV vem publicando periodicamente o seu Boletim 
Informativo direcionado aos servidores e familiares, com infor-
mações e esclarecimentos importantes sobre os procedimentos 
com a Previdência (Aposentadoria e Auxílio Doença) e sobre a  
Assistência à Saúde.

A Fundação está implantando um novo sistema de emis-
são de guias para consultas médicas visando a melhoria do 
atendimento aos beneficiários da Assistência à Saúde e está à 
disposição para tirar dúvidas.

O Boletim Informativo da FUNSERV  poderá ser acessado 
pelo site www.funservsorocaba.sp.gov.br.

Boletim Informativo 
da FUNSERV

O setor de Segurança do Trabalho do SAAE está 
em fase final de elaboração do edital de licitação 
para a contratação de empresa especializada que 
irá efetuar a   revisão do  laudo de insalubridade e 
periculosidade da autarquia.

As chefias internas do SAAE têm se reunindo 
periodicamente com a chefe do departamento de 

Recursos Humanos, com os representantes do 
SSPMS e da Associação dos Funcionários do SAAE   
para tratar da revisão e reestruturação dos cargos 
de todos os servidores do SAAE, considerando-se 
as especificidades de cada cargo e de cada setor, 
conforme determinação do Prefeito junto à Comis-
são Oficial nomeada em fevereiro/2013.             

Ações para os  Servidores do SAAE 

A fim de dar continuidade à implantação do 
Plano de Carreira da Urbes, aprovado pelo Minis-
tério do Trabalho e Emprego em 14/08/2013, a 
empresa estabeleceu através da  Resolução Interna 
nº 001/2014 um cronograma de ações a ser cum-
prido desde  março.  

A primeira ação realizada e prevista no crono-
grama foi a apresentação do Quadro de Evolução 
de Carreira com os requisitos a serem atendidos 

pelos funcionários. O setor de Recursos Humanos 

da Urbes realizou plantões ‘tira-dúvidas’ em todas 

as unidades da empresa e, até 30 de abril, os fun-

cionários apresentaram a documentação solicitada 

pelo plano.

Segundo a URBES, os Servidores tem o dia 

1º de julho para apresentar  recurso em caso de 

discordância da análise inicial.

SSPMS integra o COMDEMA
O SSPMS e o Sindicato dos Trabalhadores das 

Industrias de Vestuários foram escolhidos pelo 
Conselho Sindical da Gerência Regional do Minis-
tério do Trabalho e Emprego de  Sorocaba/SP para 
representarem os Sindicatos do Trabalhadores jun-
to ao COMDEMA – Conselho Municipal de Desen-

volvimento do Meio Ambiente de Sorocaba. Essas 
entidades  foram  referendadas  na eleição final 
do órgão realizada pela Comissão Responsável. A 
posse dos Membros do COMDEMA se deu em abril. 
Os representantes do SSPMS são: Sergio Ponciano 
de Oliveira  e Maurício José Barisson.

Decreto regulamenta nova forma de 
denúnciar assédio moral

A denúncia de assédio moral deverá ser formalizada através de formulário próprio junto ao setor de 
Saúde Ocupacional do órgão onde a vítima está lotada.

A nova medida  consta do  DECRETO Nº 20.194/2012,  que  Dispõe sobre a Regulamentação da Lei do  
Assédio Moral (Lei  nº 9.026/2009).     O assédio moral é  crime e deve ser denunciado.

Sindicato recorre de medida que 
expõe salário dos Servidores

Sindicato é contra  terceirização 
do transporte de pacientes 

No mês de  abril/2014 foi realizada na Câma-
ra Municipal uma audiência pública, solicitada 
pelo vereador Rodrigo Manga, para discutir os 
problemas da hemodiálise em Sorocaba e sobre 
a  terceirização do transporte dos pacientes renais 
crônicos, também contou com a participação do 
Vereador Izidio de Brito, Presidente da Comissão 
de Saúde da Câmara..

O representante  da Secretaria de Administra-
ção, Ednaldo Souto Proença, confirmou a realização 
da  terceirização do transporte, alegando problemas 
e deficiência  com a frota para  atender as pessoas 

que fazem hemodiálise. Vários pacientes participa-
ram da audiência e mostraram a sua preocupação 
com a terceirização, defendendo inclusive o bom 
trabalho desenvolvido pelos motoristas da Prefei-
tura, que se identificam com essa atividade que 
merece atendimento especial. 

O presidente do SSPMS Sérgio Ponciano, 
presente na audiência,  informou  que a entidade 
entrou na justiça com um mandado de segurança 
para impedir a licitação da terceirização do trans-
porte, mas não conseguiu e dará prosseguimento 
na discussão judicialmente para evitar a terceiriza-
ção, até por ser serviço essencial.  

O vereador Manga cobrou que o Prefeito ouça 
as partes na questão do transporte dos pacientes 
de hemodiálise antes que seja assinado o contrato, 
levando-se em consideração as manifestações 
dos pacientes, dos vereadores, dos motoristas e 
do Sindicato.

Os motoristas de ambulâncias e de outros se-
tores da Prefeitura se  reuniram no dia 26 de março 
com o SSPMS  e reiteraram a necessidade urgente 
de revisão dos seus cargos e salários, que devem 
ser  específicos especialmente para o transporte 
de pacientes na área da saúde e também quanto 

ao piso salarial deste segmento profissional, que 

está defasado em relação ao mercado de traba-

lho. O Sindicato tem  cobrado frequentemente  o 

agendamento de reunião com o Secretário da Ad-

ministração para tratar da situação dos motoristas.

Motoristas pedem revisão do cargo e do piso salarial  

No  mês de maio/2014, o Setor de Aten-
dimento do Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto de Sorocaba (Saae) realizou  um 
trabalho de treinamento de um grupo de 
25 novos servidores, que estão trabalhan-
do na sede administrativa da autarquia, 
no Jardim Santa Rosália, e nos postos 
instalados nas Casas do Cidadão, no 
atendimento ao público que procura 
a autarquia para os diversos serviços 
e informações.
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O Departamento Juridico - DJ do SSPMS e o Es-
critório Brasil Borges, representantes e responsáveis 
legais pela execução dos valores da Ação Judicial 
Coletiva do Plano de Carreira, em Assembléia Geral 
Ordinária (AGO) realizada no dia 24/03/2014,  infor-
maram aos Servidores sobre o andamento da Ação 
Judicial do Plano de Carreira e os procedimentos 
que vêm sendo adotados junto a Justiça.  

Justiça determina 
novos procedimentos

 para a Ação Judicial do Plano de Carreira 

O Ajuizamento das Ações de Execução dos 
Valores teve início em agosto/2013, tendo sido 
adotado os seguintes critérios: 1- Idade do Servidor 
(mais velho), 2- Valores mais baixos  (abaixo do 
precatório). Nesta  1ª Etapa  foram ajuizados 40 
processos contendo cerca de 1.500 servidores. A 
Justiça de  1ª Instância  (6ª Vara Cível - Sorocaba)  

Ação de Mandado de Segurança (Lei Transparência): Através do MS registrado sob nº 2029681/2013, 
o SSPMS pretendeu coibir que a Prefeitura Municipal de Sorocaba continuasse expondo os salários de 
seus servidores, de forma nominal. A Vara da Fazenda Pública de Sorocaba indeferiu a liminar pedida. 
Através de recurso de Agravo de Instrumento, o Tribunal de Justiça de São Paulo  suspendeu de forma 
imediata a  veiculação dos salários nominais dos servidores da Prefeitura  Municipal de Sorocaba na 
internet, até sentença final. No entanto, advindo a sentença da vara da fazenda Pública de Sorocaba, esta 
devolveu o direito à PMS de publicar os vencimentos de cada um de seus servidores, nominalmente. O 
SSPMS interpôs Recurso de Apelação que está pendente de decisão no Tribunal de Justiça de São Paulo.

• Ação de mandado de Segurança (Banco de Horas) :  Mandado de Segurança nº 57750-80/2012 
impetrado para cobrar as horas extras do mês de novembro/2012 dos servidores da PMS colocadas 
no Banco de Horas. A PMS pagou no mês seguinte ao ajuizamento da demanda, havendo a perda do 
objeto do processo. Esta decisão foi proferida em 07/05/2013. 

• Ação de Mandado de Injunção (Aposentadoria Especial): Através do Mandado de Injunção nº  
280651-89/2010, o SSPMS garantiu a Aposentadoria Especial aos servidores municipais de Sorocaba 
que preencham os requisitos da Lei nº 8.213/91 do Regime Geral de Previdência Social (INSS), do que 
foi gerado o Decreto Municipal nº 19.949/2012, estabelecendo as regras para a análise da aposenta-
doria especial em face da Previdência Municipal (Funserv). Estamos lutando pela criação da Comissão 
Especial para a revisão da atual legislação.

• Ação de Cobrança Faltas Abonadas dos Espec. Educação: Ação nº 178-3/2007 em fase de execução 
de sentença. Já apresentamos os cálculos dos valores à justiça.

• Vigias do SAAE (Horas extras intervalo refeição): Ação nº 26326/2005 em fase de execução de 
sentença com cálculos de liquidação já apresentados à justiça.

• Motoristas de Ambulância – Grupo I (Horas extras intervalo refeição): Ação nº 34398/2003 – 
Aguardando Sentença.

• Motoristas de Ambulância – Grupo II (Horas extras intervalo refeição): Ação nº 33614/2011 – Em 
fase de Execução de Sentença, com cálculos já apresentados à Justiça.

• Média de Horas Extras nas Férias (servidores SAAE): 25 ações de 05 (cinco) servidores cada em 
andamento. Algumas com Sentença de procedência parcial e pendentes de recurso. Outras ainda sem 
decisão de 1ª Instância.

• Alunos Guardas (RETP): Ação nº 18293-09/2003. Em fase de Execução de Sentença, com cálculos 
apresentados à Justiça.

• Isonomia Salarial GCMs 1ª e 2ª Classe: 19 ações de 05 (cinco) servidores cada,  das quais 18 aguar-
dam audiência de instrução, sendo que 01 já aguarda julgamento.

Depto. Jurídico do SSPMS – Agendamento Obrigatório
O Departamento Jurídico do SSPMS atua na defesa dos servidores perante os diversos órgãos da 

administração municipal, autárquica, fundacional,  URBES e EMPTS,  promovendo ações e defesas no 
âmbito Administrativo, Previdenciário e Judicial.

Para ser atendido o Servidor/Sócio (com pagamento obrigatório da primeira mensalidade efetivado 
no holerite) deverá fazer o agendamento prévio, de segunda a sexta-feira, pelo telefone (15) 3219-3310, 
no horário das 9h às 17h30.

Atenção: O Servidor/Sócio que receber NOTIFICAÇÃO com prazo a cumprir, deverá entrar em 
contato com o Depto Jurídico no dia seguinte ao recebimento da mesma a fim de viabilizar a defesa e/
ou outras diligências necessárias dentro do prazo legal.     O SSPMS não se responsabilizará pela defesa 
em caso de notificação apresentada com prazo já a expirar.

Principais Ações Judiciais do DJ – SSPMS 

fez várias exigências nos processos que acabou  
desacelerando o andamento das execuções.   Em 
Novembro/2013 -  O DJ do  SSPMS e o  Escritório 
Brasil Borges  recorreram ao  Tribunal de Justiça 
de São Paulo – TJ-SP  (Agravo de Instrumento) 
combatendo as  exigências do Juiz da 6ª Vara de 
Sorocaba.  Em fevereiro/2014, o TJ manteve a exi-
gência quanto a apresentação  dos documentos 
e recolhimento de custas (por parte do SSPMS).                
A Justiça determinou também o desmembramento 
dos processos 1 por 1, ou seja, toda a execução 
passou a ser feita de forma individual por Servidor 
(os grupos anteriores foram desmembrados) e 
confirmou os Servidores do SAAE na ação Coletiva 
do SSPMS contra a Municipalidade. O DJ do SSPMS 
e o Escritório Brasil Borges interpuseram recursos 
junto ao Superior Tribunal de Justiça (Brasília) pelos 
mesmos motivos do recurso junto ao TJ-SP, que 
ainda estão em fase de apreciação para posterior 
julgamento.    

 Os Servidores contemplados na 1ª Fase e que 
já haviam concordado com os valores apresentados 
em junho/julho de 2013 no Clube de Campo do 
SSPMS, estão sendo chamados novamente pelo 
Escritório Brasil Borges, individualmente,  para  a 
complementação da  documentação  exigida pela 
Justiça e, em consonância com o cronograma judi-
cial, está sendo dado  continuidade   ao tramite e  
ingresso das execuções  individuais na 6ª Vara Cível 
de Sorocaba.

Também vem sendo  realizados pelo Escritório 
Brasil Borges os cálculos dos Servidores que entre-
garam a autorização na 2ª fase (Junho/Julho-2013) 
e, na conformidade que estão sendo concluídos, 
cada um desses servidores estão sendo chamados 
a fim de ficarem cientes do valor respectivo e para 
assinarem a Procuração Individual, apresentação da 
documentação e o ingresso da execução na Justiça.

ATENÇÃO: O DJ  DO SSPMS E O ESCRITÓRIO BRASIL BORGES ESTÃO ATENTOS A TODOS OS PRAZOS E 

VÊM CUMPRINDO RIGOROSAMENTE OS NOVOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS E  NÃO ASSUMEM  NENHUMA 

RESPONSABILIDADE POR INFORMAÇÕES PRESTADAS POR TERCEIROS. 

EM CASO DE DÚVIDA,  O SERVIDOR QUE ASSINOU PROCURAÇÃO   DEVE ENTRAR EM CONTATO DIRETA-

MENTE COM OS ADVOGADOS RESPONSÁVEIS PELO DJ DO SSPMS, BEM COMO COM OS ADVOGADOS DO 

ESCRITÓRIO BRASIL BORGES. 

O SSPMS no dia 30 de abril (PA nº 12.955/2014) 
cobrou do Prefeito a Criação da Comissão Especial 
para tratar dos estudos sobre a aposentadoria dos  
Guardas Civis Municipais e dos demais Servidores 
abrangidos pelo Artigo 40 da Constituição Federal, 
que servem em condições especiais de trabalho 
insalubre ou perigoso, conforme compromisso 
assumido pelo Secretário de Governo, João Lean-
dro Costa Filho em audiência pública realizada na 
Câmara Municipal no dia 10/12/2013.

Aposentadoria Especial  ainda aguarda 
Criação da Comissão prometida pelo Paço

O Supremo Tribunal 
Federal - STF, através do 
Pleno, editou a Súmula 
Vinculante (SV) nº 33, em 
face dos inúmeros Man-
dados de Injunção (MI) 
impetrados pelas Entida-
des representativas dos 
Servidores Públicos das 
esferas Federal, Estadual e 
Municipal, gerando gran-
des expectativas quanto 
ao reconhecimento  e apli-
cação da Aposentadoria 
Especial nos termos da 
Constituição Federal, es-
pecialmente junto aos 
Guardas Civis Municipais 

de Sorocaba. Também foi promulgada pela Presi-
denta da República a Lei Complementar Federal 
nº 144/2014, que trata  de ajuste na legislação de 
1985, sobre Aposentadoria Especial aos Servidores 
que exercem atividades policiais.

Os Guardas Civis Municipais de Sorocaba 
(GCMS) estão cobrando agilidade por parte da Ad-
ministração Municipal, que assumiu compromisso 
público de criar a  Comissão para estudar  a ade-
quação da legislação municipal para  a implantação  
da Aposentadoria Especial.

Comando da GCMS 
esclarece sobre procedimentos

O Sindicato atendendo  solicitação dos  
Guardas Civis Municipais,  encaminhou diversos 
questionamentos e reivindicações ao Secretário 
de Governo (SECGOV) e ao Comando da GCMS, 
tratando dos seguintes itens  .

1- Designação dos GCMs para atuação em 
evento privado:  

2- Reprova Exame Psicológico: 

3- Concurso de Acesso  para a GCMS
 O Comandante Geral da GCMS encaminhou 

no dia 23/05/2014  as respostas aos questiona-
mentos do SSPMs,  que estão sendo  avaliadas pelo 
Departamento Jurídico do SSPMS para posterior 
providências,  no que couber.  Veja no Site do 
SSPMS www.sspms.com.br  o teor completo dos 
Ofícios do SSPMS da GCMS.
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REDE CONVENIADA - CARTÃO SSPMS CARD
NOME ENDEREÇO TELEFONE

ACADEMIA

PARCERIA Patrícia Toledo Rua Santos Severo Scapol, 141 - Jd. Gonçalves 3227-3932

PARCERIA Esc. de Dança Fer. Vasconcelos Rua Arlindo Luz, 152 - Sta Rosália 3016-6344

Bistecão Rua Dr. Álvaro Soares, 61 – Centro -Sorocaba

M.M Comº de Carnes Praça Com. Nicolau Scarpa, 32 – Centro Sorocaba

Marcelo Bertola Rua XV de Novembro, 68, Centro – Sorocaba/SP

AGÊNCIA DE VIAGENS

PARCERIA D’lla Roche Rua Brigadeiro Tobias, 502 - Centro - Sorocaba/SP 3233-8823

ASSISTÊNCIA JURÍDICA (causas particulares)

Dra. Ana Paula Rosa Gonzales Vieira Rua Duque de Caxias, 124 - Vila Leão / 3º Andar / Sala 34 3224-2408

PARCERIA Dra. Luciana M. Moraes  R: Menaldo C. Rodrigues,537 - Pq. Das Laranjeira 3311-4048

Dra. Luciana M. Moraes  Av. Itavuvu, 3050 3017-5729

Dra. Marina Elaine Pereira R: General Carneiro, 1825 - Sala 22   3202-3982

AUTO ESCOLA

ABC Rua Maylasky, 64 - Centro 3224-1264

ABC Av. Itavuvu, 1348 3211-2006

ABC Av. Itavuvu, 3941 3226-5602

ABC Av. São Paulo, 40 3211-2202

Auto Escola Marina Rua Professor Toledo, 416 - Centro 3212-1211

CABELEIREIRO

ZI Cabelos & Presentes Rua Hermelino Matarazzo,89 - Além Linha 3011.4889

CALÇADOS

American Shoes Rua Barão do Rio Branco, 145- Centro 3234-9400

Niks Rua Dr. Boulevard Braguinha, 216 - Centro 3331-7733

Taquari Rua Barão do Rio Branco, 145- Centro 3233-6102

Taquari Esplanada Shopping, loja 129 3233-3329

Taquari Sorocaba Shopping - Box 213 3232-3992

Happy Team (Maria Djanira) Box 54 - Votorantim 3234-6124

Happy Team (Maria Djanira) Galeria 677 3343-5532

M.J.C.G(Taquari) Av. 31 de Março,555 – Loja 02 3023-6903

CONFECÇÃO

Sandra Modas Rua Maria Cinto de Biaggi, 164 - Box 7 - Extra Sta Rosália 3233-5975

Origem Confecções Av. General Osório, 1079 3233-3305

Simple Store Boulevard Dr. Braguinha n. 256 3232-7962

Simple Store Praça Coronel Fernando Prestes, 13 3231-8921

Authentic Boulevard Dr. Braguinha n. 102 3231-1569

Firenze Av. Dr. Afonso Vergueiro, 1700 Box 3 3232-7833

Happy Sorocaba Shopping - Box 54 3234-6124

Mauro Modas Rua Monsenhor João Soares, 171 - Centro 3211-5606

Didi Modas Rua Antonio Fernandes, 255 - Jd. Gonçalves 3237-4265

Reniar Modas Av. Angélica, 455 - Vl. Angélica 3223-2221

Mix-co e Mix-co VIP Rua Dr. Braguinha, 130 / Rua da Penha 241 (3211-8270) 3211-6669

CHURRASCARIA

Boi Branco Rodovia Raposo Ravares, KM 105,5 - Vila Artura 3222-2267

ESCOLAS

C. Cultural Brasil Est. Unidos - “CCBEU” Rua Moreira Cesar, 124 - Centro 3231-1212

PARCERIA Sta Escolástica Rua Padre José Manoel de Oliveira Libório, 77

FACULDADES PARCERIAS

Academia de Ensino Superior C. Cultural Brasil Est. Unidos - “CCBEU” 3231-1212

FARMÁCIAS

Rede Farma Ponte 24 horas - consult. rel. compl. p/ site: www.sspms.com.br 3224-5528

Rede FarmaFort Amaral consulte relação completa pelo site sspms.com.br 3231-9002

Farmácia de Manipulação Orgânic Rua da Penha, 1.444 - Sorocaba 3221-5553

GÁS

Aerogás Av. Santos Dummond 3313-1450

Eligás Travessa Quirino de Melo, 53 – Aparecidinha 3225-3314

INFORMÁTICA CURSOS

PARCERIA Unibrasil Informática Rua Dr. Nogueira Martins,170 - centro 3418-3793

MATERIAL PARA COSNTRUÇÃO

Center Pisos - Sorocaba Av. Itavuvu, 2310 3226-5486

Matielli - loja 1 Rua Miguel Arcângelo Matieli, 282 – Éden 3335-2455

Matielli - loja 2 Sorocaba Av. Itavuvu, 1867 – Jd. Atílio Silvano 3226-3003

Matielli - loja 3 Araçoiaba da Serra Av: Manoel Vieira, 2221 – Centro 3281-8999

Matielli - loja 4  Sorocaba Av: A , 1405 – Julio de Mesquita Filho- 3222-2688

Matielli - loja 5 –Sorocaba R: Pe. Lara de Moraes,71- Pinheiros 3219-5539

NOME ENDEREÇO TELEFONE

MECÂNCIA E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Mecânica  Automotiva Ribeiro Rua Pedro Alvarez Cabral, 699 –Vl.Progresso 3234-2155

ÓTCAS

Aliança Rua Boulevard Braguinha, 126 3231-5220

Pontual Rua Monsenhor João Soares, 176 3232-5447

Morumbi Rua Cesário Mota, 99 – Centro – Sorocaba 3234-4736

PAPELARIA

Parque Papelaria Rua S.Bento, 279-Centro 3232-9353

Parque Papelaria R. Padre Luiz, 203-Centro 3211-1889

Parque Papelaria Av. Itavuvu, 126-Vila Olimpia – Sorocaba 3211-0060

Parque Campos Silva Av. Cel Nogueira Padilha, 1256 – V.Hortência -Sorocaba 3237-8000

Parque Campos Silva Rua Olavo Bilac, 274 – V.Santana-Sorocaba 3233-3555

Papelaria SPH Rua Maria Cinto de Biaggi, 164 - Loja 5 - Santa Rosália 3211-7876

PERFUMARIA E MAQUIAGEM

Mahogany Av. Eugênio Bernardi,474- PQ. Bela Vista Votorantim 3243- 1939

Mahogany Shopping Esplanada-Votorantim – Loja 42/696 3211-1928

Mahogany Praça Pio XII, 65, Loja 143 - Santa Rosália - Sorocaba 3219-7325

PIZZARIA

Pizzaria Bressani DeliveryAlameda das Azaléias, 379 - Jd. Simus 3221-5622

POSTOS DE GASOLINA

Posto CIC 3234-4782 Av. Pereira da Silva, 557 - Jd. Santa Rosália 3234-4782

Auto Posto Leisa. Rosália Av. Dom Aguirre, 3465 - Jd. Sta Rosália 3233-8480

Auto Posto Itavuvu Sorocaba Av. Itavuvu, 1580 – V.Carol - 3012-5772

Auto Posto Nova Era Av. Ipanema, 2900 - Nova Sorocaba 3223-2549

Auto Posto São Francisco Rua Luiz Gama, 80 - Vila Carvalho 3232-0015

Posto dos Tropeiros Av. São Paulo, 910 - Além Ponte 3227-7758

Auto Posto Julio de Mesquita Av: Dr. Américo Figueiredo, 4100 3222-1414

Auto Posto Independência R.Sete de Setembro, 255 – Centro 3233-7024

Auto Posto General Osório  Av: General Osório, 847 – Trujilo – Sorocaba 3232-4155

Auto Posto 10 Sorocaba LTDA Av. Paulo Emanuel de Almeida 566 - Wanel Ville 3417-3458

Auto Posto 2400 AV: General Carneiro, 2400 – Cerrado 3221-1860

SALÃO DE FESTAS

Assoc. Atlética Func. Mun. de Sorocaba Av. Washington Luiz, 60 30181638

Assoc. dos Func. do Saae de Sorocaba Av. Itavuvu, 2897 32242114

SEGUROS

PARCERIA Hubert Seguros Sorocaba 3327-7200

SUPERMERCADOS

Rede Bom Lugar Vários endereços. Consulte pelo site sspms.com.br 3357-1827

Supermercados Corrêa Vários endereços. Consulte pelo site sspms.com.br 3234-7454

TECIDOS E ARTIGOS PARA ARTESANATO

Center Panos Rua da Penha, 688- Centro- Sorocaba 3519-3519

SAÚDE

CARDIOLOGIA

Dr. Nelson Antonio Rodrigues Rua Coronel José Prestes, 50 - Vila Amélia 3232-7861

ENDOCRINOLOGISTA

Dr. Amaury Proença Rua Virgilio de Melo Franco, 172 - Vila Amélia 3233-1711 

ODONTOLOGIA

Dr. Odontologia Sorocaba Rua Salvador Correia, 137- Sorocaba 3232-5057

Odonto Maxx Odontologia R Voluntários de Sorocaba, 166 - Centro 3388-7597

ORTODONTIA - APARELHO DE CORREÇÃO

Dr. José Tadeu Perbelini Rua Prudente de Moraes, 112 3232-5445

PSICOLOGIA/PSICANÁLISE

Dra. Cristiane Crispim Rua Antonio Marques Flores, 297 – SL 04 – Centro – Sorocaba 3231-0366

RADIOLOGIA

Clínica de Rad. Odontológica Sorocaba  Av. Eugênio Salerno, 507 -StaTerezinha 3221-9217

VACINAS 

PARCERIA  ENOVA Clínica de Vacinação e Rua Monte Alegre, 253 – Centro – Votorantim 3247-2960

SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA SEDE DO SINDICATO C/ DESC.EM FOLHA

Cabeleireira fone com agendamento de horário pelo 3219-3310

 COLONIA DE FÉRIAS

Mongaguá - Praia Colônia de Férias da Feticom (Federação dos Trabalhadores nas Indúst. da Construção, e do MobiliáR do Est. de São Paulo )

Mongaguá - Praia Colônia de Férias da ASSOSEF (Associação dos Funcionários e Servidores da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo)

Caraguatatuba -Praia Colônia de Férias do Sind. dos Trabalhadores nas Indústrias MetalUR., Mecânicas e de Mat.Elétrico de Osascoe Região

Itanhaém Praia Colônia de Férias SINPROVESP- Sindicato dos Propagandistas e Farmacêuticos do Est S. Paulo

Informações sobre as Colônias de Férias na Sede do Sindicato, ou pelo telefone (15) 3219-3310
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Câmara homenageia  SSPMS 
pelo Jubileu de Prata

A Câmara Municipal, por iniciativa do Vereador José Francisco Martinez,  
prestou homenagem ao SSPMS pela comemoração do seu Jubileu de Prata 
de Transformação, aos presidentes que mais tempo permaneceram no Cargo; 
Marcos Bistão, Maria Winnifred e Sergio Ponciano, ocorrida em Sessão ordinária 
realizada no dia 03 de abril/2014 e também no dia 27 de Maio/2014, foi prestada 
homenagem  ao 1º Funcionário do SSPMS, Rosival Aparecido Benites (admitido 
em 02/04/1984, época da Associação).

O SSPMS agradece as homenagem prestadas pela  Câmara Municipal e 
cumprimenta e a todos os Servidores, Associados, Conselheiros, Diretores,  Fun-
cionários e Colaboradores, que desde a sua Fundação como Associação, não me-
dem  esforços para contribuir com a luta diária em favor dos  Servidores Públicos 
Municipais de Sorocaba. 

       Conheça mais sobre a história do SSPMS e  as conquistas da Categoria 
pelo  site www.sspms.com.br.

3 mil servidores celebram o 
1º de Maio e  Jubileu no Clube

Os Servidores Municipais de Sorocaba come-
moram o “Dia do Trabalhador”, realizado no dia 1º 
de Maio/2014 e o Jubileu de Prata do SSPMS.

O SSPMS organizou e realizou no Clube de 
Campo uma belíssima festa para os Servidores e 
Familiares Associados, com a participação de quase 
3.000 pessoas.

Foi uma tarde muito agradável, com sorteio 
de prêmios, exposição pela rede conveniada, brin-
quedos infláveis e pintura facial para as crianças, 
distribuição de kit de guloseimas logo na entrada, 
pastel, hot dog, refrigerante, sorvete, algodão doce 
e pipoca.

Ao final do evento, em comemoração ao Jubi-

leu de Prata do SSPMS, foi entregue uma caneta 
alusiva e um folder contando um pouco da história 
e da importância dos 25 anos de Transformação de 
Associação para Sindicato, onde também constou 
a foto ilustrativa da futura Sede própria do SSPMS, 
que será construída em breve na mesma rua do 
Clube de Campo, em área própria do Sindicato.

Agradecemos a todos os Servidores e Fa-
miliares que abrilhantaram e compareceram ao 
evento e também  aos colaboradores e apoiadores 
(internos e externos) que contribuíram com a 
organização e realização de mais uma Festa de 1º 
de Maio do SSPMS.

Sindicato cobra pagamento 
da hora extra em  ponto facultativo

Os Servidores e o  Sindicato (SSPMS), foram 
surpreendidos no dia 12 de junho, com a divulgação 
via-e-mail enviado pela DAP/SEAD de Informativo 
que veiculou a informação junto aos funcionários, 
que nos dias decretados como ponto facultativo, a 
municipalidade não pagará horas extras àqueles 
que necessitarem trabalhar por conta de solicitação 
de superior ou por escalas de serviços.

O Presidente do SSPMS, Sergio Ponciano pro-
tocolou pessoalmente no dia 13 de junho junto aos 
Secretários da Administração, Roberto Juliano e ao 
Secretário de Governo, João Leandro, o Of. SSPMS/
DJ nº 040/2014, registrando a total indignação e 
insatisfação dos Servidores, bem como  solicitando  
revogação imediata do Informativo da DAP/SEAD, 
por questão de equidade de tratamento e de justiça, 
visto que nem todos os funcionários podem desfru-
tar do mesmo benefício de “descanso”, oriundos dos 
pontos facultativos decretados pela Administração 

Municipal (período integral e/ou parcial).
Desde o período em que o regime contratual 

era da  CLT os Servidores, que trabalham nos dias 
de pontos facultativos, sempre receberam as horas 
extras (50%) apontadas em folha de freqüência, 
sendo, portanto, o envio do referido Informativo 
totalmente estranho a esta Entidade Sindical, uma 
vez que em momento algum foi consultado sobre 
a alteração do mesmo.

Para os servidores e Sindicato não se trata 
apenas de um favor ou benefício, mas sim de 
reconhecimento e de respeito aos Funcionários 
que, em regime de convocação e/ou e de escala 
de serviço, se dispõe a garantir os serviços públi-
cos à população, enquanto outros colegas estão 
“desfrutando” de um maior período de  descanso, 
concedido e oficializado pela administração, por 
meio do Ponto Facultativo.

     

Reivindicações da Educação
O Sindicato  fez o encaminhamento junto ao 

Secretário da Educação, das reivindicações apre-
sentadas pelos Servidores do Quadro do Magistério   
corroborada em reunião do Conselho do FUNDEB 
realizada no dia  21 de maio.

Foram abordados os  seguintes assuntos:
• Restrição das Aulas de Educação Física: Os 

Professores de Educação Física estão atuando com 
restrições no desempenho das suas atividades 
(aulas) curriculares junto aos alunos, em face  da 
exigência legal de apresentação de Atestado Mé-
dico de aptidão física pelos alunos. 

• Revisão da  Legislação do Magistério e 
Adequação da Jornada dos Docentes: O Quadro 
do Magistério solicita a revisão da legislação 

específica que trata  dos seus Cargos e Salários  
(Lei 4.599/1994, atualizada pela Lei 8.119/2007), 
conforme  compromisso da SEDU.

• Relógio de Ponto Eletrônico nas Unidades 
Escolares: A Administração Municipal, desde 2013 
vem implantando o sistema de Relógio de Regis-
tro de Ponto Eletrônico de Freqüência Diária, nas 
Unidades Escolares da Rede Municipal e outros 
próprios, não tendo ainda atingido integralmente 
todas as unidades. Tal equipamento também não 
fornece o comprovante individualizado de registro. 

Veja no Site do SSPMS www.sspms.com.br  o 
teor completo do Ofício do SSPMS.

Remoção para Servidores das Escolas
A SEAD e a SEDU  publicaram  em maio  a 

Resolução Conjunta, que Disciplina o processo de 
remoção para os ocupantes de cargos do grupo 
ocupacional administrativo e do grupo ocupacional 
operacional da Secretaria da Educação.

Os Servidores da Secretaria da Educação deve-
rão estar atentos às regras estabelecidas pela Re-

solução e demais Comunicados complementares, 
especialmente quanto aos prazos estabelecidos.

Revisão de Cargos e Salários 
Os servidores administrativos e operacionais 

das unidades escolares cobram a reestruturação e 
revisão dos cargos e salários. Há uma comissão ofi-
cial nomeada pelo prefeito para tratar do assunto, 
cujos  trabalhos estão em andamento. 

Prestação de Serviços  na Sede do SSPMS
Serviços de Cabeleireira:

-  corte de cabelo (somente este serviço  é gratuito); alisamento;  amaciamento; - banho de 
brilho;  queratina; descolorir;  escova+blush;  hidratação (banho de creme);  luzes/mechas (feminino 

e masculino); reflexo;  relaxamento (feminino e masculino) e  tintura (obrigatório trazer material)
Serviços de Odontologia - Dentista: 

- extração;  curativo; resina; amalgama (face);  flúor;  profilaxia simples e raspagem 
supra-gengival

 Para os atendimentos pela Cabeleireira e pela Dentista, é obrigatório a apresentação de 
Carteira Social, podendo o pagamento pelos serviços ser parcelado através do  Cartão SSPMS CARD 

(observando o limite disponibilizado) ou  mediante pagamento à vista. 
            Mais informações e agendamentos  pelo telefone 3219 – 3310 (das 8h30 às 17h30)



8 Junho / Julho de 2014

Funcionamento do 
Clube de Campo:

(É obrigatória a apresentação da Carteira Social 
na Portaria)

Horário das Piscinas: 
Terça a Domingo e Feriado -  das 9h  às 18h
Obrigatoriedade do acompanhamento dos pais 

e/ou responsável maior de idade nas piscinas para 
menores de 8 anos.

Atenção: Piscinas Fechadas – Reabertura                
prevista para o dia 27 de setembro/2014

Exame Médico obrigatório do SSPMS: So-
mente com apresentação da Carteira Social

Dias: Sábados e domingos - das 10h30 às 14h30. 
Obrigatório estar em traje de banho 

(maiô, biquíni, sunga ou calção, sem zíper e sem 
bolso. É proibido traje na cor branco).

Valor do Exame:  R$  8,00, a partir de setem-
bro/2014  (pagamento à vista ou com CARTÃO 
SSPMS CARD).

Uso dos Armários das Piscinas: 
Cada um deverá  levar o seu cadeado e  respon-

sabilizar-se pelo  mesmo.

Uso dos Quiosques no Clube de Campo:
Grande: para grupos de 15 pessoas cada, com 

reserva antecipada pelo Sócio Titular no Clube de 
forma antecipada.

Pequenos: pela ordem de chegada, sem reserva 
prévia, nº limitado

OBS. Obrigatória a presença e permanência do 
Sócio Titular para uso dos quiosques.

Entrada de Visitantes - Convidados:
Número limitado de vagas e somente com soli-

citação antecipada pelo Sócio Titular junto ao Clube.  
Os Visitantes deverão estar acompanhados do Sócio 
Titular e deverão se identificar na Portaria. 

Horários de Funcionamento da Academia:
Segunda a Sexta: 11h às 12h30 e das 13h30  

às 20h
- Avaliação Física mediante agendamento prévio 

com o Professor.
- Apresentação Obrigatória de Exame Médico 

cardiológico(renovação anual).
- Uso dos Armários dos Vestiários: Cada um 

deverá se responsabilizar por levar o seu cadeado.

Pescaria no Lago:
-  Permitida a pesca somente com vara, que 

deverá ser levada pelo Associado.
- Pede-se bom senso na retirada da quantidade 

de peixes, pois trata-se de ambiente para lazer e de 
convívio com a natureza.

-  Acompanhamento obrigatório dos pais e/ou 
responsáveis maiores de idade aos Associados e/ou 
convidados menores de idade.

Mais  Informações:  3228-1539 
Clube de Campo - horário das 10h às 17h

ou pelo site: www.sspms.com.br  

Bloqueio do Cartão  SSPMS CARD 
Solicitamos aos Sócios que utilizam os Convênios do Sindicato e que não tiveram o valor total 

das compras descontado no holerite, que se dirijam até a Sede (Rua Hermelino Matarazzo nº 43) e 
efetuem o pagamento, para que não ocorra o bloqueio do Cartão.

             Antes de efetuar as compras consulte o seu saldo na Sede para evitar constrangimento.
             Atualização do limite: Quem desejar atualizar o limite deverá comparecer pessoalmente 

na Sede e apresentar o último holerite para análise e cálculo. 
             Bloqueio nas  Férias: Por questões operacionais, infelizmente é necessário efetuar o bloqueio 

do cartão nos 15 (quinze) dias que antecedem as férias dos Servidores.   
              Empréstimo Consignado: O Servidor que possui ou fará empréstimo consignado, deverá 

comunicar o SSPMS - Sede e verificar a situação do limite do Cartão SSPMS CARD, sob pena de ser  
bloqueado automaticamente.

              Atenção: Pelo Estatuto da entidade (artigo 8º), os Sócios em débito, serão cobrados por 
carta e também estarão sujeitos a receber cobrança judicial, além de ter os seus nomes enviados 
para o SPC/SERASA. 

Observações Gerais sobre a Rede Conveniada:
-  Para utilizar a Rede Conveniada, o Sócio Titular deverá apresentar o Cartão SSPMS CARD com 

RG e assinar o comprovante de compras junto ao Comerciante.
- O Sócio que não possui o Cartão SSPMS CARD  poderá solicitá-lo mediantete apresentação do 

último holerite na SEDE do SSPMS.
- As despesas realizadas pelo Sócio com o Cartão serão descontadas em holerite, de acordo com 

o limite disponibilizado previsto em lei e previamente autorizado pelo SSPMS.
-  Quando o valor total não for descontado, o Sócio deverá dirigir-se a SEDE para quitar o débito, 

evitando-se a inadimplência, e consequentemente o bloqueio do Cartão, além de outras medidas 
de cobrança prevista no Artigo 8º do Estatuto Social do SSPMS.

 Rede Conveniada à disposição no site do SSPMS: WWW.SSPMS.COM.BR.
Informações na Sede: 3219-3310 -  Horário do atendimento: das 8h às 17h30.

Atualização das Taxas Administrativas do SSPMS
Comunicamos conforme procedido anualmente a atualização

 das taxas administrativas para o 2º semestre/2014 :

- Exame Médico para uso das  piscinas:
  Valor de  R$ 8,00  a partir do mês de setembro, com  pagamento à vista ou 

Cartão SSPMS Card. 

- Mensalidade do  Dependente Extra:
  Valor de  R$ 14,30 a partir do mês de agosto, com desconto no holerite do Sócio 

- Reserva de Colônia de Férias:
  Valor de  R$ 13,50  a partir do mês de setembro, com  pagamento à vista

ASSOCIA- SE E FAÇA USO DOS SERVIÇOS DA SEDE E DO CLUBE DE CAMPO:
             Informações sobre a documentação na Sede: 3219-3310   

Horário das 8h às 17h30. 
  ou pelo site  (www.sspms.com.br – Associe-se)

             ATENÇÃO: É obrigatória a renovação  da Carteira Social para quem está com 
foto “antiga” e/ou em péssimas condições de uso. 

Colabore e evite transtornos desnecessários !!!

Programação de Atividades  
2º Semestre/2014

- Festa das Crianças no Clube 
   Dia 12 de outubro  - Das 14 às 18 hs 

 Somente para Sócios e Dependentes com apresentação 
de Carteira Social do SSPMS e AAPPMS

- Baile dos Servidores no Salão Shoping “M”
  Dia 31 de outubro – Das 23 as 4 hs

 Servidores Entrada com Carteira Social do SSPMS – AAPPMS 
e/ou RG último holerite

 Venda de Mesa (nº limitado)  somente para Sócio Titular  
e Venda   de  Convites 

 Local da Venda: Clube – Dia 20/09/2014 -  das 9 as 15 hs 

aconteceu

no clube

carnaval carnaval
Médicos do Programa 

Federal na Festa 1º de Maio

Festa 1º de MaioFesta 1º de Maio

Funcionamento do Clube de Campo:


