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EDITORIAL

Compromisso com a
estrutura administrativa

A propósito da eleição municipal no dia
05 de outubro, os Servidores Municipais que
são os responsáveis pelas políticas públi-
cas do município, por meio da sustentabili-
dade e funcionamento da estrutura adminis-
trativa, devem estar atentos para saber quem
efetivamente estará comprometido com o
bom andamento da máquina municipal.

Os candidatos majoritários (a Prefeito) e
proporcionais (a Vereador) certamente, não
dispensarão a preocupação com essa im-
portante pilastra da máquina municipal, e de-
verão contemplar em seus programas de go-
verno, “propostas” de investimento perma-
nente, visando a garantia da qualidade dos
serviços públicos prestados aos munícipes.

Mais do que ampliar ou reduzir o Quadro
Permanente de Funcionários, é fundamental
que os futuros Agentes Públicos (Prefeito,
Secretários e Vereadores), responsáveis pela
gestão municipal, estabeleçam um modelo
de quadro de funcionários compatível com
as reais necessidades de cada unidade/tipo
de atendimento, derrubando o pragmatismo
de ver a estrutura de recursos humanos ape-
nas pela ótica do “custeio- despesa”.

É imprescindível solidificar as bases es-
truturais da Secretaria de Recursos Huma-
nos- SERH (criada pela Lei 7.369, de 02/05/
2005), para que sejam definitivamente
implementadas as políticas públicas de re-
cursos humanos do Quadro do Funcionalis-
mo Municipal de Sorocaba. Políticas que
conduzam a execução de ações de forma

sólida, uniformizada, com eficiência e eficá-
cia, visando garantir o desempenho, a quali-
dade, a produtividade, o comprometimento,
o profissionalismo e, especialmente, a VA-
LORIZAÇÃO PERMANENTE dos Servidores
Públicos Municipais de Sorocaba.

Ações essas, que também ofereçam ao
Servidor a oportunidade de criar espaços com
vistas ao planejamento do crescimento or-
ganizacional, profissional e interpessoal; in-
centivar e possibilitar o aprimoramento dos
métodos de gestão, entre outras, intrinseca-
mente relacionadas ao bom funcionamento
da máquina administrativa.

Cabe aos 8 mil Servidores exercerem com
responsabilidade o direito de “Cidadão - Pa-
trão”, aproveitando o privilégio de poderem
escolher o futuro “Chefe - Gestor” e o
“Fiscalizador”, sob análise criteriosa do seu
comprometimento  com o que realmente é o
serviço público e o que se propõem a fazer
durante os próximos quatro anos, em prol
desse serviço e também dos que efetiva-
mente fazem a máquina funcionar – os
servidores.Para subsidiar na elaboração das
propostas de compromisso com a melhoria
da estrutura administrativa, o Sindicato dos
Servidores Municipais elencou as principais
necessidades que poderão ser incorporadas
pelos Candidatos, indistintamente. Aos Ser-
vidores caberá a devida análise e escolha,
fazendo valer o seu direito de cidadão, por
meio do  VOTO, para não ficar lamentando
depois. VOTE CONSCIENTE !!!

EXPEDIENTE

Principais compromissos:
• Manutenção dos benefíci-
os e direitos conquistados
pelos Servidores;
• Aplicação do Plano de Car-
reira aos Aposentados (Lei
8.346/2007);
• Reposição das perdas sa-
lariais (inflação) e aumento
real;
• Continuidade da reposi-
ção/contratação de Servido-
res através de “CONCURSO
PÚBLICO” (redução da ter-
ceirização, principalmente
nas áreas administrativa, su-
porte e saúde);
• Estabelecer quadro/módulo de funcionários de acordo com a demanda e o tipo de
serviço a ser prestado em cada unidade/próprio;
• Retorno do Pagamento de 50% da Gratificação de Natal (13º Salário) nas férias, em
cumprimento ao art. 131, § 3º, da Lei Municipal nº 3.800/91 (Estatuto dos Servido-
res),
• Garantia da opção ao Servidor de converter 1/3 de suas férias em Abono Pecuniá-
rio, em cumprimento ao art. 73, da Lei Municipal nº 3.800/91 (Estatuto dos Servido-
res);
• Ampliar os recursos para agilizar o pagamento da Licença Prêmio;
• Retorno do Curso de Administração Pública Municipal (suspenso desde 2005);
• Garantia da aplicação do Plano de Carreira (Lei 8.34/2007), como forma de valori-
zação do funcionalismo;
• Revisão de todos os cargos de carreiras e salários, para correção das distorções
e disfunções existentes em todas as áreas da administração municipal, visando
adequar súmulas de atribuições, requisitos de escolaridade e concessão de ajustes
salariais compatíveis;
• Aplicação de isonomia na promoção de carreira dos servidores (de 3% para 5%
igual ao do Magistério);
• Implantação de Seguro de Vida gratuito para todos os Servidores;
• Implantação de Vale Deslocamento para quem se locomove com veículo próprio e
não utiliza Vale Transporte;
• Fornecimento de ticket refeição para os Servidores que atuam em atividades/
unidades externas e não têm acesso a refeitório com alimentação;
• Auxílio Transporte para quem utiliza veículo pessoal para exercer as atividades
profissionais;
• Revisão e adequação da Avaliação de Desempenho para fins de estágio probatório,
de acordo com as especificidades de cada área de atuação;
• Regulamentação e implantação da “READAPTAÇÃO DEFINITIVA” para todos os
Servidores, após ter passado pelo programa de Reabilitação;
• Reestruturação do setor de Saúde Ocupacional do Paço Municipal e do SAAE, para
atendimento e a realização de exames admissionais mais detalhados, além de exa-
mes periódicos para todos os servidores e implantação de programas de acompa-
nhamento e reabilitação permanente (fazer parceria com a Funserv);
• Garantia e continuidade da Assistência a Saúde aos Servidores em parceria com
a Administração;
• Implantação de perícia especializada em parceria entre a FUNSERV e Administra-
ção para avaliação de casos específicos;
• Implantação da Assistência à Saúde Bucal (Odontológica) aos Servidores (fazer
parceria com a Funserv);
• Implantar Assistência Jurídica para os Servidores que vierem a responder por
ações judiciais, nas áreas cível e criminal em razão do exercício de suas atividades
profissionais;
• Implantação de cartão eletrônico/digital para registro de ponto diário por todos os
Servidores (unidades internas e externas), com integração “on-line” junto à SERH
para fins de pagamento mensal e registro de dados na vida funcional dos Servidores.
• Prédio e estrutura própria (informática e veículo) para a Corregedoria e Ouvidoria
da Guarda Municipal;

Paço estabelece condutas
durante período eleitoral - 2008

         O Prefeito estabeleceu proibições de condutas aos agentes públicos em
razão da legislação eleitoral, conforme Decreto nº 16.195, de 18/06/08, publicado
no JMS do dia 20/06/08. As Chefias e os Servidores deverão estar atentos para

não sofrerem punições. O Decreto completo está à disposição no site
www.sspms.com.br.

Diretoria discute necessidades da categoria
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Paço vem corrigindo distorções existentes nos diversos segmentos
O Sindicato vem avançando gradativamente nas negociações junto à Administração Municipal  visando  melhorar as deficiências que se acumularam ao longo dos anos

Auxiliar de
Educação

No mês de abril/08, após vári-
as lutas, a Administração Munici-
pal melhorou o piso salarial dos
Auxiliares de Educação que atuam
em Creche. Esses Servidores tinham
uma diferença salarial muito gran-
de em relação aos  Regentes Ma-
ternais e Agentes Infantis, que tra-
balham no mesmo local (creche),
apesar de terem escolaridade su-
perior e súmula de atribuição mais
complexa.

Com a Lei 8425, de 08/04/2008,
a classe salarial dos Auxiliares de
Educação passou de AD 04 para AD
07, reduzindo-se significativamen-
te a diferença.

Agente de
Vigilância Sanitária
Nos últimos anos os Agentes

de Vigilância Sanitária, além das
atribuições legais previstas na
súmula do cargo, também acumu-
lavam outras funções, especialmen-
te em relação à condução de veí-
culos oficiais, além de outras atri-
buições estabelecidas por meio de
Resolução, pelo Secretário da Saú-
de, na época. . Ciente do acúmulo
de funções e responsabilidade, o
Sindicato intercedeu junto à Admi-
nistração Municipal (SERH e SES),
e com a Lei 8.348, de 27/12/2007,
foram feitas as devidas adequações
na súmula de atribuição e a classe
salarial dos Agentes de Vigilância
Sanitária passou de AD 06 para AD
08.

Redução de Jornada
Cargos de

Nível Superior
A partir de janeiro de 2009, pela

Lei 8.348, de 27/12/2007, art. 9º,
todos os Servidores ocupantes de
Cargos Técnicos de Nível Superior,
passarão a ter jornada reduzida. Tra-
ta-se de uma conquista do Servi-
dores, proposta pela Câmara Mu-
nicipal e aprovada pela atual Ad-
ministração, que resulta na valori-
zação do quadro desses profissio-
nais. Esta lei não abrange os car-
gos comissionados e integrantes
do quadro do magistério.

Profissionais da saúde
poderão ampliar jornada

Pela Lei 8.426, de 08/04/2008,
os profissionais da área da saúde,
titulares de cargos, poderão suple-
mentar a sua jornada de trabalho
até 40 (quarenta) horas semanais,
mediante opção, desde que haja
necessidade da Administração e
em atenção ao interesse público.

Também foram estabelecidas
gratificações para os profissionais
de nível superior que ampliarem a
sua jornada, visto que os mesmos
terão que praticamente se dedicar
exclusivamente à municipalidade.
Essa proposta, também possibili-
tará ao Município assumir o Pro-
grama Saúde da Família – Medico
da Família, que atualmente encon-
tra-se sob a responsabilidade da
Entidade S.O.S., ou seja, a contra-
tação de profissionais é terceiriza-
da.

O Sindicato vem cobrando da
SES e SERH a regulamentação da
Lei 8.426/2008 (conforme determi-
na o art. 6º) e espera que os crité-
rios sejam estabelecidos com igual-
dade de tratamento a todos os pro-
fissionais, respeitando-se o direito
adquirido (30 horas semanais), sem
imposições que gerem constrangi-
mentos.

O Sindicato sempre deixou cla-
ro para a Administração Municipal,
que não aceita “banco de horas
extras” para fins de compensação
posterior. O Estatuto dos Servido-
res (Lei 3.800/91, art. 127) é claro
quando determina que o Servidor
“...terá direito a remuneração por
serviços extraordinários.” Para rei-
terar esse posicionamento, o Sin-
dicato enviou ofício à SERH e SES
(Of. SSPMS nº 116/2008, de 03/07/
2008).

Aposentados
também querem aplicação do

Plano de Carreira

O Sindicato participou de reuniões realizadas nos dias 17 e 24 de
junho, com os Diretores da Associação dos Aposentados e com o
Presidente da FUNSERV, para discutir de que forma será aplicada a
promoção horizontal (mudança de referência) referente  ao Plano de
Carreira previsto pela Lei 8.346/2007, que beneficiou  aos Servidores
da ativa.

As Entidades assumiram o compromisso de lutarem juntas para
que seja feita  justiça com os colegas aposentados, pois os dirigentes
entendem que trata-se de pontuação referente ao período de 1992 a
2007, quando estavam trabalhando. Portanto, para o SSPMS, esses
aposentados  fazem jus benefício e  são merecedores das devidas
promoções.

 Desde o mês de março/08, as entidades aguardam os estudos
jurídicos e o impacto financeiro por parte da SERH, para assim pode-
rem   negociar  a aplicação  da lei, que  está em vigor desde janeiro de
2008. Todos acreditam no senso de justiça da atual Administração
para ajustar a melhor  forma de aplicação da pontuação devida e
conceder a devida evolução funcional aos servidores aposentados.
VAMOS PERMANECER UNIDOS E VIGILANTES!!!

Diretorias das Entidades se reúnem com os Aposentados

Acesso aos
Motoristas

Especializados
No dia 11 de abril, foi publicado

no JMS a homologação do Concur-
so de Acesso dos Motoristas
Especializados (Edital 01/2008). Tra-
tava-se de uma situação “irregu-
lar” que perdurava há anos, pois os
Colegas Motoristas da Prefeitura já
vinham atuando “de fato” como
Motorista Especializado de ambu-
lância.

Como se tratava do mesmo
campo de atuação, ou seja, os Mo-
toristas continuarão dirigindo veí-
culos oficiais, inclusive na mesma
área de atuação (ambulância) não
houve impedimento legal para a
realização do Concurso de Acesso.
Os Motoristas foram nomeados para
os novos cargos de Motorista Es-
pecializado no dia 04/07/2008, con-
forme Portarias publicadas no JMS.

Infelizmente, para outros cargos
e campos de atuação o entendimen-
to de “Acesso” não é o mesmo, Por
isso Sindicato continua travando
uma árdua disputa na Justiça, para
que a Lei 3.971, de 24/07/1992, possa
ser cumprida integralmente, ou que
se procedam às adequações neces-
sárias.

Concursos
Públicos foram
homologados

O Prefeito Vitor Lippi homologou
os Concursos Públicos do SAAE (Edital
nº 01/2008) e da Prefeitura (Edital 03/
2008), conforme publicações no JMS
nos dias 20 e 27/06/2008. Também
foram publicadas na mesma data as
prorrogações dos Concursos Públi-

cos da Prefeitura (Edital 04/2006) e
do SAAE (Edital 01/2006). As nome-
ações dos candidatos classificados
e aprovados já estão ocorrendo e es-
peramos que o déficit de funcionári-
os nas Unidades da Prefeitura e do
SAAE seja reduzido o mais breve pos-
sível, pois há também necessidade
de substituir os terceirizados pelos
concursados especialmente nas áreas
administrativas e da saúde.

Auxiliares de Educação se reuniram no mês de abril
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Cursos serão pontuados pelo
novo Plano de Carreira

Servidores aguardam a regulamentação por parte da SERH
para apresentarem os certificados

Pela Lei 8.346/2007, a partir de abril de 2009, os Funcionários terão direto também a
promoção por capacitação conforme abaixo:

a) 320 pontos durante a vida funcional.
b) Deverá ser sempre respeitada a relação de compatibilidade entre o cargo e o curso.
c) Participação em Congressos Nacionais e Internacionais (máximo de 15 pontos)

O Sindicato solicita à SERH agilidade nas providências, visando estabelecer os critérios
e prazos para entrega dos documentos que implicará em promoções (mudança de referên-
cia) e trará impacto financeiro para o Orçamento/2009. Este deverá estar pronto até 30 de
setembro/08.

Pela lei, está prevista a seguinte forma de pontuação:

Tabela A – Pontuação por Formação -Qualificação:
Capacitação Pontuação
Doutorado – concluído ............................................................................................................... 200
Mestrado – concluído ................................................................................................................ 190
Pós Graduação nível especializado – Lato – senso média de 260 horas – concluído ............. 170
Curso de Administração Pública promovido pela Prefeitura de Sorocaba Concluído .............. 130
Pós Graduação nível extensão universitária – concluído .......................................................... 100
Curso de nível superior, desde que não seja requisito do cargo – concluído .......................... 100
Curso de nível médio, desde que não seja requisito do cargo – concluído ............................ 100

Tabela B – Pontuação por Cursos de Capacitação:
Capacitação Pontuação
Curso de 64 horas a 72 horas ...................................................................................................... 40
Curso de 53 horas a 63 horas ...................................................................................................... 35
Curso de 48 horas a 55 horas ...................................................................................................... 30
Curso de 40 horas a 47 horas ...................................................................................................... 25
Curso de 32 horas a 40 horas ...................................................................................................... 20
Curso de 24 horas a 31 horas ...................................................................................................... 15
Curso de 16 horas a 23 horas ...................................................................................................... 10
Curso de 8 a 15 horas .................................................................................................................... 5
Cursos de informática básicos ....................................................................................................... 5
Cursos de informática avançados ................................................................................................ 10
Congresso Internacional ................................................................................................................. 5
Congresso Nacional ........................................................................................................................ 3

O Prefeito Vitor Lippi, atra-
vés da Portaria nº 26610, de
18/abril/2008, nomeou a Co-
missão Interna de Prevenção
de Acidentes – CIPA, em man-
dato de dois anos a partir do
dia 01/05/08:

Representantes dos ser-
vidores públicos, eleitos:

TITULARES: Telma Regi-
na Sanches e Silva – SGP,
Rosa Galvan – SEHAUM, Ed-
son Llamas – SEOBE, Roger
Zenebri – SEAD, Laudicéia dos Santos Piazentim
e Milton Paes de Andrade Rosa – SES, Odirlei
Botelho da Silva e Alexandre Rodrigues de Castro
– SEDU, Josué Ferreira de Campos – DEMAIS
SECRETARIAS.,

SUPLENTES: Margarete Faria da Silva – SGP,
Marcio Luiz Leite – SEHAUM, Gilson Ricardo
Machado – SEOBE, Edinaldo Souto Proença –
SEAD, Igor Nogueira e Betânia Maria de Castro
Cristino Teixeira – SES, Marilda Aparecida Corrêa
e Rosana Bigue – SEDU, Andreia Regina Brandino
dos Santos – DEMAIS SECRETARIAS.
Representantes da Administração, designa-

dos:
TITULARES: Reinaldo Camargo – SGP, Caio

Cesar Savietto Petrucelli – SEHAUM, Milton Ale-
xandre Lopes Gonçalves - SEOBE, Marcos Apare-
cido Piardi - SEAD, Maria José Mitiko Nogami e
Débora Cristina Lisboa Martins de Oliveira – SES,
Roseli Durigan e Eduardo de Jesus Grignoli Egêa
– SEDU, Calixto Junior Antonucci e Silva – DE-
MAIS SECRETARIAS.

SUPLENTES: Eraldo Paulo da Silva – SGP,
Antonio Gilberto de Faria Euzébio – SEHAUM,
Claudinei Aparecido Almeida – SEOBE, Mireli
Andressa Volpato – SEAD, Margarida Maria Ferreira
de Moraes e Maria Conceição Andrade Proença –

SES, Roseli da Silva André e Gilson Aparecido
Borges Corrêa – SEDU, Roberta Glislaine A. P.S.G.
Pereira – DEMAIS SECRETARIAS.

Para a Presidência da CIPA fica designado o
Sr. Calixto Junior Antonucci e Silva – SEF e para
a Secretaria a Sra. Nádia da Costa Teixeira Feitosa
– SERH.

No mês de maio/08, os cipeiros foram
treinados pela Engenheira de Segurança do Tra-
balho da Prefeitura/SERH, Sra. Eliacy Meira Araú-
jo Barreto Costa.

O Sindicato dos Servidores destacou a
importância da CIPA e o esforço da atual Admi-
nistração Municipal na implantação de políticas
permanentes de prevenção e segurança em todas
as unidades da Prefeitura, do SAAE e da URBES.

4ª SEMPAT
Foi realizada no período de 1º a 7 de maio/

2008,  a 4ª Semana Municipal de Prevenção de
Acidentes de Trabalho - SEMPAT, sob a coorde-
nação da Secretaria da Saúde e do Cerest.

O Sindicato cumprimenta os organizadores
pela preocupação em  estender as  atividades
educativas junto aos alunos da rede municipal.
Parabéns aos participantes e que essa ação con-
tinue sendo realizada nos próximos anos.

CIPA da Prefeitura toma posse

OBSERVAÇÔES GERAIS:
• Os cursos previstos na Tabela B somente terão validade no ato da apresentação, retroagindo 02
anos.
• O Sindicato solicitou a regulamentação da Lei 8.346/2007 e a definição de como ficará a situação
do Magistério, que também tem Evolução Funcional pela Lei 8.119/2007 (Of. SSPMS nº 30/08, de 14/
02/08). A capacitação dos docentes e suporte pedagógico da Rede Municipal é diferenciada e
queremos que seja respeitada a melhor forma de pontuação para que não ocorra  prejuízo aos colegas
Servidores.

Curso de Administração Pública ficará para 2009
No mês de março/2008, em função do com-

promisso da SERH, foi divulgado  que o curso
estava “saindo do forno” e  retornaria no 2º se-
mestre de 2008, com nova formatação, além de
fazer   parte da “Escola Municipal de Gestão Pú-
blica”. Infelizmente, a SERH informou que não
houve tempo hábil para a conclusão das obras e
celebração de convênio, comprometendo  a con-
tratação de professores.

O Sindicato lamenta o adiamento para 2009,
pois vem prejudicando a própria Administração

com a falta de melhor formação e capacitação
do seu Quadro de Funcionários, além do preju-
ízo desses de ter oportunidade de evoluírem atra-
vés do Plano de Carreira (lei 8.346/2007).

A profissionalização do Servidor Público, ex-
cetuando os cargos com requisitos específicos,
ocorre por meio da capacitação permanente e
pela experiência adquirida no exercício de sua
função. Daí a extrema importância do retorno
desse conceituado Curso de Formação. Conti-
nuaremos de olho e aguardando!!!

Ministério Público do Trabalho quer
reduzir a terceirização na Administração
Nos últimos anos o nosso Sindicato vem

observando o avanço das contratações de traba-
lhadores terceirizados que prestam serviços nas
áreas administrativas da Prefeitura, SAAE e UR-
BES. Depois de vários ofícios do Sindicato sem
resposta, em setembro/2007, foi apresentada
denúncia formal junto ao Ministério Público do
Trabalho (MPT). O Procurador, Dr. João Batista
Martins César, realizou diversas visitas e consta-
tou a veracidade das informações prestadas pela
nossa Entidade, conforme consta do Inquérito
Civil nº 032462/2007-20.

No dia 16/06/08, foi realizada Audiência no
MPT, que destinou a assinatura do Termo de
Compromisso de Ajustamento de Conduta (TAC)
entre a Promotoria e a Prefeitura de Sorocaba,
visando a regularização e a redução de contrata-
ções de trabalhadores terceirizados.

O Secretário de Negócios Jurídicos, Dr. Mar-
celo Athayde, solicitou adiamento da audiência,

informando que o Município precisa fazer estu-
dos e levantamentos de todas as atividades
terceirizadas, para apresentação de contra proposta,
pois entende ser viável a assinatura do TAC.

A próxima audiência foi agendada para o
dia 21 de julho, às 09 horas, estando convo-
cados além dos presentes naquele encontro,
os Secretários de Recursos Humanos e da
Administração, Laide Aparecida Pinto Trinda-
de e Januário Renna, respectivamente..

O Sindicato reconhece que a Administração
Municipal vem realizando diversos concursos
públicos e também vem justando as legislações
no que tange a criação de novos cargos, para
atender à demanda do serviço público, com pro-
fissionais mais qualificados e melhores remune-
rados. Por isso, o SSPMS acredita que será pos-
sível a assinatura do TAC entre o MPT e a Prefei-
tura. Vamos continuar acompanhando de perto!!!

Cipeiros foram
treinados
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Professores da Rede Municipal
apresentam várias reivindicações

Composição  de Jornada do
PEB II de Educação Física

O Sindicato encaminhou à Secretaria da
Educação (SEDU), por meio do  Of. SSPMS
068/08, de 15/04/08, cópia do abaixo assina-
do dos professores de Educação Física da
rede municipal de ensino, que solicitam a
inclusão às turmas de treinamento, para fins
de constituição de jornada obrigatória.

O Sindicato entende ser justa a reivindi-
cação dos professores por constituir como
atividade importante no processo de desen-
volvimento de formação educacional dos alu-
nos da rede municipal.      A sugestão dos
professores é plausível podendo ocorrer a
incorporação através de regulamentação por
meio de Resolução da SEDU.

Cabe lembrar, que em função dessa difi-
culdade, os professores não puderam prepa-
rar os alunos para participarem dos Jogos
Escolares de 2008, atividade interdisciplinar
de suma importância dentro do Projeto Polí-
tico Pedagógico da Unidade Escolar. Esta-
mos aguardando!!!

Excesso de projetos educacionais
Diversos professores da rede municipal

estão reclamando sobre o excesso de proje-
tos e cursos oferecidos pela Secretaria da
Educação (SEDU), o que acaba interferindo
no desenvolvimento diário das atividades de
ensino aprendizagem junto aos alunos, isso
quando os docentes não acabam tendo que
sair da  sala de aula durante o ano letivo para
participar de capacitação externa.

Segundo os professores, o planejamento
escolar e o projeto político pedagógico (PPP)

elaborados por cada escola,  em conjunto
com a comunidade, no início do ano,   estão
sendo “atropelados”, em função  de inúme-
ros projetos paralelos.

Essa situação vem resultando em
acúmulo de atividades e muitas vezes ge-
rando  frustração,   já que os docentes   não
conseguem dar conta de tudo ao mesmo tem-
po.

Esse assunto já foi abordado no Boletim
Informativo de dezembro/2006.

Conselho do
FUNDEB

O Conselho do FUNDEB encaminhou às
unidades escolares da Rede Municipal o In-
formativo nº 01/2008 – Maio/2008, relativo à
prestação de contas das atividades e orien-
tações  decorrentes das reuniões realizadas
ano de 2007 e 2008. A síntese das atividades
está  disponível do no site do sindicato:
www.sspms.com.br (página “Notícias”).

Informações básicas sobre o FUNDEB:
• Lei nº. 11.494, de 20 de junho de 2.007

- FEDERAL – Regulamenta o FUNDEB;
• Lei nº. 8.228, de 20 de julho de 2.007 –

MUNICIPAL – Dispõe sobre a criação do Con-
selho Municipal de Acompanhamento e Con-
trole Social do FUNDEB;

• Decreto nº. 15.842, de 26 de setembro
de 2.007 - MUNICIPAL – Dispõe sobre a no-
meação de membros do Conselho Municipal
de Acompanhamento e Controle Social do
FUNDEB.

Qualquer dúvida, favor entrar em conta-
to pelo e-mail: evaldotc@bol.com.br – Prof.
Evaldo Teixeira Calado – Presidente do Con-
selho do FUNDEB de Sorocaba/SP.

Equiparação salarial
de PEB I

com os PEB-II
No mês de Maio foi realizada Audiência

Pública na Câmara Municipal para discutir
sobre a reivindicação dos Professores – PEB
I,  que desejam equiparação salarial com os
Professores – PEB II, da Rede Municipal.

Os PEB I justificam o pedido tendo em
vista que a Administração Municipal, a par-
tir de 2008, passou a exigir o mesmo requi-
sito de escolaridade, ou seja, formação em
nível superior para todos os docentes da rede
municipal.  Também justificam  que as
súmulas de atribuições do PEB I e PEB II, são
praticamente as mesmas, distinguindo-se
apenas as etapas/fases do ensino aprendi-
zagem.

O Sindicato espera que dentro da política
de valorização que vem sendo implementada
pela Administração Municipal, os estudos
possam ser realizados e apresentadas pro-
postas que viabilizem o atendimento  dessa
reivindicação.

Aguardamos o agendamento da reunião
e a formação da Comissão oficial por parte
da Prefeitura (SEDU/SERH), o que foi solici-
tado pelo Sindicato (Of. nº 103/08, de 09/06/
08).

Audiência Pública
Prestação de Contas do

FUNDEB
Foi solicitado pelos Servidores da Rede

Municipal de Educação, a realização de Au-
diência Pública na Câmara Municipal para
Prestação de Contas/2008, a mesma deverá
ocorrer no mês de agosto/2008.

Revisão do Plano de Carreira
A Prefeitura e o SAAE, após a aplicação da primeira

etapa do Plano de Carreira prevista pela Lei 8.346/2007,
analisou os  recursos apresentados no mês de fevereiro/08
e publicou os resultados  finais no JMS, no dia 30/05/08
(Prefeitura) e no dia 20/06/08 (SAAE). Os Servidores que
foram reenquadrados receberam a diferença retroativa ao
mês de janeiro/2008 e assim foi encerrada a primeira etapa.

A partir  janeiro de 2008 passou a valer  a nova sistemá-
tica de pontuação (evolução funcional), conforme divulga-
mos  no nosso  Boletim do Mês de Março/2008. Atualmen-
te o servidor poderá encontrar as orientações no site do
Sindicato: www.sspms.com.br.

Todos  deverão estar atentos, para depois não lamenta-
rem  a perda de pontos.

Lembre-se: a Promoção é um instrumento de valoriza-
ção e será aplicada por merecimento e não automatica-
mente Sobre a pontuação de cursos ver na página 4 desta
edição.

Professores participam da Audiência Pública

Primeira etapa do Plano foi encerrada, ver página 4.



www.sspms.com.br - julho de 2008

Atividades Culturais e Esportivas
1º de maio/2008

Festa do Trabalhador/Servidor
Agradecimento especial aos participantes, expositores, patrocinadores, Cantor
Cristian Laluna e músicos, além dos colaboradores. Quem não foi perdeu a opor-
tunidade de participar do sorteio de excelentes prêmios !!!!!

Happy hour
realizado no dia 30 de maio
Foi uma ótima oportunidade de ampliar a
amizade e estar mais próximo dos
colegas.... Parabéns ao colega Servidor e
DJ Santos, que propiciou um agradável
repertório musical....Sexta Dançante

na 1ª do mês (das 22h às 3 h)

Tardes Dançantes
as quintas-feiras
(das 14 às 18 hs)
Desde o dia 03 de julho, música no terraço
do Clube de Campo.
Um momento de encontro e de lazer que
acontecerá todas as quintas-feiras. Convide
seus amigos. Visitante:  R$ 2,00

Concurso Vídeokê Início dia 09 de agosto
As inscrições foram

prorrogadas até 31 de
julho, no Clube de

Campo, contato com a
Rosa - fone 3228-1539

O concurso será
realizado todos os

sábados, a partir das
14h. Haverá premiação
para os três primeiros

colocados.

Coquetel Dançante
Dia 26 de julho, a partir das 23 h.

Banda Plataforma e Buffet Esteban estarão
conosco. Sucesso garantido.

Venda de convites esgotada!!!

Atendendo a pedidos, vamos variar as apresenta-
ções musicais. Veja programação para os

próximos meses:
Agosto: Noite do Pagode com o Grupo “Da Cor do
Pagode” de São Paulo. Setembro: Noite do Forró

com a “Banda Forró Maromba”
Nos intervalos: músicas variadas com DJ.

Passamos a disponibilizar estacionamento grátis
para sócios e visitantes curtirem o evento com

tranqüilidade. Visitante: R$ 5,00



www.sspms.com.br - julho de 2008

Atividades Culturais e Esportivas

Clube Aberto
No dia 16 de agosto, das 14h às 18horas, os portões estarão abertos para os

todos os Servidores e seus familiares (não é necessário ser sócio).
O evento será realizado em parceria com a Secretaria da Cultura, e serão

oferecidas as seguintes atividades:

11º Torneio de
Futebol Society
Os “atletas” das equipes: MC Games

Informática, Trovão Azul, Zoonozes e Banco
Fort estão disputando adesde junho a

competição.  A final está prevista para o
dia 03 de agosto.

aos Servidores e Familiares

Trio elétrico;
Aparelhos e jogos recreativos;

Exposição e a venda de trabalhos artesanais feitos pelos Servidores;
Trabalhos manuais para crianças e adultos;

Pipoca, sorvete e refrigerante.

Inscrição para
exposição de
artesanatos:

Os Associados interessados em expor e
vender seus produtos no dia 16 de agosto,
deverão se inscrever no Clube de Campo até
o dia 31 de julho, com a Rosa - fone 3228-
1539.

Também foram realizados em
abril, no Clube de Campo:

Torneio de Truco

Gincana dos
Servidores do

SAAE

Participe das
atividades permanentes
no Clube de Campo:

Pilates:
Sábado: 16h30 às 17h15
Domingo: 9h30 às 10h15

Academia:
Terça a Sexta: 9h30 às 20h30

Sábado: 9h00 às 18h00
Dança de Salão:

Quarta: 19h00 às 20h30
Domingo: 16h00 às 17h30

Tae Kwon-Do:
Sábado: 14h30 às 16h

Domingo: 10h30 às 12h00

Funcionamento do Clube de Terça
a Domingo: 9h às 20h

Venha curtir e traga sua família!!!
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Sindicato reuniu-se com a nova Diretoria do SAAE

No mês de maio/08, tomou posse o novo Diretor Geral, Engº Milton Cepellos Oliveira.
Também houve mudança das Diretorias de áreas, que ficou assim: Engº Tavares (Diretor
Administrativo), Engº Reis (Diretor Operacional) e Dra. Júlia (Diretora jurídica). A Nova
Diretoria da Autarquia é composta por Servidores de Carreira, que estão sendo valorizados
pelo Prefeito, demonstrando que eles têm competência para ajudar na gestão.

Centro Operacional será entregue até o final do ano

Foi criada por lei a Corregedoria e a
Ouvidoria da Guarda Municipal

O Sindicato quer a melhoria de suas estruturas
e o funcionamento em prédio independente

A Câmara Municipal aprovou a Lei 8.503, de
16/06/08, publicada no JMS dia 20/06/08, que
cria a Corregedoria e a Ouvidoria da Guarda Mu-
nicipal de Sorocaba. Esses dois órgãos haviam
sido instituídos anteriormente através do Decre-
to nº 15.125, de 16/08/2006. Porém os mesmos
não foram aceitos pela Polícia Federal, conforme
justificativa apresentada pela própria Adminis-
tração no projeto de lei. Essa situação estava
prejudicando a regularização e a obtenção
do porte de arma para os Guardas Munici-
pais. O Sindicato e a Associação dos Guardas
Municipais, em reunião com o Secretário de Pla-
nejamento e Governo, no dia 05 de junho, deram
apoio ao projeto de lei, porém, registraram a ne-

cessidade da revisão, em caráter urgente, da sis-
temática de funcionamento desses órgãos.

As Entidades querem que esses órgãos, ago-
ra criados por Lei, funcionem em local
independente,assim como ocorre com a Ouvido-
ria da Saúde, com estrutura, pessoal e veículo
próprio, como tem que ser, além de observar de
forma mais criteriosa as regras estatutárias (Lei
3.800/91), que hoje estão conflitando com o RDGM
(lei 4.519/94), principalmente no que tange ao
direito a ampla defesa e do contraditório, visto
que o “rito sumário” vem sendo aplicado para as
suspensões de até 15(quinze) dias, sem que haja
a necessária instauração do processo adminis-
trativo disciplinar (PAD).

Reivindicações do GMs foram atendidas
Em reunião realizada no dia  05 de junho, com o Comandante da GM,  o

mesmo informou que diversas  providências estão sendo tomadas:
• Fornecimento de Uniformes e botas, além de
jaquetas de couro e coturno para os motoci-
clistas e agasalho para os ciclistas;
• Escalas para serviços extraordinários,
prioritariamente são escalados aqueles que fa-
zem a opção semanal (por telefone ao CD Lei-
te), porém, nem sempre o número é suficiente
para atender a demanda de serviços, tendo que
ser convocados outros;
• Pagamento das horas extras em dias de pon-
to facultativo (50%) e feriados (100%) a todos

os Guardas Municipais em escala de serviço;
• Fornecimento de protetor solar;
• Designação de GMs para atuar apenas na
condição de vigilante e não apagador de in-
cêndios;
• Reposição do pagamento de vale-transporte
para escalas extraordinárias;
• Reuniões periódicas com os GMs, dando-
lhes o direito de se manifestarem.
• Realização de Cursos de Capacitação para os
graduados que exercem liderança.

O Sindicato por meio do Of. nº 97/08, de 29/
05/08, questionou o novo Diretor do SAAE so-
bre o andamento das obras do novo Centro Ope-
racional que abrigará diversas unidades e servi-
ços da Autarquia.

Segundo resposta do SAAE, em ofício nº
130/2008, de 17/06/08, há uma grande preocu-
pação em dotar o local de infra-estrutura com as
melhores condições de trabalho, possibilitando
o bem-estar, satisfação e segurança de todos os
Servidores que serão transferidos para aquele lo-

cal.
Por isso, se pretende dar continuidade às

obras, porém, as mesmas serão concluídas de
acordo com a disponibilidade financeira e os
setores serão transferidos gradativamente. Há pre-
visão é que os serviços estejam concluídos até o
final do ano de 2008.

Lembramos que as atuais unidades estão
em péssimas condições e por isso não pode-
se retardar tanto a mudança para a nova Uni-
dade Operacional.

Revisão de pagamentos
A Diretoria do SAAE, em reunião no dia 20

de junho, informou que procederá  a revisão da
sistemática dos pagamentos dos direitos, visan-
do a padronização dos mesmos, visto que os
Servidores Municipais são regidos pelo mesmo
Estatuto (Lei 3.800/91).

Porém, está sendo dispensado tratamento
diferenciado entre a Autarquia e a PMS/SERH,
gerando muitas reclamações e até ações na Jus-
tiça. Como exemplo, citamos o não paga-
mento do salário esposa previsto no Artigo 149
do ESPMS (Lei 3.800/91) aos Servidores do SAAE,
enquanto que os demais estão recebendo nor-
malmente.

O Sindicato informou que é de responsabili-
dade da Autarquia o cumprimento da lei, porém,
não permitirá qualquer retirada de direitos le-
gais sem a devida comprovação.

O Sindicato lamentou que os Servidores da
Autarquia fossem surpreendidos no dia do paga-
mento (30 de junho), com redução salarial, sem
que tivessem recebido prévios esclarecimentos
sobre a nova forma de aplicação da base de cál-
culo pelo SAAE. Isso gerou descontentamento, e

muitos acabaram ficando com dividas.
Em reunião realizada as pressas com a Dire-

toria do SAAE, os Servidores e o Sindicato pro-
testaram e registraram o descontentamento pela
forma como foi conduzida a situação. O Diretor
do SAAE, Minton Cepellos, concordou com a
formação de uma Comissão, com 02 (dois) re-
presentantes de cada unidade, para acompanhar
junto com o Sindicato as providências que estão
sendo tomadas.

Os Colegas elegeram para integrar a Comis-
são os seguintes representantes: DRENAGEM:
Vanderlei Oliveira Durante e Carlos Andrade; VILA
HARO: Expedito Quinelato Pereira e Antonio Carlos
Lopes; SEVILHA: Antonio Lourenço Mandes e
Braz Mansinho da Silva;  BARÃO: Aguinaldo
Nogueira e Misael Carlos de Lima; ETE/S1:
Claudinei Alves e Roberto da Rocha Bellinazzi e
ETA CERRADO: Paulo Formes Junior e Ricardo
Wagner da Costa.

O Sindicato enviou os nomes para o SAAE e
solicitou a nomeação da Comissão e o
agendamento da primeira reunião o mais breve
possível (Of. SSPMS nº 117/08, de 03/07/08).

Revisão de laudos de insalubridade
O Sindicato, através do Of. DJ nº 48/08, de

30/05/08, solicitou ao novo Diretor que efetue a
revisão dos laudos de insalubridade, principal-
mente para os Servidores que perderam o benefí-
cio no ano passado, Operadores de Máquinas;
Técnicos de Laboratórios, Operadores de ETA e
Motoristas/Monitores.

 Esses funcionários perderam o benefício em
função de laudo emitido por uma Empresa con-
tratada pela diretoria anterior, mas houve muitos
questionamentos por parte dos Colegas quanto à
forma das avaliações que resultaram no corte,

principalmente pela ausência de ações corretivas
das condições e equipamentos de trabalho.

O Sindicato enviou vários ofícios solicitando
revisão, porém a maioria foi indeferida pela Dire-
toria anterior.

A Nova Diretoria do SAAE se mostrou bas-
tante receptiva às reivindicações do Sindica-
to e solicitou um pouco de paciência para poder
equacionar as pendências existentes. Os Ser-
vidores estão dando um Voto de Confiança e
permanecem atentos as decisões da Direto-
ria, esperando a melhoria na comunicação.
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Diretoria da FUNSERV toma posse
para período de 2008/2011

No dia 28 de março, a nova Diretoria da
FUNSERV tomou posse em solenidade pre-
sidida pelo Prefeito e com a participação de
diversas autoridades, além dos Diretores do
nosso Sindicato. A nova Diretoria ficou as-
sim constituída:

URBES - Vale Refeição
Em cumprimento ao acordo entre as Diretorias da URBES e do Sindicato,

o Presidente atualizou o valor do ticket refeição dos Servidores da Empresa
Pública no mesmo percentual de 4,5% conforme o  reajuste salarial conce-
dido para o ano de 2008. Dessa forma, evitar-se-á ampliação da defasagem
em relação ao custeio, conforme ocorreu em anos anteriores.

Sindicato dos
Servidores
acompanha

votação da LDO
O Sindicato acompanhou a Audiência

Pública que discutiu a Lei de Diretrizes Orça-
mentárias – LDO para 2009. A princípio, con-
forme informações do Secretário de Finan-
ças, estão previstas as necessidades bási-
cas do funcionalismo, ou seja, a reposição
da inflação, o aumento do quadro de servido-
res concursados, o aumento da alíquota pa-
tronal, entre outras.

Inicialmente era para ter sido votada uma
emenda que  previa a fixação  da reposição
anual da inflação com base na variação do
Índice de Preços ao Consumidor (IPC-FIPE),
pois é constitucional o dever do poder públi-
co proceder a revisão anual do reajuste sa-
larial do funcionalismo público, porém a mes-
ma foi retirada na sessão do dia 18 de junho.

O Sindicato lamentou a retirada da emenda
já que  tratava-se  de  uma garantia mínima
de reposição da perda inflacionária acumu-
lada no período (janeiro a dezembro),   fixan-
do-se o índice oficial  a ser utilizado pela Ad-
ministração Municipal.  Além disso, ela dava
uma maior  transparência  à Entidade, aos
Servidores e a população quanto a forma que
será conduzida a  negociação salarial. Sem
contar,  que implicaria numa melhor gestão
e controle das despesas com pessoal por
parte da Administração Municipal.

O Sindicato registra os cumprimentos ao
Rodrigo Moreno, ex Secretário de Recursos
Humanos (SERH), que deixou o cargo no últi-
mo dia 27 de junho.

As suas ações e os resultados positivos
em prol do funcionalismo municipal falam
por si só, tendo até então justificado e hon-
rado a sua passagem à frente da gestão da
SERH.

O SSPMS espera que a nova Secretária,
Sra. Laide Aparecida Pinto Trindade, Servi-

Cumprimentos aos Novos Secretários
dora de Carreira, possa dar continuidade aos
projetos e avançar na correção das diversas
distorções e pendências ainda existentes,
com o apoio irrestrito da Administração
Municipal. O Sindicato deseja também êxito
aos Colegas de Carreira, recém nomeados
para os cargos de Secretários Municipais,
José Almeida Prado(SEHAUM) e Milton
Cepellos Oliveira (SAAE), que saberão repre-
sentar e honrar a categoria frente a gestão
das causas públicas.

CONSELHO FISCAL
Antonio João Ribeiro- Presidente,

Edmilson Cherles Martins, Herval Cassiano
Domingues, Jorge Antonio de Camargo, Jose
Marcos Trindade e Sandra Lucia Galli.

COMITÊ DE CONSULTORIA E
FISC. DA ASSISTÊNCIA À SAUDE

Laide Aparecida Pinto Trindade (repre-

sentante do SSPMS) - Presidente, Arlindo
Rafael Monteiro, Joel de Jesus Santana, Jose
Manoel A. Guereiro, Mauri Gião Pongitor, Paulo
Roberto Crespo Rocha e Walter Vergilli

DIRETORIA
Marcos Antonio Figueiredo Bistão- Pre-

sidente, Silvana Maria Siniscalco Duarte
Chinelatto- Vice Presidente, Fabio Salum
Silva- Diretor Administrativo e Financeiro e
Maria do Socorro Souza Lima- Diretora de
Previdência e Assistência Social

CONSELHO
ADMINISTRATIVO

Cristina Fernandes Ribeiro Corvani- Pre-
sidente, Francisco Miguel Grosso Junior-
Secretario, Alexandre Gabriel Vieira, Ana Paula
Fávero Sakano, Antonio Francisco Louren-
ço, Antonio Silva, Astor da Silva Telles Junior,
Carla Duarte Sá L. Anacleto, Carlos Eduardo
Barbosa João, Edicea Cunha Rodrigues,
Erminio Paulino; Jefferson Luis de Oliveira,
Jose Adilson Fumagalli,

Jose Carlos de Camargo, Jose Carlos
Vieira de Camargo Filho, Jose Dias Farinha,
Jose Luiz Rossi, Jose Ricardo Rezende,
Jurandir Anthero Arruda, Marilda Aparecida
Corrêa, Naor de Camargo, Olegario de Car-
valho Junior, Pedro Arcanjo de Oliveira, Pedro
de Oliveira Rosa, Roberto Juliano, Setembrino
Ferraz Junior, Walter Alexandre Previato e
Willian Pichini

A FUNSERV está à disposição, en-
tre em contato pelo telefone: 2101-4412
ou e-mail: funserv@terra.com.br.
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Prestação de Contas - 1º Trimestre 2008
Como compromisso assumido durante a campanha eleitoral, a nossa Diretoria colocou

à disposição dos Sócios, no site do nosso Sindicato: a Ata da Assembléia Geral; o Balancete
do ano de 2007; o Balancete completo do 1º Trimestre/2008 e o Relatório das Atividades

realizadas pela nossa Diretoria no 1º Quadrimestre/2008.
 Os interessados poderão acessar o nosso site : www.sspms.com.br. entrar no link ‘O

SINDICATO” e obter essas e outras informações mais detalhadas sobre a Entidade.

Balancetes Financeiros de 2008
RESUMO DOS MESES DE JANEIRO-FEVEREIRO-MARÇO-2008

1  -  DÉBITO DE CAIXA jan fev  mar
Em: 31/12/2007 31/1/2008 29/2/2008

Saldo Inicial 245.956,29 221.943,08 238.929,47
PASSIVO -Restos a Pagar 34.632,27 28.579,59 31.530,75

TOTAL EM CAIXA (saldo ant.) 211.324,02 193.363,49 207.398,72
2- RECEITAS MÊS sut total

2.1 Geral 83.335,59 86.098,93 87.313,40 256.747,92
2.2 Convênios 202.789,50 216.382,92 210.460,91 629.633,33

2.3 Financeiras 544,91 453,07 481,33 1.479,31
TOTAL RECEITAS MÊS 286.670,00 302.934,92 298.255,64 887.860,56

A - TOT. REC.
(saldo ant. + rec. mês) 497.994,02 496.298,41 505.654,36

DESPESAS MÊS sub total
3 - Sede 12.093,65 9.136,14 10.630,10 31.859,89

4 - Clube de Campo 13.446,79 16.230,37 17.836,70 47.513,86
5 - Diretoria Geral 10.542,25 10.212,87 11.635,45 32.390,57

6 - Convênios 234.562,95 207.444,70 208.787,02 650.794,67
7 - Funcionários 33.984,89 45.875,61 43.308,26 123.168,76

B - TOTAL DESPESAS 304.630,53 288.899,69 292.197,53 885.727,75
SITUAÇÃO

 (Rec. Mês - Desp. Mês) -17.960,53 14.035,23 6.058,11 2.132,81
SALDO FINAL Em: 31/01/08 29/02/08 31/03/08

INICIAL (A - B) 193.363,49 207.398,72 213.456,83
PASSIVO (Restos  a Pagar) 28.579,59 31.530,75 32.865,29
TOTAL SALDO (em caixa) 221.943,08 238.929,47 246.322,12

Sergio Ponciano de Oliveira
Presidente

Roseli Miranda Coelho
Diretora Financeira

Obs. Balancetes foram aprovados pelo Conselho Fiscal em  06/05/2008
Mais detalhes, acessar o site www.sspms.com.br (“O SINDICATO”)

A nova Diretoria também está constatando a necessidade de ser feita a revisão e
atualização do Estatuto da Entidade para atender as novas demandas organizacionais,
sindicais e acesso aos serviços prestados.

Os Sócios interessados em contribuir com a revisão do Estatuto da Entidade, pode-
rão enviar sugestões pelo e-mail: marcelo@sspms.com.br ou entregar por escrito na
Sede ou no Clube de Campo. A Assembléia está prevista para novembro/2008. Só não
vale reclamar depois !!!!

Revisão e atualização do Estatuto do Sindicato

Comunicados mais uma vez, que para fazer uso dos serviços e benefícios fornecidos
pelo Sindicato, na Sede e no Clube de Campo,  foram estabelecidos regulamentos.

 Contamos com a compreensão de todos os Sócios para que não haja diferenças de
tratamento, portanto,  as Resoluções devem ser cumpridas pelos  funcionários, direto-
res, conselheiros e integrantes do Quadro Associativo. As mesmas  estão disponíveis
na Sede, no Clube de Campo e no   nosso site www.sspms.com.br (“O Sindicato”).

PROCEDIMENTOS – USO DOS SERVIÇOS SSPMS

Auto de Vistoria do Clube de
Campo e Salão de Eventos

O Sindicato finalizou os serviços e
obras de instalação de todo o sistema
de prevenção e segurança nas depen-
dências do Clube de Campo e do salão
de Eventos, tendo recebido do Corpo
de Bombeiros os Autos de Vistorias,
denominados de “Alvará” sob o nº
530932 2 e nº 579961. Com essas au-
torizações, também foi arquivado o In-

quérito Civil nº 34/06, instaurado pela
Promotoria de Justiça Cível de Soro-
caba.

Cabe registrar que para atender às
exigências legais dos Órgãos Públicos,
o Sindicato investiu cerca de R$
40.000,00, para garantir a tranqüilida-
de e segurança dos Sócios e Familia-
res.

Situação Judicial do Salão
A Empresa EPARTAM, proprietá-

ria do terreno onde foi construído o
nosso Salão de Eventos, descumprindo
o contrato de comodato que vencerá
no ano de 2.032, ingressou com ação
na Justiça para retomada do imóvel
(terreno e salão) no final de 2007.

O Sindicato contratou a Dra. Maria
Lucinda dos Santos Bengla Mestre,
Advogada Especializada e no início de
2008 conseguiu cassar a liminar junto

ao Tribunal de Justiça de São Paulo.
Porém a ação continua tramitando pe-
rante a 6ª Vara Cível, onde estão sendo
juntados documentos para justificar a
relação contratual.

Vamos continuar defendendo as
nossas conquistas e faremos de tudo
para que as obrigações legais e soci-
ais previstas no Contrato sejam cum-
pridas, por isso precisamos unir for-
ças.

Salão de Eventos, patrimônio construído pelos sócios
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REDE CONVENIADA
CARTÃO SSPMSCARD

CONVÊNIOS CONVENIADAS ENDEREÇO

ADVOCACIA ADVOGADA ANA PAULA Rua Duque de Caxias, 124, 3º A Sl 34 - V.Leão - 32242408
ADVOGADA LUCIANA Rua Menaldo C. Rodrigues Marques, 537 - Pq.Laranjeiras - 33114048

ALIMENTAÇÃO CHURRASCARIA BOI BCO Rodovia Raposo Tavares, 105,5 - VL. Artura - 32222838

AUTO ESCOLA AUTO ESCOLA ABC Rua Mailaski, 64 - Centro - 32241264
Av. Itavuvu, 1328 e 3941 - Jd. Sta. Cecilia - 32114330 / 32265602
Av. São Paulo, 40 - Além Ponte - 32112202

AUTO ESCOLA MARINA Rua Professor Tol., 416 - Centro - 32121211

CALÇADOS AMERICAN SHOES Rua Barão do Rio Branco, 145 - Centro - 32325058
NICK’S CALÇADOS Rua Dr. Braguinha, 216 - Centro - 32317333
TAQUARI Rua Benedito Pires, 144

Barão do Rio Branco, 41 - Centro - 32336644
Av. Afonso Vergueiro, 1700, Box 54 e 101 -
Shopping Sorocaba - 32346124
Av. 31 de Março, 677, loja 13 - Centro - Votorantim - 33435532
Av. Profa. Izoraida Marques Peres, 401,
loja 129 - Esplanada Shopping - 32323253

CONFECÇÕES DIDI MODAS Rua Antonio Fernandes, 255 - Jd. Gonçalves - 32374265

EM GERAL MAURO MODAS Rua Monsenhor João Soares, 171 - Centro - 32115606
ORIGEM Av. General Osório, 1079 - V. Trujilo - 32333305
RENIAR MODAS Av. Angélica, 455 - VL. Angélica  - 32232221
SANDRA MODAS Rua Maria C. de Biaggi, 164 - Box 7 - Extra - Sta. Rosália - 32335975
SIMPLE STORE Rua Dr. Boulevar Braguinha, 102 - Centro - 32335899

Rua Dr. Boulevar Braguinha, 256 - Centro
Praça Cel. Fernando Prestes, 13 - Centro - 32318921
Av. Dr. Afonso Vergueiro, 1700, Loja 42 - Shop. Sorocaba
Av. Dr. Afonso Vergueiro, 1700, Box 3 D - Shop. Sorocaba - 32327833

CONFEC. INFANTIL SAORY BABY Rua Dr. Boulevar Braguinha, 386 - Centro - 32328376

COSMÉTICOS AKAKIA COSMÉTICOS Av.Afonso Vergueiro, 1766 - Box 23 - 32343683
O BOTICÁRIO Rua São Bento, 309 - Centro - 32241301

CURSOS CCBEU-CENTRO CULTURAL Av. Moreira Cesar,124-Centro - 32311212

FARMÁCIAS BOTICA ORGÂNICA Rua da Penha, 1444 - V. Leão - 32215553
FARMA FORT Vários endereços no SITE (www.sspms.com.br) - 32128100
FARMA IPIRANGA Av. Moreira Cesar, 397 - V. Leão - 32215678
FARMA PONTE Vários endereços no SITE( www.sspms.com.br) - 32245528

GÁS DE COZINHA AEROGÁS Av. Santos Dumont, 533- V. Angélica 33131516

LABORATÓRIOS IDS Av. Juscelino Kubitschek de oliveira, 1001 - Vergueiro - 33316220
SIAM Rua da Penha, 914- Centro - 32244747

MAT.DE CONSTRUÇÃO IRMÃOS MATIELI Rua Padre Lara de Moraes, 71 - Pinheiros - 32195530
Rua Miguel A. Matielo, 282 - Éden - 32252427
Av. Itavuvu, 1867 - Jd. Atilio Silvano - 32263003
Rua “A”, 1405 - Julio de Mesquita - 32217967
Avv. Manoel Vieira, 2221- Araçoiaba da Serra - (15)-32818999

MÉDICOS AMAURY PROENÇA Rua Vergilio de Melo Franco, 172-Vl.Carvalho - 32331711
MED_TALL Rua Coronel José Prestes, 50 -Centro - 32327861
SIAM Rua da Penha, 914- Centro - 32244747

ODONTOLOGIA DENTAL UP Rua José M. Fontoura, l36 - Jd. Maria do Carmo - 32339154
Rua Cel. José de Barros, 150 - V. Amélia - 32323443

DR.MARCIA Rua Salavdor Correia, 137- Centro - 32325057

ORTODONTIA COES Rua Antonio Soares, 194- JD. Soares - 32327232
DR. JOSÉ PERBELINI Rua Prudente de Moraes, 112 - Jd. Sta. Rosália - 32325445
ROS - RX ODONTOLÓGICO Av Eugenio Salerno, 507 - 32219217

ÓTICAS ÓTICA ALIANÇA Rua Dr.Boulevar Braguinha, 162 - Centro - 32315220
ÓTICA PONTUAL Rua Monsenhor João Soares, 176 - Centro - 32322675

Rua Nabeck Shiroma, 195 - Jd. Emilia - 32324286

PAPELARIAS PAPELARIA ROMA Rua da Penha , 852 - Centro - 33315757
PQ.PAPELARIA Av. Nogueira Padilha, 1252 - V. Hortencia - 32378000
PQ. INFOMÁTICA Rua São Bento, 279 - Centro - 32329353
PQ. ITAVUVU Av. Itavuvu, 126 Jd. Sta. Cecilia - 32110060

POSTOS COMBUST. AUTO POSTO LEISA Av. Dom Aguirre, 3465 - V. Maria do Carmo - 32112923
AUTO POSTO NOVA ERA Av. Ipanema, 2900 - V. Nova Sorocaba - 32232549
POSTO CIC Av. Pereira da Silva, 557 - JD. Santa Rosália - 32344782

Av. Itavuvu, 1580-Vl. Carol - 32348156

SUPERMERCADOS REDE BOM LUGAR Vários endereços no SITE( www.sspms.com.br) - 32267362
REDE CORREIA Vários endereços no SITE (www.sspms.com.br) - 32374905

PARCEIRIA COM
O SINDICATO HUMBER SEGUROS Contato Sra. Renata (sem uso do cartão) - (15) 32424796

Ações Sindicais de interesse
dos Servidores Municipais

Assédio
Moral no
Trabalho
Audiência Pública foi

realizada na Câmara Mu-
nicipal no dia 13 de ju-
nho, com a participação
do Dr. Eder Sivers, Procu-
rador do Ministério Públi-
co do Trabalho,  da Dra.
Maura Roberti,
Procuradora do Ministé-
rio Público do Estado  e
da Dra. Margarida Barreto,
especialista no assunto.

Observações Gerais sobre a Rede Conveniada:
Para utilizar a Rede Conveniada, o Sócio deverá  apresentar o Cartão SSPMSCARD com RG.

O Sócio que ainda não possui o Cartão poderá retirá-lo na Sede do Sindicato, das 8h30 às 17h30m.
As despesas realizadas  pelo Sócio com o Cartão são descontadas no holerite, de acordo com o limite disponibilizado.

Quando o valor total não for descontado, o Sócio deverá dirigir-se a Sede para quitar o débito, evitando-se o bloqueio do Cartão.

Campanha Nacional pela Redução
de Jornada dos Trabalhadores

Evento Público realizado no dia 28 de maio com o
apoio do Sindicato dos Servidores.

Dirigentes da
CGTB visitaram
nosso Sindicato
no dia 18 de
junho

V - Congresso dos Servidores Municipais
Realizado na Praia Grande, nos dia 27 e 28 de junho, com discussão de temas importan-

tes para o funcionalismo público, especialmente, o andamento da aprovação da Convenção
151 da Organização Internacional do Trabalho - OIT, que estabelece o direito à negociação
coletiva no serviço público. Precisamos cobrar o apoio dos Deputados Federais que nos
representam no Congresso Nacional.

O que é assédio
Moral no trabalho?

É a exposição dos trabalhado-
res/servidores a situações humilhan-
tes e constrangedoras, repetitivas e
prolongadas durante a jornada de
trabalho e no exercício de suas fun-
ções. É mais comum em relações
hierárquicas autoritárias e assimé-
tricas, em que predominam condu-
tas negativas e relações desumanas
de longa duração, de um ou mais
chefes dirigidas a um ou mais
subordinado(as), desestabilizando a
relação da vítima com o ambiente
de trabalho e a organização, forçan-
do-a a desistir do emprego.

Em determinadas Unidades da
Administração Pública, algumas che-
fias acabam utilizando o instrumento
de avaliação de estágio probatório
para pressionar, e isso também se
caracteriza como Assédio Moral. Os
Servidores devem ficar atentos
e denunciar ao Sindicato e aos
Ministérios Públicos.
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COMO ASSOCIAR-SE AO NOSSO SINDICATO:
A) Preenchimento e entrega de formulário próprio na Sede ( Rua Hermelino Matarazzo
nº43 – Além Linha – Próximo ao Terminal Santo Antonio)
B) Apresentar RG, CPF, holerite, certidão de casamento ou nascimento dos filhos e
outros documentos Comprobatórios.
C) 02 fotos do sócio e 01 de cada dependente.
Valor da mensalidade: 1% do salário base, considerando a evolução funcional em que
está enquadrado.

INCLUSÃO DE DEPENDENTES:
A) Sócio solteiro: filhos ou, na suas falta, pai  e mãe.
B) Sócio casado: esposa/marido, filho menor de 21 anos, filha solteira.
C) Pode ser incluído como dependente o companheiro/a, desde que tenha comprovante
de residência conjunta há mais de um ano (não vale declaração, a não ser que tenha
comprovação de emissão há um ano – firma autenticada).
D) Guarda provisória ou definitiva de menor: dependente direto.
E) A entrega e retirada de Documentação, bem como a inclusão ou exclusão de depen-
dente ficará sob a responsabilidade do Sócio Titular.

DEPENDENTE EXTRA -  Poderão ser inclusos:
A) Filho maior de 21 anos;
B) Filho(a) casado(a);
C) Cônjuge do(a) filho(a) casado(a);
D) Pai, mãe, sogro(a);
E) Irmão(ã) solteiro(a) do Sócio Solteiro
F) Neto(a);

Da Inscrição: deverá ser feita pessoalmente pelo Sócio Titular, com apresentação de
documentos comprobatórios da relação de parentesco, com cópia do RG e 01 foto do
dependente;
Do Benefício: Utilização das dependências e instalações do Clube de Campo e utilização
dos Convênios disponibilizados pelo SSPMS.
Da Contribuição: fica estipulado a taxa mensal individual no valor de R$ 8,00, podendo
ser atualizada anualmente pela  Diretoria.
Da Forma de pagamento da mensalidade: descontado da folha de pagamento do Sócio
Titular, através de autorização por escrito, inclusive para demais despesas.
Valorize,  participe e fortaleça a sua Entidade, associando-se!!!

Continuamos investindo na estrutura
Reforço no alicerce da Sede

Surgiram diversas ra-
chaduras nas paredes da
nossa Sede após as obras
de canalização do SAAE na
rua lateral.

Como a nossa Sede
funciona em prédio públi-
co, cedido por comodato,
e o Sindicato já havia gas-
to mais de R$ 40 mil com
a reforma no ano de 2005,
foi solicitado à Prefeitura,
a contratação de uma em-
presa especializada para o
reforço da base/alicerce.

Os serviços foram executados no mês de abril, e aproveitamos para agradecer à PMS/
SEAD, que agilizou as obras e não deixou comprometer o prédio.

Reforma do Gabinete
Dentário

No mês de maio, o Sin-
dicato reformou novamente
o gabinete dentário,  onde
foi instalado  o duto de ar;
troca do equipamento
odontológico, além de re-
ceber uma nova pintura.
Tudo isso reflete  a preo-
cupação do SSPMS em
oferecer sempre o  melhor
atendimento.

O atendimento pela
Dentista, Dra. Márcia Ce-
leste de Oliveira, é reali-
zado nas segundas e quartas-feiras, das 8h às 11h30 e  13h30 às 16h  e na  sexta-feira  das
8h às 13h30, com  agendamento prévio.

Cabeleireira
O atendimento pela
profissional Odete
Maria de Oliveira, é
realizado de segunda a
sexta-feira, das 10h às
12h40 e 14h às 17h40,
com agendamento
prévio.

Assistência Jurídica
Assuntos Trabalhistas

O atendimento pela Dra. Ligia Bar-
bosa de Carvalho,  apenas para assun-
tos trabalhista, acontece de  segunda,
terça e sexta-feira -  das 9h30 às 12h
(período da manhã), quarta e quinta-feira
das 16h às 17h30 (período da tarde),
com o agendamento prévio com o Es-
tagiário Marivaldo Roberto Soares.

Balcão de Atendimento
Consulta e verificação do limite para

uso do cartão SSPMS, recebimento de
pagamentos de convênios, confecção de
Carteira para Sócios e Dependentes e
outros atendimentos/serviços. Horário
de expediente na Sede das 8h  às 18h,
de segunda a sexta-feira. Ende-
reço: Rua Hermelino Matarazzo nº 43 (em
frente a EM Matheus Maylkasky).

Telefone para agendamento de aten-
dimento ou para tirar dúvidas: 3231- 3002.


