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Dia: 10 de novembro (sábado)  - Horário: 9 às 20 hs - Local: Clube de Campo do Sindicato
Documento: Carteira Social, RG, ou outro documento oficial com foto.

Votantes: Sócios Titulares da: PMS, SAAE. FUNSERV, CÂMARA, URBES e APOSENTADOS

Eleição nno SSSPMS Conheça
nossa

história!

"Votar significa valorizar e fortalecer a entidade para continuar a luta pela categoria"
Saiba mais nas páginas 2,3 e 4

Prestação dde CContas
Gestão 2005 a 2007

A Principal Conquista: 

OO PPllaannoo ddee CCaarrggooss ee CCaarrrreeiirraass

CONQUISTAS PARA SEREM COMEMORADAS

Antes de falarmos das propostas para o próximo mandato
(2008 a 2010), precisamos   registrar os  resultados positivos e
conquistas da atual Diretoria Executiva, Conselho Associativo,

Conselho Fiscal e suplentes. O funcionalismo precisa dar valor as
suas conquistas, fruto de muitas batalhas e lutas, das quais desta-
cam-se:

Cada resultado positivo e cada conquista deve ser comemora-
do e valorizado por todos, mas sem dúvida alguma,  durante a
Comemoração do Jubileu de Prata - 25 anos, no serviço público de
Sorocaba, no dia 03/outubro/2007, os mais de 100 Servidores da
Prefeitura e do SAAE, presentes no Teatro Municipal, juntamente
com seus familiares e diretores do SSPMS,  ficaram muito satis-
feitos com o anúncio do Sr. Prefeito, de que a partir de 1º de janeiro
de 2008, será aplicado o tão desejado e esperado Plano de Cargos
e Carreiras - PCC (Lei 3.801/91).

A aplicação do PCC, mais do que uma conquista, significa A
VITÓRIA DE TODA A CATEGORIA , pois além de representar  o
cumprimento de uma promessa de campanha eleitoral em 2004, do
então candidato a Prefeito, Vitor Lippi,  significa a VALORIZAÇÃO e
RESPEITO que há muito tempo o funcionalismo   clamava por parte
da Administração Municipal.  As lutas foram árduas e longas, tanto
que o  Sindicato acabou entrando com uma Ação Coletiva na
Justiça para fazer valer os direitos do funcionalismo municipal.
Aguardem outros esclarescimentos da SERH e do Sindicato.

• Reposição da inflação (IPC-FIPE) e aumento real (ainda que
pequeno);
• Adequação do Quadro do Magistério, que unificou os car-
gos e possibilitou a realização de concurso públicos para
vários cargos de docentes e suporte pedagógico (258
vagas);
• Realização de concursos públicos para as  áreas de edu-
cação, saúde,  administrativa e operacional para reposição e
ampliação do quadro de funcionários da PMS e SAAE
(entraram 750  novos servidores concursados desde 2005);
• Criação e ingresso de 30  cargos  de Auditor Fiscal (para
ampliação da receita do município);
• Negociação de dividas de mais 1.200 funcionários (da
Prefeitura)  com o BNL, que possibilitou a  redução de quase
120% de juros e correção;
• Retorno da CIPA da PMS, depois de 10 anos desativada,
além  da  realização da SIPAT (out);
• Melhoria das condições de trabalho (Arquivo Central, Pró-
Nutrir; Secid, Chacrinha; etc);
• Fornecimento de equipamentos de segurança e trabalho
para os Guardas Municipais (revolver, pistolas, coletes, rádio
comunicação);
• Revisão e correção dos pagamentos de décimos dos inte-
grantes do magistério que  ocupavam funções de  suporte

pedagógico, além  dos pagamentos das diferenças de pro-
moções dos docentes;
• Implantação de refeitório para os funcionários do Setor de
Fiscalização (Rua Aparecida);
• Cursos de capacitação para o funcionalismo em geral, rea-
lizados pela SERH;
• Implantação de Crachás de identificação para todos os
funcionários pela SERH;
• Atualização do tiquete-refeição da URBES;
• Ajuste no piso salarial dos Guardas Municipais  (recebiam
abaixo do servente);
• Aumento da alíquota previdenciária da patronal (garantia
do equilíbrio atuarial);
• Entrega da cesta básica na residência, com aumento de
itens e redução de preço;
• Entrega de Martelete novo para os funcionários da URBES;
• Aquisição  de veículos com cabine para transporte dos
Servidores operacionais do SAAE;
• Reestruturação do Setor de segurança do Trabalho do
SAAE (2 novos técnicos);
• Contratação de uma Engenheira do Trabalho para a PMS
• Eleição democrática de representantes dos Servidores do
Magistério para o Conselho do FUNDEB;
• Agilização no Cronograma de pagamento da licença

prêmio, priorizando os casos especiais previsto pela lei
3.804/2007;
• Concessão do adicional de periculosidade (lei 7.598/2005);
• Participação maciça dos Servidores em audiências públi-
cas sobre a proposta de reestruturação do Plano de Cargos e
carreiras;
• Autorização de saída de 2 hs para recebimento de paga-
mento (Resolução SERH 04/2005);
• Criação de Corregedoria e Ouvidoria da GM (Decreto nº
15.125/2006);
• Reversão de corte de insalubridade para diversos
Servidores do SAAE (O MPT exigiu  implantação  do PCMSO,
que lamentavelmente resultou em corte do benefício para um
grande número de Servidores que recebiam há mais de 10
anos);
• Realização de diversas reuniões setoriais tanto no sindica-
to como nos locais de trabalho com os Servidores para le-
vantamento das necessidades;
• Ingresso do SSPMS no Conselho Sindical do Ministério do
Trabalho e estreitamento de relações com outras entidades
sindicais.
• Regulamentação do Abono de Permanência (Decreto
15681/2007);
• Melhorias no Laboratório Municipal (até o final de  2007)



Apresentação 
da Chapa

Gestão 2008 a 2010

Membros 
da Chapa

Após 30 (trinta) dias de inscrição,
apenas uma chapa de inscreveu para par-
ticipar das eleições sindicais de nossa
categoria.

A Chapa "Valorização & Respeito",
cuja denominação foi escolhida democra-
ticamente entre os seus membros, será
encabeçada por Sergio Ponciano de
Oliveira, atual Diretor de Assuntos
Trabalhistas e terá como Vice, Winny,
atual Presidente, mantendo-se  basica-
mente a mesma composição da gestão
atual, além de agregar novos colegas.

O grande desafio, até por ser única,
será continuar mantendo a categoria
mobilizada, fortalecida e participativa para
levar a diante as "bandeiras de lutas" dos
Servidores Municipais.  

Nos últimos 12 (doze) anos não foi
nada fácil a batalha pela manutenção dos
direitos e benefícios do funcionalismo
municipal, frente à vulnerabilidade das

políticas públicas e administrativas ado-
tadas pelos governantes de plantão, que
não deram a devida importância e valor
aos servidores que de fato, são os
maiores  responsáveis pela governabili-
dade e prestação de serviços a comu-
nidade. 

Em algumas ocasiões, o Sindicato
teve que se socorrer à Justiça, por meio
de ações, para que os servidores não fos-
sem ainda mais prejudicados.

Por força estatutária, o Grupo de
Trabalho (Chapa) é montado com limi-
tações de vagas e cargos, porém, o nosso
Sindicato somente continuará colhendo
resultados positivos se todos os
Servidores e Associados se unirem em
pról da causa e continuarem participando
ativamente das ações da categoria. 

Abaixo apresentamos os compo-
nentes da Chapa "Valorização & Respeito"
para o mandato de 2008 a 2010.

Diretoria: 
Presidente: Sérgio Ponciano de Oliveira - SEDU (em destaque)
Vice Presidente: Maria Winnifred Lee Ay Sie - SECID
Diretor Administrativo: Marcelo Stefani - SES
Diretor Financeiro: Roseli Mirando Coelho - SES
Diretor de Patrimônio: Jefferson Luis de Oliveira - SAAE
Diretor Sócio-Cultural: Juliana Oliveira da Silva Prestes - SEDU
Diretor de Esportes: José Gilberto Gomes - SAAE
Diretor Assuntos Trabalhistas: José Luis Rossi - SEJ
Diretor de Relações Sindicais: Elias de Oliveira Junior - SGP

Diretor Comunicação: Jurandy Gomes da Silva - SGP

Suplentes da Diretoria: 
1°: Rosa Galvan - SEHAUM
2°: José Ferreira de Campos - SEMES
3°: Ângela Maria Pires - SECID
4°: Sebastião de Oliveira Porangaba - SEAD

Conselho Associativo:
• Betânia Maria de Castro Cristino Teixeira - SES
• Célia Maria da Silva - SEDU
• Cinira Moreira Maria - SEMES
• Darci Lourenço - SEMES
• Douglas Jampietri Muniz - SEDU
• Edmar Luiz Voticoski - SGP
• Everaldo Baptista Ferreira - Aposentado
• Fabio Rogério Simões - SAAE
• Hamilton José da Silva - Aposentado
• Iara Cristina Senhorinho Videira - SECID
• Isabel dos Santos Almeida - SES
• José Carlos Marques Minhonha - SAAE
• Julio César Celegrini Alves do Prado - SEDU
• Luiza Silma Franco - SECID
• Olegário de Carvalho Junior - FUNSERV
• Osvaldo dos Santos Filho - Aposentado
• Renato de Barros - SEAD
• Roberval Coelho - SEAD
• Silmara Cristina Rodrigues da Silva Noronha - SEDU

Comissão Fiscal:
• Antonio João Ribeiro (Técnico de Contabilidade) - SEF
• Carlos Roberto de Oliveira e Souza - Câmara Municipal
• Laíde Aparecida Pinto Trindade - SERH

Suplentes da Comissão Fiscal
• Maria Aparecida Leme Maldonado - SEDU
• Luiz Godinho.- Aposentado
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Eventos no Clube Eventos no Clube



Programa de Trabalho - Gestão 2008 a 2010

Valorizando oos AAssociados

Bandeiras de Lutas para a Categoria
! Reposição das perdas salariais (inflação) e aumento real (significativo);
! Reposição/Ampliação do quadro de Servidores através de concurso público
(redução de mão de obra terceirizada, principalmente nas áreas administrativas e
de suporte);
! Retorno do Curso de Administração Pública Municipal, com aplicação  da
referência (lei 3.801/91);
! Preservação dos direitos e benefícios dos Servidores  adquiridos e retorno do
direito  a receber  gratificação de Natal nas férias e transformar 10 dias de férias
em pecúnia;
! Melhoria das condições de trabalho das unidades internas e externas
(Construção em caráter de urgência da  guarita de alvenaria para os Vigias do
Estacionamento do Paço.
! Revisão de todos os Cargos de carreira, para correção das distorções exis-
tentes em todas as áreas (administrativas, operacional, guarda municipal, técni-
co/superior e outras), visando adequar súmulas de atribuições, as competências,
as habilidades, os requisitos de escolaridade e os ajustes salariais compatíveis,
atendendo as novas demandas da máquina administrativa;
! Revisão dos valores do Vale Refeição, sendo o desconto pelo salário base con-
forme é feito no Vale Transporte e Cesta Básica;
! Seguro de Vida para quem exerce atividade de risco;
! Fornecimento de Bolsa de Estudo para os Servidores em todos os níveis
(visando melhorar e aperfeiçoar a formação e qualificação profissional);
! Revisão do  sistema de avaliação do estágio probatório, com implantação de
ferramentas específicas para cada área de atuação;
! Regulamentação e aplicação da Avaliação de Desempenho para fins de pontu-
ação (PCC);
! Revisão dos critérios de assiduidade  para fins de pontuação/promoção (limitar
nº  de Atestados Médicos);
! Equiparação do valor de referência de 3% para 5% o valor da referência e
reconhecimento de Cursos de Formação Profissional (Nível Técnico e Superior)
para fins de pontuação e promoção na carreira (nos moldes do  Magistério);
! Implementar projetos de trabalho junto as CIPAs e realização anual de SIPATs
(PMS, SAAE e URBES);
! Fornecimento de marmitex "COM QUALIDADE" para servidores que trabalham
em unidades externas e que não tenham acesso ao Refeitório Municipal;
! Regulamentação e implantação da "READAPTAÇÃO DEFINITIVA" para todos os
Servidores que possuem restrições médicas definitivas e não podem exercer os
seus cargos de origem;
! Ampliar e estruturar a Saúde Ocupacional com mais profissionais das áreas
médicas e de enfermagem, bem como realização de exames periódicos para os
servidores, principalmente aqueles que se encontram em readaptação e/ou afas-
tados de suas atribuições, realizar o atendimento ambulatorial para os servidores;
! Melhorar as dependências do Ambulatório de Saúde Ocupacional com a
devolução do antigo espaço, ao lado do Refeitório Municipal (hoje Centro

Operacional do Médico da Família), espaço esse construído a pedido do
Sindicato, para prestar tratamento, acompanhamento e recuperação dos servi-
dores que apresentam restrições médicas (seja por doença ocupacional, em
decorrência de acidente de trabalho ou patologias crônica), oferencendo fisiote-
rapia, terapia ocupacional, apoio psicológico, assistência social e demais ações
de apoio à recuperação dos Servidores;
! Agilizar o cronograma de pagamento da Licença Prêmio, com ampliação da
verba mensal destinada ao pagamento da mesma, e não apenas os casos especí-
ficos previstos na Lei Municipal nº 8.094/2007;
! Assistência Jurídica para os Servidores que vierem a responder por crimes,
nas áreas cível e criminal em razão do trabalho;
! Cela Especial para os Guardas Municipais que estiverem respondendo proces-
so em função do exercício de suas funções;
! Fornecimento periódico de Uniformes e EPI's para todos os Servidores e orien-
tações de Segurança;
! Ampliação do treinamento de integração destinados aos novos servidores que
ingressam na Administração Municipal (para 15 dias), com maior detalhamento
dos serviços que serão desenvolvidos, além de  orientações sobre  Segurança do
Trabalho e Prevenção de Acidentes;
! Implantação de Comissão Permanente de Gestão de Recursos Humanos, com
representatividade de diversas Secretarias, para avaliação e apresentação de pro-
postas que visem a melhoria da prestação de serviços pelos Servidores junto à
Comunidade, com mandato de dois anos;
! Informatização dos dados da vida funcional dos Servidores, desde sua admis-
são, períodos aquisitivos e concessivos de férias, licença-prêmio, ATS, sexta-
parte, promoções, entre outras informações consideradas importantes e acesso
desses dados pelos mesmos;
! Implantar em todas as unidades da Administração Municipal cartão eletrôni-
co/digital para registro de ponto diário por todos os Servidores, cujas informações
sejam remetidas via "on-line" para fins de pagamento mensal e registro de dados
na vida funcional dos servidores de forma automática (esse procedimento reduzirá
custos, fraudes e melhorará o controle para fins de emissão de Certidão de vida
funcional, etc.);
! Revisão do Regimento Disciplinar da Guarda Municipal (atualmente as penali-
dades disciplinares do RGDM conflitam com as previstas no Estatuto dos
Servidores, principalmente para fins de garantia do direito à ampla defesa e pra-
zos de recursos);
! Lei do Jubileu de Prata (Decreto) 25 anos, aumentar os dias de descansos
bem como a possibilidade de sua conversão para recebimento em pecúnia;

OBS. A grande maioria dessas propostas já foram apresentadas pelo
SSPMS à Administração Municipal visando nortear a elaboração das
políticas públicas e o plano de trabalho para a área de recursos humanos
(Of. Nº 126, de 10/08/06).
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Encontro com a Base

Claro que a principal razão de existência de uma Entidade Sindical
é a categoria e suas   demandas trabalhistas, contudo, sem o Quadro
de Sócios, não há como garantir a sobrevivência da instituição e por
conseqüência,  executar  as bandeiras de lutas.

Por isso, igualmente merecedor de  atenção, são os nossos
Associados  Titulares e Dependentes, que  contribuem mensalmente,

refletindo  a valorização, a confiança  e o respeito que dispensam ao
Sindicato, além de   fortalecerem e possibilitarem a existência de uma
estrutura compatível com as necessidades do funcionalismo.

Portanto, é nossa obrigação continuarmos mantendo e melhoran-
do sempre os serviços e benefícios prestados diretamente ou através
de parceiros conveniados com o SSPMS.

" Ampliar a rede de convênios com abrangência em todos os segmentos;
" Implementar as atividades sócios culturais, recreativas e esportivas;
" Ampliar os equipamentos e instalações do Clube de Campo e Sede, de acordo
com a disponibilidade financeira;
" Formar equipes representativas para disputar competições externas;
" Instalar as diretorias sócio culturais, de esporte e de patrimônio no Clube, para
estreitar o contato com os freqüentadores;
" Implantação do Regimento Interno do Clube;

" Implantação de atividades para a 3ª Idade;
" Viabilizar parcerias com instituições de ensino técnico-profissionalizante e de
nível superior para descontos diferenciados;
" Parcerias para desenvolver cursos profissionalizantes e lingüísticos;
" Ampliação dos convênios com colônias de férias no Estado de São Paulo e em
outros Estados;
" Implantação do Controle eletrônico para uso das dependências do Clube de
Campo



Patrimônio do Sindicato
também é valorizado

Modernização e Implantação do cartão SSPMCARD

Próximas atividades do Clube
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O nosso Sindicato tem um
patrimônio de fazer inveja para muitas
outras entidades sindicais e até
mesmo sociais. Além das preocu-
pações com a categoria e associados,
a nossa diretoria tem muita respons-
abilidade em prezar pela conservação
e valorização  do patrimônio, constituí-
do através das mensalidades e da con-
tribuição sindical anual do funcionalis-

mo municipal. 
Temos o compromisso de investir

os recursos disponíveis  em melhorias
e ampliações das estruturas físicas e
equipamentos da Sede e do Cube de
Campo, pois queremos ofertar um bom
atendimento, que somente é possível
com uma estrutura compatível.

Destacamos algumas ações rea-
lizadas nos últimos anos:

Para melhorar a gestão e o atendimento, o Sindicato teve que
aderir à tecnologia e implantar o Cartão SSPMSCARD. O sistema
ofereceu maior praticidade e segurança, além de  ampliação dos
convênios, atendendo as necessidades dos associados, que têm à
sua disposição maior variedade de locais e segmentos do comércio
para atender as suas necessidades.

O Associado tem o real controle do seu limite e com isso pode

planejar as suas compras, sem correr o risco de passar constrangi-
mento junto aos conveniados. O Cartão SSPMSCARD também dá
tranqüilidade e segurança ao Sindicato, Conveniado, e
Administração, pois todo o controle das informações são informati-
zadas. 

Essa confiável gestão tem possibilitado ampliar o número de con-
veniados e dado mais oportunidade de escolha aos Associados.

# Reforma da sede administrativa  e implantação de equipamentos modernos de
informática;
# Implantação do site para facilitar a comunicação;
# Construção de sala multi-meio para realização das atividades sócio culturais,
esportivas e outras;
# Implantação da pista de caminhada e ampliação da academia e equipamentos
de ginástica;
# Implantação de sistema de proteção contra incêndios e contra descargas elétri-
cas (pára-raios) no clube de campo;
# Pintura e instalação de canteiros de jardins no clube;
# Reforma do alambrado do campo de futebol society
# Construção de muro lateral do clube, aumentando a segurança do clube
# Reforma dos verstiários do campo

FUNCIONARIANDO
Dia: 27de outubro (sábado) - Horário: 11h ás 17h

Entrada com carteira da FUNSERV 
e funcionários da URBES com carteira funcional e RG.

Baile dos Servidores com BANDA HARMONIA
03 de novembro - sábado - às 23h - Entrada gratuita para Servidores

Municipais de Sorocaba, sócios e dependentes. Com apresentação de carteira
social ou holerite e RG. Convidados (não Servidor): R$ 15,00 (na portaria). 

ELEIÇÃO
Dia: 10 de novembro (sábado)

Atividades

10h - Torneio Relâmpago de
Futebol Society

14H às 18h - Apresentação 
musical com a dupla "Thiago e

Alexandre"

16h - Torneio Relâmpago de Truco

18h às 20h - Videokê


