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Expediente

No dia 17 de março/2011, às 17h30, em primeira chamada, no terraço do Clube de Campo do SS-
PMS, sito a rua 28 de Outubro, nº 370 , Alto da Boa Vista, será realizada a Assembléia Geral Ordinária 
do SSPMS referente a Prestação de Contas de 2010 e apresentação de relatórios de atividades e deli-
berações sobre assuntos administrativos e financeiros de interesse da Entidade. A segunda chamada 
será às 18h, com qualquer número dos presentes. Os Sócios deverão apresentar Carteira Social com 
foto ou RG. Participe !

Ação Judicial do Plano de Carreira
A nova diretoria mantém o compromisso em 

continuar defendendo até a última instância a Ação 
Judicial do Plano de Carreira , para que os servido-
res possam receber a diferença salarial referente ao 
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 Assembléia Geral de Prestação de Contas do 
SSPMS, realizada no dia 11/03/2010, aprovou a re-
serva de recursos financeiros para o pagamento do 
Escritório Brasil Borges, que foi contratado para reali-
zar cálculo individual para os servidores que terão di-
reito a receber a diferença do Plano de Carreira. Essa 
reserva financeira é a maior garantia para o SSPMS 
continuar na defesa deste importante DIREITO!!!

A Ação Judicial continua em fase de recursos 
nos Tribunais Superiores (de Brasília/DF), pois a Pre-

feitura recorreu especial e extraordinariamente do 
Acórdão da 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal 
de Justiça de São Paulo, que concedeu a aplicação 
do plano de cargos e carreira aos servidores muni-
cipais.

O SSPMS vai aguardar a decisão desse último 
recurso, que deve estar próxima, para então entrar 
com os cálculos de execução de sentença.

Estamos confiantes na Justiça e pedimos paci-
ência a todos os Servidores, pois o pagamento será 
efetuado com a devida correção. 

Aviso Importante: Não é necessário a contrata-
ção de Advogado particular para agilizar o processo 
(Ação Coletiva) na justiça. Os Servidores que con-
trataram advogados particulares deverão continuar 
tratando com os mesmos, não cabendo ao SSPMS 
qualquer interferência.

Assistência à 
Saúde aos Servidores

Continuam em andamento as Ações Judiciais 
no Tribunal de Justiça de São Paulo, que tratam da 
Assistência à Saúde dos Servidores pela FUNSERV.

O Sindicato dos Servidores (SSPMS), a As-
sociação dos Aposentados e a Associação dos 
Funcionários do SAAE, juntamente com os repre-
sentantes da FUNSERV, da Câmara Municipal e da 

Administração Municipal acompanham de perto o 
andamento das ações. 

Pedimos aos Servidores compreensão e paci-
ência, pois as ações judiciais são morosas e assim 
que saírem as decisões divulgaremos por meio de 
boletim especial e pelo nosso site (www.sspms.
com.br). 

Sindicato cobra melhorias do SAAE
Aproveitando o mês de janeiro, data base do 

funcionalismo Municipal, o Sindicato dos Servidores 
e a Associação dos Funcionários do SAAE, mais uma 
vez cobraram do Diretor Geral da Autarquia, Geraldo 
de Moura Caiuby, por meio do Of. SSPMS nº 007/11, 
de 13/01/2011, o atendimento das reivindicações, 
cujas negociações e estudos vêm ocorrendo desde 
2005, as quais:

- Reestruturação e enquadramento dos cargos 
operacionais e administrativos, visando à correção 
das disfunções existentes, considerando o melhor 
aproveitamento dos Servidores, observadas as suas 
aptidões, capacidade e qualidade profissional;

- Extensão do benefício da Lei 4.404, de 
26/10/1993 (regulamentado pelo Decreto nº 
8849/1994), a todos os Servidores ocupantes de 
cargos/funções do Grupo Ocupacional Operacional 

(externo e interno), independentemente das áreas/
departamentos de atuação; 

- Contratação de Empresa especializada para 
elaboração de novo laudo técnico de caracteriza-
ção e classificação da insalubridade, observada as 
condições ambientais e atividades exercidas pelos 
Servidores;

- Melhoria das condições de trabalho, tanto das 
unidades fixas; como dos veículos e dos equipamen-
tos de proteção individual e coletivo;

O Diretor do SAAE Geraldo Caiuby, através do 
Ofício nº 11/ 2011 – GDG de 20/jan informou ao SS-
PMS que as reivindicações estão em andamento. O 
Sindicato alerta que essas reivindicações vem sendo 
reapresentadas desde de 2005 e os servidores estão 
desmotivados com a morosidade por parte da autar-
quia. 

Sindicato visita novo 
Comando da Guarda Municipal

No dia 14/01/11, a Diretoria do SSPMS 
(Sergio, Estevam e Pereira) e a Diretoria 
da Associação dos Guardas Municipais de 
Sorocaba(AGMS) (Celso e Margarete) estive-
ram reunidos com o novo Comando da Guarda 
Municipal, que desde 1º de Janeiro/2011 pas-
sou a ser comandado por Guarda Municipal de 
carreira. O Comandante Geral é o GM Senhor 
Carlos Eduardo Paschoini e o Sub Comandante 
é o GM Senhor Benedito da Silva Zanin.. Sen-
do que o Sub Comandante Dias passou a ser 
Assessor Técnico do novo Secretário de Segu-
rança Comunitária, Coronel Montegomery. As 
entidades registraram junto aos Comandantes 
a preocupação com o andamento da reestru-
turação da Guarda Municipal;; com as péssimas con-
dições dos veículos; dos uniformes, do armamento 
entre outros. 

As Entidades registraram o voto de confiança e 
da satisfação em ter no comando da GM Servidores 
de Carreira. 

NOVA CIPA DO SAAE
No dia 22 de dezembro/2010, a dire-

ção do SAAE deu posse aos membros da 
nova diretoria da sua Comissão Interna 
de Prevenção de Acidentes (CIPA), que 
tem como meta principal o desenvolvi-
mento e concretização do Plano de Se-
gurança, que deverá ser implementado 
no período de cinco anos.

Com a participação de representan-
tes da diretoria do Saae e do Sindicato 
dos Servidores Públicos Municipais, a 
nova diretoria da CIPA da autarquia tomou 
posse através da portaria nº 591/2010, 
com os seguintes integrantes: Andrea 
Françoise S. de Sousa (Presidente); Eli-
sete Regina Mota Fernandes; Rodolfo da 
Silva de O. Barboza; Antonio Carlos An-
drade Canabarro; Rodrigo L. de Freitas Leitão; Mário 
dos Reis Roque; Ismael Ferreira da Silva; Nelson G. 
Andreotti; Clélia de Barros; Luis Alberto Vieira; Edson 
A. de Souza; Daniel C. Rodrigues; Judite dos Santos 
Amaral; Elias Rodrigues; Guilherme Benedito Alves; 
Maria J. dos Santos Porto; Roberval Haro Rodrigues; 
Silas Barbosa; Wellington H. de Oliveira; Ranulfo Tei-
xeira de Lira; Isac Batista L. Filho; José C. M. Minho-
nha; Alberto S. Rodrigues; Valmir G. Almeida.

O Presidente do Sindicato, que prestigiou a pos-

se da nova CIPA, ressaltou a importância do trabalho 
em equipe, agradecendo o empenho e os avanços da 
ultima gestão, na pessoa do Presidente Fábio e da 
Equipe Profissional da Segurança do Trabalho e Saúde 
Ocupacional, que implementaram ações importantís-
simas na melhoria das condições, dos equipamentos, 
na realização de treinamentos e, principalmente, na 
conscientização educacional e prevencionista junto 
aos Colegas Servidores, tanto da área operacional 
como da área administrativa.

Segurança Pública
Convênio com a Polícia Militar

O Sindicato dos Servidores Municipais – SS-
PMS protocolou em 27 de janeiro junto ao Secre-
tário de Governo e Relações Institucionais, Paulo 
Francisco Mendes, o oficio nº 012/2011 questio-
nando sobre a intenção do Município em celebrar 
convênio com a Policia Militar do Estado de São 
Paulo, para aproveitamento dos Soldados da Policia 
Militar na prestação de serviços junto ao Município 
de Sorocaba.

O Sindicato registrou a necessidade premente 
e urgente da prestação de esclarecimentos por par-
te da Administração Municipal, a fim de se dirimir 
dúvidas, visto que os Guardas Municipais estão 
entendendo que serão substituídos por Policiais Mi-
litares, no desenvolvimento de atividades das quais 
até então vem desempenhando a contento junto à 

comunidade sorocabana.
Dentre os questionamentos, o SSPMS deseja 

saber quais as justificativas que estão levando a Ad-
ministração Municipal a celebrar esse convênio, a 
fundamentação legal, a fonte de recursos (dotação 
orçamentária) que será utilizada para o pagamento 
dos servidores do Estado, além das responsabilida-
des e competências profissionais em face de regi-
mes estatutários e trabalhistas distintos que regem 
os Servidores Municipais e os Policiais Militares.

O Prefeito informou, em entrevista coletiva no 
dia  31 de janeiro, que enviou à Câmara Municipal 
o projeto para a celebração do Convênio com o go-
verno do Estado, cabendo à Câmara, após a devida 
análise e discussão com a sociedade  proceder a 
votação.
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Servidores conquistam 8,0% de reajuste salarial para 2011

A diretoria do Sindicato dos Servidores 
Municipais (SSPMS) juntamente com a 
Associação dos Aposentados, Associação 
dos Funcionários do SAAE, Associação 
dos Guardas Municipais e Associação dos 
Profissionais de Enfermagem, se reuniram 
na tarde de 02 de fevereiro com o Prefeito 
Vitor Lippi e após longa discussão sobre os 
dados orçamentários e financeiros do mu-
nicípio, concluíram a negociação salarial do 
funcionalismo municipal que receberá em 
fevereiro de 2011 o reajuste de 8% , retro-
ativo ao mês de janeiro conforme a Lei Nº. 
6.958, de 13/02/2004. 

Também participaram da negociação o 
Vice Prefeito José Ailton Ribeiro, o Secre-
tário de Governo e Relações Institucionais, 
Paulo Francisco Mendes, a Secretária de 
Gestão de Pessoas Silvana Chinelatto e o 
Secretário de Finanças Fernando Furuka-
wa.

O SSPMS protocolou no dia 12 de ja-
neiro no Paço o pedido do índice de 8,5% 
referente à reposição da Inflação de, 6,40% 
(IPC-FIPE 2010) e mais a concessão de au-
mento real de salário de 2,10% visando a 
recuperação do piso salarial da categoria, 
cujos cálculos se basearam nas planilhas 

disponibilizadas pela Secretaria das Fi-
nanças, que demonstraram com clareza o 
crescimento da receita corrente liquida do 
município, especialmente no ano de 2010.

O acordo firmado pelas entidades jun-
to ao Prefeito Vitor Lippi foi considerado 
positivo, pois proporcionará a valorização 
profissional e salarial de toda a categoria 
sem que ocorresse a concessão de índices 
diferenciados por segmento conforme vi-
nha ocorrendo nos últimos anos, sendo que 
além da reposição da inflação de 6,4% de 
2010, os servidores terão aumento real de 
1,6% no piso salarial, retroativo a janeiro.

EVOLUÇÃO FUNCIONAL
ENTREGA DE TITULOS

A Secretaria de Gestão de Pessoas (SEGEP), o 
SAAE e a FUNSERV estabeleceram o prazo de 14 
de janeiro a 14 de fevereiro para entrega dos Certi-
ficados dos Cursos pelos Servidores de Carreira, que 
desejam pontuar no Plano de Carreira - Evolução Fun-
cional.

A pontuação e análise dos cursos são efetuadas 
por Comissão específica dentro de cada órgão, nos 
termos da Lei 8.346, de 27/12/2007 e Decreto nº 
16.383, de 09/12/2008, em seus artigos 7º; obser-
vada a “relação de compatibilidade entre o cargo e a 
natureza do curso”.

Cursos do SENASP
A SEGEP e SESCO publicaram no JMS de 

21/01/11 a Resolução conjunta 01/2011 que dispõe 
sobre a regulamentação dos Cursos promovidos pela 
Secretaria Nacional de Segurança Pública..

A publicação desta resolução foi resultado da 

reunião realizada no dia 19/01/2011, pela SEGEP 
com a participação da Diretoria do SSPMS, da AGMS 
e com o Comando da Guarda Municipal que juntos 
definiram os Cursos do SENASP que serão conside-
rados para fins de evolução funcional dos Guardas 
Municipais.

Atenção: Os Guardas Municipais deverão cum-
prir rigorosamente os termos da resolução da SEGEP 
/ SESCO, tanto para fins de apresentação dos certifi-
cados quanto para inscrições aos novos cursos.

Cursos – Conclusão do Estágio Probatório
O Sindicato também protocolou junto à SEGEP o 

Of. SSPMS/DJ nº 02/2011, de 07/01/2011, questio-
nando os aspectos legais da restrição à apresentação 
de Certificados para os servidores que concluíram o 
estágio probatório, O SSPMS entende que o Decreto 
nº 16.383/2008 está ferindo o direito dos servidores 
previsto na Lei 8.346/2007.

No mês de Janeiro, os Diretores do 
SSPMS ( Sergio, Pereira e Estevam), junta-
mente com o Diretor da APEMS( Alexandre), 
se reuniram com os representantes da Se-
cretaria da Saúde para tratar dos critérios e 
revisão da Resolução conjunta SES / SEGEP 
nº 13/2010 de 05/08/2010, que trata da re-
moção dos profissionais de Enfermagem do Município. Também foi discutida a necessidade de estabelecer 
Regulamentação para acúmulo de cargos na CIPA da Saúde. As reuniões serão realizadas periodicamente 
entre as partes até a conclusão dos trabalhos.

Remoção dos Profissionais 
de Enfermagem

Secretário Escolar - Atribuição de Vagas
No dia 14/01/11, a Secretaria da Educação (SEDU), 

realizou a atribuição de vagas para o cargo de Secretário 
Escolar, mediante chamada dos candidatos aprovados e 
classificados no concurso de acesso realizado pela Admi-
nistração Municipal. 

O Presidente do Sindicato, que esteve presente no 
evento, aproveitou para agradecer o apoio da SEDU e da 
SEGEP, que contribuíram para viabilizar essa importante 
promoção na carreira dos Servidores, fruto de muitas lutas 
da Entidade Sindical. Também cumprimentou e parabenizou os Colegas Servidores classificados e aprovados 
que escolheram a sua nova unidade de trabalho, pedindo para que cada um valorize essa conquista. A SEGEP 
publicou no JMS dia 21/01/2011 a Portaria de nomeação nº 12;977 DDP dos Servidores que assumiram o Cargo 
de Secretário Escolar.

Abertura de CIAT e Registro de Assédio Moral
Diversos Servidores têm procurando o Sin-

dicato para reclamar quanto à falta de orienta-
ção e sobre o prazo para abertura de CIAT – Co-
municação Interna de Acidente de Trabalho e o 
preenchimento do Formulário para registro de 
denúncia de Assédio Moral (Lei 9.026/2009)

O SSPMS já solicitou reunião com a SEGEP 
para tratar dessas deficiências e irá sugerir ela-

boração de cartilha explicativa sobre os procedi-
mentos a serem seguidos pelos Servidores. 

ATENÇÃO: Os Servidores que possuem dú-
vidas devem procurar o Departamento Pessoal 
de seus órgãos para receber os esclarecimen-
tos, principalmente quanto ao cumprimento dos 
prazos e o correto preenchimento dos formulá-
rios.

FUNCIONAMENTO DO 
DEPARTAMENTO JURÍDICO DO SSPMS

O Departamento 
Jurídico do SSPMS atua 
na defesa dos servido-
res perante os diversos 
órgãos da administração 
municipal, autárquica, 
fundacional e URBES, 
promovendo ações e 
defesas no âmbito Ad-
ministrativo, Judicial e 
Previdenciário.

Para poder ser aten-
dido pelo Departamento 
Jurídico, o Servidor 
deverá ser Sócio e fazer o agendamento prévio do 
horário, de segunda a sexta-feira pelo telefone (15) 
3219-3310, no horário das 9 às 17 hs.

Conquistas recentes do nosso Depto. Jurídico:
1. Ação Coletiva - Horas Extras decorrentes da 

supressão do horário para refeição dos vigias patri-
moniais da PMS.

Serão beneficiados os vigias que ingressaram 
no quadro de funcionários da PMS antes de dezem-
bro/2002, pois a partir desta data a PMS regularizou 
e o horário de refeição, somando-se um total de 148 
servidores.

2. Ação Coletiva Indenização das faltas abona-
das devidas aos especialistas de educação que exer-
ceram os respectivos cargos em designação.

3. Mandado de Injunção Coletivo – Aposen-
tadoria Especial: O SSPMS, através do Tribunal de 
Justiça, deseja que a Administração Municipal regu-

lamente o Art. 40, § 4º, 
II e III, da Constituição 
Federal, aplicando aos 
servidores públicos do 
Município de Sorocaba, 
o art. 57 da Lei Federal 
nº 8.213/91, quanto 
o reconhecimento da 
aposentadoria especial, 
especificamente aos 
servidores que “traba-
lham em atividades de 
risco e cujas atividades 
sejam exercidas sob 

condições especiais que prejudiquem a saúde ou in-
tegridade física”.

Salário Esposa - Servidores do SAAE.
O SAAE se propôs a fazer acordo com os ser-

vidores que tiveram suprimidos os pagamentos do 
“salário esposa” do período não prescrito anterior ao 
ano de 2009. 

Tem direito ao salário esposa os servidores cuja 
esposa não auferir qualquer rendimento, nos termos 
do Art. 149 da Lei Municipal 3800/91. 

Informamos aos servidores que o acordo será 
feito somente por intermédio do Depto. Jurídico do 
SSPMS, que enviará o requerimento do servidor à 
Diretoria Jurídica da Autarquia para pagamento que 
deverá ser efetuado diretamente na folha de paga-
mento.

Agende sua consulta urgente no SSPMS para 
oficializar seu requerimento.

Este foi o maior reajuste dos últimos sete anos
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Programação do 

CLUBE DE
CAMPO

FEVEREIRO
EVENTO DIA
Happy Hour  -  das 18h às 20h 11

Recreação na piscina - brincadeiras / jogos 
interativos / dublagem

12 e 13

Oficina de Máscaras para adultos - das 
17h30  às  19h30

21 a 25

Oficina de máscaras de Carnaval para 
crianças 
Manhãs - 10h às 12h
Tardes - 15h às 17h

26 e 27

Animação na Piscina e atividades de dança 27

MARÇO
EVENTO DIA
Carnaval de Todos os Sócios  05 a 08

Happy Hour - das 18h às 20h 18

Recreação na Piscina  -  brincadeiras e 
jogos

19 e 20

Animação na Piscina  -  atividades de dança 27

ABRIL
EVENTO DIA
Happy Hour - das 18h às 20h 08

Recreação na Piscina - brincadeiras e jogos 16 e 17 

Encerramento - Temporada das Piscinas  
-  Animação na Piscina

24

FUNCIONAMENTO DO CLUBE DE CAMPO
É obrigatória a apresentação da Carteira Social.

Horário das Piscinas:
Terça a Domingo e Feriado ................................das 9h00 às 18h00

Exame Médico obrigatório do SSPMS: Somente aos sá-
bados e domingos - das 10h30 às 14h30. Obrigatório es-
tar em traje de banho  (maiô, biquíni, sunga ou calção, 
sem zíper e sem bolso. É proibido traje na cor branco).
Valor do Exame: R$ 5,00 (pagamento à vista ou com CARTÃO SS-
PMS CARD)

Uso dos Armários: Cada um deverá levar o seu cadeado e respon-
sabilizar-se pelo mesmo.

Uso dos Quiosques no Clube de Campo:
Pequenos: pela ordem de chegada, sem reserva prévia.
Grande: para grupos de 15 pessoas cada, com reserva antecipada 
pelo Sócio Titular no Clube.
OBS. Obrigatória a presença do Sócio Titular para uso dos quios-
ques.

Entrada de Visitantes - Convidados:
Número limitado de vagas e somente com solicitação antecipada 
pelo Sócio Titular. Os Visitantes deverão estar acompanhados do 
Sócio Titular e deverão se identificar na Portaria. 

Horários de Funcionamento da Academia:
Segunda a Sexta: ................11h00 às 12h30 e das 13h30 às 20h00
- Avaliação Física mediante agendamento prévio com o Professor.
- Apresentação de Exame Médico cardiológico é obrigatória 
(renovação anual).
- Uso dos Armários: Cada um deverá se responsabilizar por levar 
o seu cadeado.

Maiores Informações:  3228-1539 ou pelo site 
www:sspms.com.br

AVISOS IMPORTANTES 
- Nos dias de Carnaval não haverá agendamento de 
quiosques e de visitantes.

- Na Quarta feira de cinzas dia 09 de março, o Clube 
de Campo estará fechado para  limpeza geral 

- A Academia ficará fechada nos dias  07, 08 e  09 de 
março de 2011.

Atualização de Carteirta Social – Evite  ser bloqueado 
na portaria do Clube.
- Os Dependentes maiores  de 21 anos  nos termos 
do art 7º  do Estatuto Social deverão regularizar sua 
situação para poder  continuar freqüentando o Clube 
de Campo SSPMS.
- Solicitamos, também  a atualização  da Carteira 
Social dos sócios com  foto antiga ou em mal estado 
de conservação junto á SEDE, de Segunda a Sexta 
das 8h às 17:30h.

O Projeto da Secretaria 
da Cultura funciona 
como uma Biblioteca

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.
Férias: Por questões operacionais, infelizmente é necessário 
efetuar o bloqueio dos Servidores em férias.  Mais Informações, 
entrar em contato na sede: Fone 3219-3310, antes de efetuar 
as compras.  
Atenção:  Pelo Estatuto (artigo 8º,  §7º), 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.  

Tabelas de Serviços
Atualização de Preços/2011
Comunicamos aos Sócios que fazem uso dos Serviços de 

Cabeleireira e Dentista, que as tabelas de preços para 2011, foram 
atualizadas em face das despesas  com materiais,  água e luz, etc.  

As tabelas estão disponíveis no site
www.sspms.com.br - “O Sindicato”

COMO ASSOCIAR-SE 
AO NOSSO SINDICATO: 

Informações na Sede: 3219-3310
Horário do atendimento: das 8 às 17h30 ou pelo site

www.sspms.com.br - “Associe-se”

Vem aí o 
Torneio de Futebol Society 

para associados
“Prepare sua equipe”

Clube de 
Campo recebe 
unidade  do 
Projeto “Vai e 
Vem”
A proposta do “Vai e Vem” é 
que não há necessidade de 
cadastro da pessoa para o 
empréstimo de livros, basta o 
interessado querer ler. 
A idéia do ’Vai e Vem’ é a de libertar os livros, deixando-
os ganhar o mundo e conquistar novos leitores, onde 
cada pessoa que ler um livro e gostar do que leu, passe-
o para frente, compartilhando o prazer e o conhecimento 
adquirido também com outras pessoas”, explica o prefeito 
Vitor Lippi.


