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No dia 11 de março/2009, foi realizada a Assembléia Geral Ordiná-
ria que aprovou por unanimidade a Prestação de Contas do exercício 
de 2008 da Diretoria do SSPMS, nos termos do artigo 13, § 4º do Esta-
tuto Social.

O Presidente da Diretoria entregou um resumo da prestação de 
contas e cópia da planilha financeira das receitas e despesas do exercí-
cio de 2008, facilitando o acompanhamento por parte de todos. Resu-
mo da Prestação de Contas – Movimentação Financeira de 2008:

• Saldo Inicial em 31/12/2007: R$ 245.956,29 (mencionado na AGO 
de 2008)
• Receitas: R$ 4.276.437,01
• Despesas: R$ 3.986.826,67
• Situação (Receita – Despesa/Mês): R$ 289.610,34
• Saldo final: Inicial em 31/12/2008: R$ 665.848,22
• Saldo Passivo em 31/12/2008: R$ 165.232,67
• Saldo Final: líquido em R$ 500.615,55

Os interessados poderão acessar o site: www.sspms.com.br, no link “O SINDICATO - Prestação de Contas” e obter essas e outras 
informações mais detalhadas sobre os relatórios de atividades e outras informações prestadas na AGO. 

Direção Geral:
Sindicato dos Servidores Públicos 

Municipais de Sorocaba
Jornalista Responsável: 

Rubens Pellini Filho – Mtb. 31.695
Tiragem: 10.000 exemplares

Impressão: 
Ipanema  Sistema Gráfico e Editora Ltda

Editorial

A missão do SSPMS no ano em que 
completa 20 anos de transformação

Completando duas décadas de exis-
tência, o Sindicato dos Servidores Públi-
cos Municipais de Sorocaba (SSPMS) tem 
como sua missão aprofundar-se cada vez 
mais na missão de unir a categoria pela 
qual tem lutado constantemente em de-
fesa de seus direitos.  Para executar sua 
missão a contento, o SSPMS depende 
fundamentalmente da participação ativa e 
efetiva dos servidores, independentemen-
te da função que exerçam. Uma categoria 
unida é sinônimo de sindicato forte, com 
maior capacidade de negociação e mais 
eficiente na defesa dos direitos dos servi-
dores.

A defesa dos direitos e dos interesses 
da categoria sempre foi motivo de preocu-
pação por parte dos servidores municipais 
de Sorocaba, tanto que sua necessidade 
levou a criação da Associação dos Ser-
vidores  em  28 de dezembro de 1980. A 
criação da Associação foi um marco na 
história do funcionalismo público em So-
rocaba. No ano seguinte, 1981, o aumento 
salarial dos servidores foi discutido com 
a Associação, o que lhe dava reconheci-
mento como entidade representativa da 
categoria.

A transformação em Sindicato, no 
dia 18 de fevereiro de 1989, consolidou 
a entidade como sendo a defensora dos 
interesses dos servidores públicos muni-
cipais, tendo garantida pela Constituição 
de 1988 poderes mais amplos dos que os 

conferidos às associações. Inclusive com 
a capacidade de agir sem a necessidade 
da autorização de seus associados, agin-
do pela coletividade e garantindo a defesa 
dos interesses de todos. 

Nestes seus vinte anos de existência, o 
SSPMS veio sempre se aprofundando na 
defesa dos interesses dos servidores. No 
campo administrativo, sempre buscou  a 
valorização do servidor, com melhores sa-
lários e condições de trabalho adequadas. 
Ainda busca oferecer aos seus associados 
uma gama ampla de serviços e de lazer, 
em sua sede central e no clube de campo. 

Diversas foram às conquistas da cate-
goria nestes vinte anos de transformação 
do SSPMS, das quais destacam-se:

• Mudança para o regime estatutário, 
que através do Estatuto dos Servido-
res, garante a estabilidade no empre-
go e tantos outros benefícios;
• Regime previdenciário municipal, 
garantia de aposentadoria integral 
(paridade) pelos servidores efetivos 
através da Funserv;
• Assistência à Saúde pela Funserv, 
com tratamento e atendimento digno 
a categoria;
• Implantação do plano de carrei-
ra/evolução funcional  a todos os 
servidores;
• Implantação da Comissão Interna 
de Prevenção de Acidentes (CIPA), 

garantindo o controle e a melho-
ria das condições e ambientes de 
trabalho;
• Unificação da Rede Municipal de 
Educação, com base na LDB;
• Criação da Secretaria de Recursos 
Humanos, propiciando a melhoria na 
atenção e  tratamento ao funcionalis-
mo;
• Retorno dos concursos públicos 
em todos os órgãos públicos (PMS, 
SAAE; URBES e Câmara Municipal), 
entre outros.

Nos últimos anos, a ação do SSPMS 
foi além, buscando ainda a moralização 
da administração pública. Como no caso 
da denúncia ao Ministério Público do Tra-
balho sobre as terceirizações irregulares 
de trabalhadores, que ocupavam postos 
que deveriam ser preenchidos por funcio-
nários concursados . 

O êxito alcançado pela categoria é fru-
to da equidade de tratamento dispensado 
pelo SSPMS, independentemente do seg-
mento/área  e do cargo/função que cada 
servidor atua.

Por fim, a conquista do primeiro pa-
trimônio (área) pelo SSPMS no ano que 
completa  os  vinte anos de transforma-
ção,  dá a exata dimensão da árdua mis-
são a  que a categoria tem a cumprir, por 
isso,  é importante  que o servidor valorize 
e comemore cada conquista...

EXPEDIENTE

NOVO TELEFONE DA SEDE:

(015) 3219.3310

Diretoria Executiva: 
Presidente:
Sérgio Ponciano de Oliveira - SEDU
Diretor Administrativo: 
Marcelo Stefani - SES
Diretor Financeiro: 
Roseli Miranda Coelho - SES
Diretor de Patrimônio: 
Jefferson Luis de Oliveira - SAAE
Diretor Sócio-Cultural: 
Rosa Galvan - SEHAUM
Diretor de Esportes: 
José Gilberto Gomes - SAAE
Diretor Assuntos Trabalhistas: 
José Luis Rossi - SEJ
Diretor de Relações Sindicais: 
Elias de Oliveira Junior - SSC
Diretor Comunicação: 
Jurandy Gomes da Silva - SSC

Suplentes da Diretoria: 
Josué Ferreira Campos - SEMES
Ângela Maria Pires - SECID
Sebastião de Oliveira Porangaba - SERH

Conselho Associativo:
Betânia Maria de C. Cristino Teixeira – SES
Célia Maria da Silva – SEDU
Cinira Moreira Maria – SEMES
Darci Lourenço – SEMES
Douglas Jampietri Muniz – SEDU
Edmar Luiz Voticoski – SSC
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
Osvaldo dos Santos Filho – Aposentado
Renato de Barros – SERH
Silmara Cristina R. da Silva Noronha – SEDU

Comissão Fiscal:
Antonio João Ribeiro - SEF
Carlos R. de O. e Souza – Câmara Municipal
Maria Aparecida Leme Maldonado - SEDU
Luiz Godinho - Aposentado

Prestação de Contas / 2008 foi aprovada
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Paço suspende por 90 dias a 
negociação salarial

Servidores e Entidades não concordam com essa decisão 

Os Secretários de Recursos Humanos 
e de Finanças, em reunião no dia 13/04, 
comunicaram os representantes das Di-
retorias do Sindicato dos Servidores Mu-
nicipais, da Associação dos Aposentados, 
da Associação dos Funcionários do SAAE 
e da Associação dos Guardas Municipais 
que o Prefeito Vitor Lippi suspendeu por 
90 (noventa) dias a negociação salarial.

Os Servidores e as Entidades não con-
cordam com essa decisão da Administra-
ção Municipal, pois apesar das dificulda-
des financeiras alegadas pelo Prefeito, em 
reunião realizada no dia 09/04, foi apre-
sentada uma proposta de parcelamento 
da reposição da inflação de 2008 (6,16% 
- IPC-FIPE) para que a categoria não fosse 
totalmente prejudicada e, sem maiores ex-
plicações, a mesma não foi aceita.

O Prefeito enviou junto com o holerite 
de abril uma Carta explicando sobre a si-
tuação financeira e sobre a perda de 8,8% 
na arrecadação na receita no primeiro 
trimestre de 2009, que para ele impossi-
bilitou neste momento o fechamento do 
acordo coletivo/2009 para o funcionalismo 
municipal. 

O Prefeito informou ainda que “assim 
que a situação melhore faremos a corre-
ção dos salários deste ano...”

COMPROMISSO DAS ENTIDADES

As Entidades representativas do Fun-
cionalismo Municipal continuarão co-
brando e pressionando a Administração 
Municipal para que conclua a negociação 
salarial o mais breve possível e garanta 
a reposição da inflação de 2008. É uma 
questão de dignidade para que os Servi-
dores possam  ao menos continuar colo-
cando o arroz e o feijão na mesa de seus 
familiares. Isto sem falar, que os Servido-
res também são contribuintes e querem 
continuar honrando os pagamentos das 
taxas e tributos públicos, corrigidos anual-
mente pelos órgãos públicos. 

Na reunião de negociação salarial 
do dia 06 de março/09, entre os Se-
cretários de Recursos Humanos e de 
Finanças com os representantes do 
Sindicato dos Servidores e da Asso-
ciação dos Aposentados e Pensionis-
tas, houve um avanço significativo em 

uma questão de justiça para os apo-
sentados.

Foi garantida pelos Secretários 
presentes a aplicação do plano de car-
reira aos servidores aposentados no 
período de 1992 a 2007, que tenham 
adquirido o direito conforme previsto 

na Lei Municipal n. 8.346/2007. A apli-
cação será no mês de maio de 2009, 
através da publicação das respectivas 
referências naquele mês, com o res-
pectivo pagamento retroativo a janei-
ro/2008. 

2ª Fase do Plano aos Servidores 
da Ativa - Foi aplicada a pontuação 

por formação e assiduidade 

Conforme ficou garantido pelo Se-
cretário de Recursos Humanos, foi 
dado continuidade a 2ª fase do plano 
de carreira aos servidores da ativa, em 
função da pontuação adquirida pela 
formação e capacitação que cada ser-
vidor apresentou no mês de janeiro.

No Jornal do Município, dia 30 de 
abril, foi publicada a pontuação dos 
cursos e da assiduidade, assim o Ser-
vidor que alcançou os 150 pontos foi 
promovido e já recebeu no holerite de 
abril/2009 a nova referência conforme 
prevê a Lei 8.346/2007.

Aposentados conseguem o Plano de Carreira
Para o Sindicato e Associação dos Aposentados era uma questão de justiça

Outras 
reivindicações / 

pendências - 2009
Conforme noticiado no Bole-

tim “Valorização & Respeito”, do 
mês de setembro/08, após o fe-
chamento do Acordo Coletivo de 
2009, o Sindicato estará retoman-
do com a Administração Munici-
pal as discussões e negociações 
sobre as demais reivindicações e 
necessidades da categoria. 

A principal reivindicação refere-
se à revisão dos cargos e salários 
de toda a CATEGORIA, ou seja, 
das áreas: administrativa, opera-
cional, técnico superior, saúde, 
guarda municipal, educação, etc. 

O Sindicato tem compromisso 
em tratar o funcionalismo muni-
cipal com equidade e toda ne-
gociação com a Administração 
Municipal é realizada observadas 
as condições legais e a viabilida-
de orçamentária/financeira (LOA). 
Pedimos paciência e união da 
CATEGORIA !!!

Aproveitamos para agradecer aos colegas que sacrificaram o seu 
horário de almoço e compareceram na Câmara Municipal no dia 16 
de abril para prestaram apoio às Entidades e manifestar também a 

rejeição pela suspensão da negociação salarial.
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Está prevista para o segundo semestre 
deste ano a entrega da “Escola de Gover-
no”, núcleo de treinamento dos servido-
res da Prefeitura de Sorocaba. O espaço 
possibilitará, à Secretaria de Recursos 
Humanos (SERH), capacitar e instruir toda 
a equipe de funcionários públicos muni-
cipais para um melhor atendimento às 
pessoas que procuram pelos serviços da 
administração. Os primeiros passos para 
a implantação da futura unidade já come-
çaram.

O prédio que abrigará a “Escola de 
Governo” está em reforma e funcionará 
num prédio situado entre a Guarda Muni-
cipal e o Centro de Educação Infantil (CEI 
63), no Alto da Boa Vista. O local contará 
com duas salas de treinamento, com ca-
pacidade para 30 pessoas cada, uma sala 
de informática e um auditório para eventos 
internos.

“Nossa expectativa é que tudo esteja 
pronto no segundo semestre deste ano”, 
destaca o secretário da Serh, Rodrigo Mo-
reno. 

“Será por meio da ‘Escola de Gover-

no’ que a Prefeitura resgatará o Curso de 
Administração para os servidores munici-
pais”, anuncia Moreno. No local também 
serão desenvolvidos cursos de pós-gradu-
ação e de capacitação, sempre voltados 
ao atendimento ao munícipe e à liderança, 
por exemplo. 

Inscrições Abertas para o Curso 
de Administração Pública 

Data: 04 a 13 de maio de 2009
Horário: das 9 às 16 hs 
Loca: Paço Municipal – 
SERH – 1º andar
Requisito: Possuir Ensino 
Médio (antigo 2º grau) 
completo
Dia do Curso: Quarta - Feira 
(13 às 17 hs) e Quinta – Feira 
(8 às 12 hs)

Maiores Informações 
Telefone: 32382120

Rede Municipal ganhará 
Centro de Referência da Educação 

O Centro de Referência de Educa-
ção está em fase final de construção e foi 
criado pela Administração Municipal para 
reunir diferentes ações educacionais e 
atendimento especializado a professores 
e estudantes da rede municipal de ensino. 

No local serão realizados diversos pro-
gramas voltados a melhoria da qualidade 
de ensino, com atividades interdisciplina-
res, cursos e treinamentos para os pro-
fessores, além de permitir um melhor de-
senvolvimento aos alunos, especialmente, 
aqueles com dificuldade de aprendizagem 
ou com altas habilidades intelectuais que, 
em horários alternados aos das aulas, par-
ticiparão de atividades diferenciadas.

Quadro de Funcionários 
para o Centro 

Por tratar-se de uma unidade importan-
te para a melhoria da qualidade de ensino 

da rede municipal, que terá atividades per-
manentes, espera-se que a Secretaria da 
Educação dote o Centro de Referência de 
Educação de um quadro permanente de 
profissionais especializados que atendam 
às especificidades  dos programas e aten-
dimentos que serão oferecidos. 

Para o nosso Sindicato de nada adian-

tará  “vestir um santo, retirando a roupa de 
outro”, além de trazer prejuízo as unidades 
escolares, pois haverá necessidade de 
contratação de profissionais/professores 
substitutos (CLT) para suprir a ausência 
dos efetivos.

Apoio importante aos 
educadores e alunos

A direção do SAAE deu 
posse no dia 06/janeiro aos 
membros da nova diretoria da 
sua Comissão Interna de Pre-
venção de Acidentes (CIPA), 
cuja principal meta é investir 
no trabalho de conscientiza-
ção dos funcionários sobre a 
importância da utilização dos 
equipamentos adequados de 
segurança e, consequente-
mente, a minimização do nú-
mero de acidentes, além do 
acompanhamento e fiscaliza-
ção dos servidores nos servi-
ços de campo, a promoção da 
Semana de Prevenção de Aci-
dentes e a ampliação dos equipamentos 
de proteção, com novas aquisições.

Com a participação de representan-
tes da diretoria do SAAE e do Sindicato 
dos Servidores, a nova diretoria CIPA da 
autarquia tomou posse com os seguintes 
integrantes: Fábio de Castro Martins (Pre-
sidente); Andrea Françoise de Sousa; Ro-
dolfo da Silva Barbosa; Cláudio Bauden-
bacher; Manoel Ferreira da Silva; Maria 

José dos Santos Porto; José Rodrigues de 
Jesus; Marcos Paulo Vieira; Roseli Santos; 
Romeu Ayub; Ismael Ferreira da Silva; Eli-
sete Regina Fernandes; Cláudio Derrite; 
Silas Barbosa; Carlos Andrade; Vinícius 
Vieira de Góes; Edson Luiz Anastácio; 
Joaquim Ademir Machado; José Carlos 
Minhonha; Antônio Porto; Roberval Rodri-
gues Júnior; Elias Rodrigues; Davino Ra-
mos da Silva e Oziel Ferreira.

CIPA do SAAE tem nova diretoria e 
vai investir em conscientização

Cursos, palestras e treinamentos serão intensificados

“Prêmio Sorocaba de 
Gestão Pública - 2009”

É um instrumento de valorização e 
estimulo aos Servidores

Instituído em agosto de 2007, a pre-
miação está ligada à população já que 
busca valorizar os melhores trabalhos 
desenvolvidos pela Prefeitura e voltados 
para um melhor atendimento da comuni-
dade. Para isso, são avaliados os proces-
sos de gestão de sucesso desenvolvidos 
pelas secretarias municipais, instituições 
públicas e autarquias, bem como a desbu-
rocratização do serviço público.

 A cerimônia de lançamento do segun-
do ciclo do “Prêmio Sorocaba de Gestão 
Pública”, ocorrida no dia 28 de janei-
ro/2009, no Teatro Municipal “Teotônio Vi-
lela”, contou com a presença do Prefeito, 
de secretários municipais e outras autori-
dades da cidade.

A Diretoria do Sindicato dos Servido-
res também prestigiou o evento e externou 
o seu apoio a essa importante iniciativa de 
valorização e reconhecimento da capaci-
dade profissional do funcionalismo muni-
cipal. O Presidente do SSPMS aproveitou 
para sugerir que as horas de treinamento 
sejam consideradas para fins de pontu-
ação e evolução funcional. O prefeito Vi-
tor Lippi aceitou a sugestão e assumiu o 
compromisso de implementar ainda neste 
ano.

Curso Administração Pública 
retornará no 2º semestre

SERH inicia as obras da “Escola de Governo”
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O Sindicato dos Ser-
vidores exige a apuração 
dos fatos sobre indícios 
de corrupção no Setor 
de Fiscalização de Obras 
Particulares da Prefeitu-
ra, conforme denúncia 
apresentada pelo Verea-
dor José Antonio Caldini 
Crespo, publicada na im-
prensa.

O Sindicato se reuniu 
no dia 10 de março/09, 
com mais de 120 Servi-
dores da Fiscalização da 
Prefeitura que também 
exigem a apuração dos 
fatos e que os infratores 
sejam penalizados, caso 
se comprovem as denúncias, conforme 
prevê o Estatuto dos Servidores. A Entida-
de e os Servidores ficaram indignados e 

também lamentam a forma de apresenta-
ção das denúncias, maculando os mais de 
8.000 servidores.

Em reunião realizada no dia 17 de mar-
ço, com o Sindicato e os Servidores da 
área da saúde, foi cobrado o retorno da 
negociação junto à Administração Muni-
cipal para a reestruturação da Secretaria 
Saúde, principalmente em relação aos 
cargos e carreira. 

O Sindicato alertou aos servidores que 
o Município deverá assumir o PSF, com a 
necessidade de elaboração de um projeto 
de lei especifico para contemplar as exi-
gências e adequações específicas, prin-
cipalmente quanto a jornada de trabalho 
com dedicação exclusiva (40 h semanais). 

O Sindicato pede equidade de trata-
mento equidade e não permitirá que ações 
isoladas criem tratamentos diferenciados, 
já que TODOS SÃO SERVIDORES MUNI-
CIPAIS.

Mais segurança nas 
unidades de saúde

A Entidade enviou ofício aos Secretá-
rios de Saúde e de Recursos Humanos (nº 
19/2009, de 26/02/2009), solicitando pro-
vidências para que seja garantida a prote-
ção a todos os servidores no exercício de 
suas atividades profissionais nas unidades 
de saúde. 

Sindicato cobra apuração 
sobre denúncia de corrupção

Alguns colegas foram antiéticos na forma 
de apresentação das denúncias

As Diretorias do Sindicato dos Servi-
dores Municipais e da Associação dos 
Funcionários do SAAE se reuniram com 
o novo diretor da Autarquia, Geraldo de 
Moura Caiuby, nos dias 22 de janeiro e no 
dia 19 de março/2009, para cobrarem pro-
vidências de melhoria da gestão funcional 
e estrutural, existentes desde 2002.

As Entidades cobraram agilidade nas 

decisões para dar mais tranqüilidade aos 
Servidores, que estão extremamente des-
motivados.       

O Diretor da Autarquia, Geraldo Caiuby, 
pediu às Entidades  paciência e um tempo 
para poder tomar conhecimento dos pro-
blemas e também poder discutir com o 
Prefeito Vitor Lippi os encaminhamentos 
que serão tomados.

Sindicato cobra soluções para as 
deficiências funcionais do SAAE

Servidores da saúde 
querem a reestruturação

Abono de Permanência 
aos Servidores 

Municipais

A Prefeitura regulamentou a con-
cessão do abono de permanência 
aos Servidores Municipais, através do 
Decreto nº 15.681, de 21 de junho de 
2007, com base na Emenda Constitu-
cional nº 41/2003. O abono de perma-
nência consiste no pagamento pela 
Prefeitura, SAAE, Câmara e Funserv 
do valor equivalente ao da contribui-
ção mensal para a previdência muni-
cipal. Tem direito ao benefício o funcio-
nário público de carreira (efetivo) que 
possui os requisitos necessários para 
se aposentar, mas opta em permane-
cer trabalhando.

Para solicitar o benefício, o funcio-
nário deverá procurar o Depto Pesso-
al, preencher o formulário próprio e 
apresentar o original da certidão emi-
tida pelo INSS, que comprova todo o 
tempo de contribuição previdenciária 
anterior à FUNSERV, de forma a de-
monstrar que o funcionário já é apto a 
se aposentar.

Atenção: Os Servidores que estão 
afastados e recebendo via auxílio-do-
ença não têm direito ao abono de per-
manência.

Licença Maternidade
Ampliação para 

6 meses
O Sindicato e as Servidoras 

aguardam a Administração Munici-
pal concluir elaboração de projeto 
de lei que irá ampliar para seis me-
ses a licença maternidade e licença 
adoção das Servidoras Municipais, 
a teor do que foi concedido às ser-
vidores federais e estaduais, confor-
me compromisso de campanha do 
Prefeito Vitor Lippi. 

Apesar de o Prefeito ter solicitado 
brevidade por parte das Secretarias 
competentes para a elaboração do 
projeto de lei, o Sindicato reforçou 
por meio do Of. SSPMS nº 132/08, 
de 11/08/08, para que as providên-
cias sejam ultimadas e o mesmo 
possa ser votado pelo Poder Legis-
lativo em caráter de urgência. Essa 
alteração demonstra a preocupação 
com a qualidade de vida do funcio-
nalismo municipal, em especial, com 
as mulheres e seus filhos, refletindo 
na implantação das políticas públi-
cas na área de recursos humanos 
em nosso município. Só falta a con-
cretização o mais breve possível.
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Atividades realizadas no Clube de Campo

Veja outras fotos no nosso site: www.sspms.com.br - cobertura social

Sucesso total 
no 2º semestre 
de 2008

Baile dos Servidores

Baile a 
Fantasia

Quinta 
Dançante

Confraternização do Clube e da Sede

Dia das Crianças

Funcionariando

Homenagem aos aposentados

Sipat 2008

Finalistas do 
Concurso de 
Videokê
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Todas as quintas-feiras 
Das 14h00 às 18h00

Animação: Franco
Visitante R$ 2,00

1ª sexta do mês 
Das 22h00 às 3h00
Animação com DJ
Visitante R$ 5,00
Estacionamento gratuito

Tarde - 
dançante:

Sexta - 
dançante:

A cada ano aumenta 
mais a participação 
dos sócios e o 
concurso de fantasia 
anima as crianças e 
os papais corujas.

Carnaval 
2009

Atividades Culturais e Esportivas

FESTA DIA DO TRABALHADOR

Dia 01 de MAIO,
foi um grande sucesso!

O concurso será realizado no mês de julho aos sábados, a partir das 14h. Inscrições abertas a partir de maio no Clube de Campo. Haverá premiação para os três pri-meiros colocados.

Concurso 
Vídeokê 
será em julho

O Torneio será realizado no mês de julho aos sábados e domingos.Inscrições abertas a partir de maio no Clube de Campo. Haverá premiação para os três pri-meiros colocados.

12º Torneio de Futebol Society acontece em julho
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No dia 08 de janeiro/09, o Prefeito e 
o Vice Prefeito realizaram a cerimônia de 
apresentação do Secretário de Seguran-
ça Comunitária, o coronel Domingos de 
Abreu Vasconcelos Neto, que também 
passa a responder pela Guarda Municipal 
(GM) e pelo Setor de Fiscalização da Pre-
feitura.

Neste evento foi feito o balanço das 
conquistas para a GM, sendo: 350 coletes 
de proteção balística, 400 jogos de unifor-
me completos, 60 uniformes específicos 
para motociclistas e outros 24 para ciclis-
tas, 112 rádios comunicadores portáteis, 
50 pistolas taurus, 150 revólveres taurus, 
10 viaturas para patrulhamento, 25 moto-

cicletas, 24 bicicletas, 7 microcomputado-
res, uma base comunitária móvel e uma 
carreta para transporte de motos. 

Reestruturação da 
Legislação da GM

O Presidente do Sindicato aproveitou o 
evento e cobrou do novo Secretário de Se-
gurança Comunitária, Cel. Abreu e o Co-
mandante da GM, Cel. Leal, a agilização 
no andamento e discussão das propostas 
de reestruturação dos cargos e salários 
dos Guardas Municipais e que o projeto 
seja analisado pelo Sindicato e AGMS an-
tes do envio à Câmara Municipal. 

Servidores apóiam movimento 
contra demissões de trabalhadores

Defesa dos direitos dos trabalhadores no 
cenário atual foi ponto chave no debate

O presidente nacional da Central Geral 
dos Trabalhadores do Brasil (CGTB), An-
tonio Neto, esteve no dia 05 de fevereiro 
no auditório da sede do Sindicato Único 
dos Trabalhadores da Saúde de Sorocaba 
e Região (Sintesso) e fez uma análise da 

conjuntura do mundo do trabalho. 
A manutenção da contribuição sindical 

e a defesa da base, para que não ocorra, 
nesse momento, uma desvinculação dos 
trabalhadores de seus sindicatos também 
foram questões expostas no encontro.

O Sindicato dos Servi-
dores (SSPMS), pelo 

segundo ano consecu-
tivo aderiu a Campanha 

Natal Sem Fome de 
2008. Com satisfação, 

registramos e agradece-
mos o recebimento de 
quase 2 (duas) tonela-
das de alimentos atra-

vés da participação dos 
servidores municipais 
e demais colaborado-

res. Contamos com os 
colegas na Campanha 

2009.

NATAL SEM FOME
2008

Reestruturação da 
Guarda Municipal está na SERH

   Prefeito apresentou novo 
Secretário de Segurança Comunitária 

No dia 27 de abril, na Cidade de San-
tos, os dirigentes sindicais do Estado de 
São Paulo participaram do Seminário “Cri-
se, Trabalho e Financiamento Público”, or-
ganizado pelo Conselho Sindical da Baixa 
Santista.

Dirigentes Sindicais do Conselho Sin-
dical de Sorocaba estiveram presentes no 
evento, que contou com a exposição pe-
los representantes do DIEESE e do DIAP, 
sobre o panorama atual e os reflexos da 
crise no processo de negociação pelas 
entidades sindicais junto aos patrões e 
gestores públicos.

Os diretores do Sindicato dos Servi-
dores Municipais de Sorocaba aproveita-
ram a presença do Ministro do Trabalho e 
Emprego, Carlos Luppi, e entregaram um 
documento pedindo a aprovação da OIT 
151 e maior autonomia para que os Sin-
dicatos dos Servidores Públicos em todas 
as esferas (Federeal, Estadual e Munici-
pal) possam efetivamente exercer o direito 
e a liberdade sindical, principalmente em 
relação a negociação salarial, já que nos 
últimos anos tem sido uma penúria a con-
quista da reposição da inflação por parte 
dos governantes de plantão. 

Sindicatos discutem crise econômica
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Os órgãos públicos 
da municipalidade vem 
dando continuidade a 
política de ampliação do 
quadro permanente e  
no primeiro trimestre de 
2009   foram contratados 
e efetivados  mais de 300 
Servidores classificados 
nos concursos públicos, 
para prestarem serviços 
na Prefeitura, SAAE e Câ-
mara Municipal.

Essa é uma conquista 
importante para a cate-
goria e para o Sindicato, 
que além garantir o futuro 
previdenciário/aposenta-
doria (FUNSERV),  forta-
lece e valoriza o quadro 
permanente do funciona-
lismo municipal.

Órgãos públicos estão chamando servidores concursados

Saúde

Foi realizada no dia 26 de janeiro/2009 
audiência no Ministério Público do Traba-
lho (MPT), pelo Procurador, Dr. João Ba-
tista César Martins, com a participação do 
Sindicato dos Servidores, que tratou da 
avaliação da terceirização de serviços no 
SAAE e na URBES. 

Os principais pontos questionados 
pelo MPT na audiência são as terceiriza-
ções em serviços que deveriam ser reali-
zados por pessoal próprio, entre elas: lei-

tura de hidrômetros, ligações domiciliares 
de água e esgoto, caixas dos termais de 
ônibus, auxiliares administrativos, apoio a 
fiscalização, entre outros.

Tanto o SAAE como a URBES infor-
maram ao Promotor, Dr. João Batista, que 
desde 2006 vem realizando concursos 
públicos e já efetuaram diversas contra-
tações diretas, principalmente nas áreas 
administrativas, de fiscalização e atendi-
mento ao público.

Terceirização do SAAE e a URBES 
está sendo avaliada pelo MPT

O Sindicato (SSPMS), por força de Lei 
Federal, notificou através de Edital publi-
cado no Jornal Diário de Sorocaba, dia 
06/02/2009, a Prefeitura; a Câmara Mu-
nicipal; o SAAE; a FUNSERV e a URBES, 
que deverão recolher em nome deste Sin-
dicato a Contribuição Sindical referente ao 
exercício de 2009.

A mencionada Contribuição corres-
ponde à remuneração de 1 (um) dia de 
trabalho que deverá ser descontada de to-
dos os Servidores Municipais, na Folha de 
Pagamento relativa ao mês de março de 
2009,  e dos meses subseqüentes (para 

quem ingressar posteriormente).
Apesar de ser obrigatória, por força de 

legislação federal, para o nosso Sindica-
to, a contribuição é fundamental para a 
manutenção dos serviços e da estrutura 
disponibilizada, pois apenas com a recei-
ta da mensalidade dos Sócios a entidade 
não sobreviveria, e não teria condições de 
lutar pela CATEGORIA.

Cabe esclarecer aos Servidores, que 
apenas 60% fica com o SSPMS; 15% - Fe-
deração; 5% - Confederação e 10% - Mi-
nistério do Trabalho (Fundo de Amparo ao 
Trabalhador) e 10% para Central Sindical.

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 
OBRIGATÓRIA 

Desconto de um dia de trabalho por ano 
de todos os Servidores Públicos

SAAE

No mês de setembro/2008 foi assina-
do pela Administração Municipal e Sindi-
cato dos Servidores Municipais junto ao 
Ministério Público do Trabalho (MPT) o 
Termo de Ajustamento de Conduta prevê 
a contratação de novos servidores (con-
cursados) até abril de 2009, O descum-
primento implicará em multa diária de R$ 
500,00 por evento infracional O processo 
de substituição já vem sendo promovido 
pela Secretaria de Recursos Humanos 
(Serh).

O TAC nº5028 prevê que a Prefeitura 
somente utilize servidores públicos para 
a prestação das atividades previstas nos 
planos de cargos e salários, abstendo-se 
de contratar trabalhadores subordinados 
por intermédio de terceiros (pessoas físi-
cas ou jurídicas de direito público ou pri-
vado, fundações, organizações sociais, 
organizações sociais de interesse públi-

co, organizaçõe não-governamentais, co-
operativas, dentre outras) para trabalhos 
relacionados com suas atividades fim ou 
meio, especialmente no que concerne ao 
serviço de atendimento básico de saúde.

Representantes da Administração 
Municipal solicitaram ao Procurador do 
MPT, Dr. João Batista, em audiência reali-
zada no dia 06 de maio/09 a prorrogação 
do prazo até novembro/09. A justificativa 
apresentada é que acabou a lista de espe-
ra de candidatos aprovados no concurso 
público para o cargo de Auxiliar Adminis-
trativo. Ainda restam 124 trabalhadores 
terceirizados para serem substituído pelo 
Paço. O compromisso da Administração 
Municipal junto ao MPT e Sindicato dos 
Servidores é realizar novo concurso e 
substituir esses terceirizados até novem-
bro. O sindicato irá acompanhar e cobrar 
as providências.

No final do ano passado (dezem-
bro/08), foi aprovado pela Câmara Munici-
pal a Lei Municipal nº 8.635/2008, que pre-
vê a celebração de Convênio com a ONG 
S0S - Saúde para o funcionamento do 
Programa da Saúde da Família - Médico 
da Família, até 48 meses. Na verdade tra-
ta-se de renovação de convênio e a con-
tinuidade da terceirização desse serviço 
pela Administração Municipal/Secretaria 
da Saúde. O Sindicato dos Servidores não 
concorda com a terceirização do PSF- Mé-
dico da Família e acionou o Ministério Pú-
blico do Trabalho (MPT) para que essa si-
tuação seja revista o mais breve possível.

No dia 06 de maio/09 foi realizada au-
diência no MPT e foi dado o Prazo de 30 

dias pelo Procurador, Dr. João Batista, 
para que a Administração Municipal se 
manifeste quanto ao interesse em assumir 
através do Quadro permanente o PSF. A 
Dra. Jane, Advogada da Prefeitura infor-
mou que levará a determinação do MPT e 
que a decisão final é de responsabilidade 
do Secretário da Saúde e do Sr. Prefeito. 
Caso o Município não apresente proposta, 
o MPT irá ajuizar uma Ação Pública. 

O sindicato torce para que essa deci-
são não seja necessário e que seja elabo-
rado um projeto que atenda aos anseios 
da comunidade sororocabana, Estamos à 
disposição, desde que também seja uma 
proposta que resulte na valorização de to-
dos os profissionais da área da saúde. 

Prazo para substituir terceirizados no 
Paço foi prorrogado até novembro

Terceirização - PSF/Médico da Família
MPT deu prazo de 30 dias para o Paço se manifestar

Saúde

Câmara
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REDE CONVENIADA - CARTÃO SSPMSCARD
NOME ENDEREÇO TELEFONE

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. Das 
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 - Jd. Sta. Cecília 32114330

Av. Itavuvu, 3941-  Jd. Sta. Cecília 32265602

Av. São Paulo, 40 - Além Ponte 32112202

AUTO-ESCOLA MARINA Rua Professor Toledo, 416 - Centro 32121211

CALÇADOS

AMERICAN SHOES Rua Barão do Rio Branco, 145, Centro 32325058

NICK’S CALÇADOS Bulevar 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

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 Cinto de Biaggi, 164 Box 7 - Extra - Jd. Sta. Rosália 32335975

SINPLE STORE Bulevar Braguinha, 102 - Centro 32335899

Bulevar Braguinha, 256 - Centro 32318921

Praça Cel. Fernando Prestes, 13 - Centro

Av. Dr. Afonso Vergueiro, 1700, Loja 42 - Shopping Sorocaba

Av. Dr. Afonso Vergueiro, 1700, Box 3 D - Shopping Sorocaba 32327833

CONFECÇÃO INFNATIL

SAORY BABY Bulevar Braguinha, 386 - Centro 32328376

COSMÉTICOS

AKAKIA COSMÉTICOS Av.Afonso Vergueiro, 1766 - Box 23 32343683

O BOTICÁRIO Rua da Penha, 1067 32241301

Carrefour - Chácara Sonia Maria 32117768

CURSOS

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

CURSO DANÇAS

ACADEMIA PATRICIA 
TOLEDO

Rua Severo Santos Scapol, 141-A - JD. Gonçalves 32273932

FARMÁCIAS

BOTICA ORGÂNICA Rua da Penha, 1444 - V. Leão 32215553

FARMA FORT Vários endereços 32128100

FARMA IPIRANGA Av. Moreira Cesar, 397 - V. Leão 32215678

FARMA PONTE Vários endereços 32245528

GÁS DE COZINHA

AEROGÁS Av. Santos Dumont, 533- V. Angélica 33131516

LABORATÓRIOS

IDS Av. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, 1001 - Vergueiro 33316220

SIAM Rua da Penha, 914 - Centro 32244747

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

IRMÃOS MATIELI LTDA Rua Padre Lara de Moraes, 71 - Pinheiros 32195530

MATIELI MAT. P/ 
CONSTRUÇÃO

Rua Miguel A. Matielo, 282 - Eden 32252427

NOME ENDEREÇO TELEFONE

SIDNEI CESAR MATIELI 
JUNIOR EPP

Av. Itavuvu, 1867, JD. Atílio Silvano 32266303

ANDRÉ MATIELI JUNIOR EPP Rua A, 1405 - Julio de Mesquita 32217967

EWELIN MARA P. MATIELI 
EPP

Av. Manoel Vieira, 2221 - Araçoiaba da Serra 32818999

MÉDICOS

AMAURY PROENÇA Rua Vergílio de Melo Franco, 172 - Vila Carvalho 32331711

MED TALL - CARDIOLOGISTA Rua Coronel José Prestes, 50 - Centro 32327861

SIAM Rua da Penha, 914 - Centro 32244747

ODONTOLOGIA

DENTAL UP Rua José Maria Fontoura, l36 - Jd. Maria do Carmo 32339154

Rua Cel. José de Barros, 150 - V. Amélia 32323443

DR.MARCIA Rua Salvador Correia,  137 - Centro 32325057

ORTODONTIA

COES Rua Antonio Soares, 194- JD. Soares 32327232

DR. JOSÉ PERBELLINI Rua Prudente de Moraes, 112 - Jd. Sta. Rosália 32325445

DR. ERICO Rua Salvador Correia,  137 - Centro 32325057

ROS  - RX ODONTOLÓGICO Av. Eugenio Salerno, 507 32219217

ÓTICAS

ÓTICA ALIANÇA Bulevar  Braguinha, 162 - Centro 32315220

ÓTICA PONTUAL Rua Monsenhor João Soares, 176 - Centro 32322675

ÓTICA. COM (PONTUAL) Rua Nabeck Shiroma, 195 - Jd. Emilia 32324286

MIRA ÓTICA Rua Bulevar Braguinha, 305 - Centro 32345325

PIZZARIA

FAMILIA BRESSANE 
PIZZARIA - DELIVERY

Alameda das Azaléias, 379 - JD Simus 32215622

PAPELARIAS

PAPELARIA ROMA Rua da Penha , 852 - Centro 33315757

PQ. PAPELARIA Av. Nogueira Padilha, 1252 - V. Hortencia 32378000

Rua Padre Luiz, 206 - Centro 32111889

PQ. INFOMÁTICA Rua São Bento, 279 - Centro 32329353

PQ. ITAVUVU Av. Itavuvu, 126 Jd. Sta. Cecília 32110060

POSTOS DE COMBUSTÍVEIS

AUTO POSTO LEISA Av. Dom Aguirre, 3465 - V. Maria do Carmo 34117460

AUTO POSTO NOVA ERA Av. Ipanema, 2900 - V. Nova Sorocaba 32232549

AUTO POSTO S. FRANCISCO Rua Luiz Gama, 80 - Centro 32320015

AUTO POSTO ITAVUVU Av. Itavuvu, 1580 - Vila Carol 30125772

 POSTO CIC Av. Pereira da Silva, 557 - JD. Santa Rosália 32344782

POSTO DOS TROPEIROS Av. São Paulo, 910 - Além Ponte 32277758

SUPERMERCADOS

REDE BOM LUGAR Vários endereços 32267362

REDE CORREIA Vários endereços 32347454

SEGUROS - PARCERIA COM O SINDICATO

HUMBER SEGUROS Contato: Renata (sem uso do cartão) 33277200

SERVIÇOS OFERECIDOS NA SEDE COM CARTÃO - NECESSÁRIO AGENDAR HORÁRIO

CABELEIREIRA Odete  (agendar atendimento sede) 32193310

ODONTOLOGIA Dra. Márcia  (agendar atendimento sede) 32193310

ESTÉTICA FACIAL Pellini  (agendar atendimento sede) 32193310

ESTÉTICA CORPORAL
No Clube de Campo

Pellini  (agendar atendimento sede) 32193310

Observações Gerais sobre a Rede Conveniada:

Para utilizar a Rede Conveniada, o Sócio Titular deverá apresentar o Cartão SSPMS CARD com RG e assinar o 
comprovante de compras junto ao comerciante.

O Sócio que 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 previsto em lei. 

Quando o valor total não for descontado, o Sócio deverá dirigir-se a Sede para quitar o débito, evitando-se a 
inadimplência, resultando no o bloqueio do Cartão e outros procedimentos cabíveis.  
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Graças ao acordo judicial, a título de 
ressarcimento, o nosso Sindicato recebeu 
em caráter definitivo a área de 1.647,57m², 
que já está devidamente registrado em 
Cartório e trata-se do primeiro patrimônio 
adquirido pelo SSPMS. A área esta mes-
mo endereço do Clube de Campo (Rua 28 
de Outubro, ao lado do Restaurante Su-
premum). 

É uma grande conquista que o Sócios 
devem comemorar nos 30 anos de Fun-
dação enquanto Associação, nascida em 
28/12/1980 e transformada em há 20 anos 
Sindicato no dia 20/02/1989.

Essa área possibilitará o direito de 
construir  a nossa Sede própria, que tam-
bém propiciará uma maior agilidade e ra-
pidez no encaminhamento das demandas 
da categoria, pois estaremos mais próxi-
mos dos órgãos públicos, com os quais 
temos que nos relacionar diariamente, ou 
seja, Paço Municipal, Câmara Municipal, 
Fórum de Justiça, Justiça do Trabalho, 
etc. 

A Assembléia do dia 13/03/2009, apro-
vou a formação de uma Comissão para 
acompanhar todo o processo de constru-
ção da sede próprio. O Presidente infor-
mou que somente irá construir se houver 
disponibilidade financeira, pois o principal  
compromisso da Entidade é com a manu-
tenção operacional e funcional da estrutu-
ra existente.

Imóveis públicos cedidos ao SSPMS

O atual prédio onde funciona a Sede 
Administrativa no centro está cedido por 
permissão de uso ao SSPMS pela Prefeitu-
ra, por tempo indeterminado, por meio do 
Decreto Municipal nº 4.864, de 12/11/1984 
(Processo nº 3.305/84).

O nosso Clube de Campo foi construí-
do em área pública cedida por permissão 
de uso pela municipalidade ao SSPMS, 
pelo prazo de 30 anos, por meio do De-
creto Municipal nº 8.303, de 04/12/1992 
(Processo nº 4.308/87).

Sindicato adquire seu primeiro patrimônio 
(área) e pretende construir a Sede própria

Presidente assina escritura do primeiro patrimônio

Sindicato tem novo Estatuto
No dia 12/12/2008, foi realizada As-

sembléia Geral Extraordinária, que apro-
vou o novo Estatuto Social do SSPMS. 

A nova redação estatutária, que passa 
a vigorar com 114 (cento e quatorze) ar-
tigos e seus respectivos incisos, parágra-
fos e alíneas. Constam das disposições 
transitórias as alterações das regras que 
entraram em vigor imediatamente e outras 
que valerão apenas para o próximo man-
dato. A Assembléia também referendou as 
Resoluções SSPMS nº 01 a 04/2008, men-
cionadas no artigo 97, § Único.

O Presidente da Diretoria justificou a 
necessidade da nova redação do Estatuto 
da Entidade, visto que a redação anterior 

foi redigida na fundação da Associação 
dos Servidores Públicos Municipais de 
Sorocaba, em 28/12/1980, sofrendo vá-
rias alterações desde a transformação em 
Sindicato dos Servidores Públicos Munici-
pais de Sorocaba em 20/02/1989, tendo, 
inclusive, alguns artigos sido revogados. 
Houve preocupação na valorização da 
redação anterior, observadas as adequa-
ções necessárias em face das novas exi-
gências de garantia de gestão laboriosa e 
eficiente. 

Atenção: Os Sócios deverão estar 
atentos às novas regras e poderão aces-
sar O Novo Estatuto no site www.sspms.
com.br – “O Sindicato - Estatuto”.

Conforme foi anunciado nas Edições 
do meses de Julho e Setembro/2008, a 
Empresa, proprietária do terreno onde 
foi construído o nosso Salão de Eventos, 
ingressou com Ação na Justiça para reto-
mada do imóvel (terreno e salão) no final 
de 2007. 

A Ação Judicial tramitou na 6ª Vara 
Cível, Processo nº 2364/2007 e após um 
ano de longa negociação com os proprie-
tários da área, o Sindicato dos Servidores, 
foi ressarcido pelas benfeitorias realizadas 
no terreno particular, por meio do recebi-

mento de uma área. 
No dia 19 de fevereiro de 2009, foi efe-

tuada a devolução da respectiva área de 
3.780 m², onde foram construídos o Salão 
de Eventos, Portaria, o Vestuário e a Qua-
dra de Areia.

O Relatório Circunstanciado sobre 
o acordo judicial e as decisões tomadas 
pelo SSPMS foi apresentado na Assem-
bléia realizada no dia 11/03/2009 e está 
disponível para consulta no site www.ss-
pms.com.br “O Sindicato – Prestação de 
Contas”.

Salão de Eventos é devolvido 
conforme acordo judicial

Solicitamos aos Sócios que utilizam os Con-
vênios do Sindicato e que não tiveram o valor 
total das compras descontado no holerite que di-
rijam-se até a Sede (rua Hermelino Matarazzo nº 
43) e efetuem o pagamento, para que não ocorra 
o bloqueio do Cartão.

Atenção: Pelo novo Estatuto (artigo 8º), os 
Sócios em débito, serão cobrados por carta e 
também estarão sujeitos a receber cobrança ju-
dicial, além ter os seus nomes enviados para o 
SPC/SERASA. Procure a Sede e negocie, pois 
não queremos tomar essa medida desagradável. 
Faça a sua parte !

CARTÃO SSPMS CARD 
Dividas não 

descontadas no holerite
1º - Atendimento somente para 
causas trabalhistas e com hora 
marcada.
2º - Prioridade de agendamento 
para os Sócios, ficando os de-
mais em lista de espera.
3º - Casos Urgentes (sem ho-
rário marcado), somente para 
Sócios com prazo para respon-
der P.A.D. ou Processo Judicial 
– Trabalhista, com notificação 
em mãos.
Telefone para agendamento 
3219-33 10  Horário: das 9 às 
17 h.

Departamento 
Jurídico do SSPMS

Comunicado Geral

É a exposição dos trabalhadores/
servidores a situações humilhantes e 
constrangedoras, repetitivas e prolon-
gadas durante a jornada de trabalho e 
no exercício de suas funções. É mais 
comum em relações hierárquicas au-
toritárias e assimétricas, em que predo-
minam condutas 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, forçando-a a 
desistir do emprego. Em determinadas 
Unidades da Administração Pública, al-
gumas chefias acabam utilizando o ins-
trumento de avaliação de estágio pro-
batório para pressionar, e isso também 
se caracteriza como Assédio Moral. 

Os Servidores devem ficar atentos e 
denunciar ao Sindicato, aos Ministérios 
Públicos e a SERH / Paço.

O que é 
Assédio Moral no trabalho?
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A Diretoria do SSPMS e os Servidores 
agradecem a Companheira Maria Win-
nifred, a Winny, que se dedicou 13 anos 
ininterruptos a nossa Entidade  e agora 
passou a ser Gestora Administrativa da 
Assistência à Saúde dos Servidores Muni-
cipais na FUNSERV.

Boa sorte para  ela e que continue aju-
dando os Servidores, nesta área tão im-
portante e sensível para a vida do funcio-
nalismo municipal.

Agradecimento
Especial

AVISOS IMPORTANTES AOS 
SÓCIOS E DEPENDENTES

MENSALIDADE DO 
DEPENDENTE EXTRA:

Desde Janeiro/2009, o valor da 
mensalidade será de R$ 10,00 (dez re-
ais).

FECHAMENTO DAS PISCINAS:
As piscinas estarão abertas até o 

dia 30 de abril e retornarão a partir do 
dia 19 de setembro/09.

EXAME MÉDICO - PAGAMENTO
A partir da próxima temporada, 

set/2009, todos os sócios e dependen-
tes, deverão pagar o exame médico 
para uso das piscina, independente-
mente da idade.

APRESENTAÇÃO 
DE CARTEIRA SOCIAL 

É obrigatório a apresentação da 
Carteira Social na entrada no Clube de 
Campo, para o exame médico e para o 
uso das piscinas, independentemente 
da Idade do Sócio e Dependente. 

Também deve ser apresentada Car-
teira Social para uso dos serviços ofe-
recidos na Sede (Dentista, Cabeleireira, 
Estética Facial, etc.).

O lago do Clube de Campo está asso-
reado em função de ter estourado a bar-
ragem do lago do Parque Natural “Chico 
Mendes”, no ano de 2008.

O Sindicato enviou diversos ofícios ao 
SAAE para que limpeza seja feita o mais 
breve possível.

O Presidente lembrou também que o 
Clube de Campo trata-se de área pública e 
de preservação e que se não forem toma-
das as providências, a autarquia poderá 
ter problemas com o Ministério Público.

Os Sócios usuários do lago estão mui-
to chateados com a demora. Pedimos um 
pouco mais de paciência pois os serviços 
são complexos e será necessário autoriza-
ção dos órgãos ambientais.

No mês de março/2009 
foi priorizada a revisão do 
telhado do terraço e reali-
zados pequenos reparos 
pelo Carpinteiro Jacinto 
para garantir a segurança 
dos sócios.

Uso dos Quiosques 
no Clube de Campo

Pequenos: pela ordem de chegada, 
sem reserva.
Grande: para grupos de 15 pessoas. 
Reserva deve ser feita pessoalmente 
no Clube de Campo, com antecedên-
cia.

Entrada de Convidados
Autorização deve ser solicitada ante-
cipadamente, no Clube, pois há limita-
ção de número de pessoas. 
Todos os visitantes deverão estar 
acompanhados do Sócio Titular e de-
verão se identificar na Portaria para en-
trar no Clube. 
O Sócio Titular assume toda responsa-
bilidade pelos atos de seus Visitantes, 
podendo ser apenado nos termos do 
Novo Estatuto.

COMO ASSOCIAR-SE 
AO NOSSO SINDICATO:

A)Preenchimento e entrega de formu-
lário próprio na Sede ( Rua Hermelino 
Matarazzo nº43 – Além Linha – Próximo 

ao Terminal Santo Antonio – em frente a 
Escola Municipal Matheus Maylasky)
B)Apresentar RG, CPF, holerite, certi-
dão de casamento ou nascimento dos 
filhos e outros documentos 
Comprobatórios.
C)02 fotos do sócio e 01 de cada de-
pendente.
D)Valor da Mensalidade: 1% (um por 
cento) do salário base, descontado em 
holerite 
E) Dependente Extra : Valor Mensal fixo 
de R$ 10,00, descontado em holerite

Atendimento na Sede 
(Rua Hermelino Matarazzo nº 43)

Consulta e verificação do limite 
para uso do Cartão SSPMS CARD, re-
cebimento 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. 

Dentista, Cabeleira, Advogada e 
Estética Facial e Corporal com agenda-
mento prévio.

Novo Telefone da Sede: 3219 -
3310.

Funcionamento do 
Clube de Campo

De Terça a Domingo: 9h00 às 20h00
Apresentação obrigatória da Carteira 

Social na Portaria.

Academia:

Terça a Sexta:  ..............11h00 às 20h00
Sábado:  .........................9h00 às 18h00
OBS. Avaliação com agendamento pré-
vio com o Professor Jorge.

Taekwondo:

Sábado:  .......................14h30 às 16h00
Domingo:  ....................10h30 às 12h00

Dança de salão:

Quarta:  ........................18h30 às 20h00

OBS.: Autorizado levar acompanhante 
para a aula. Maiores informações sobre 
as atividades do Clube pelo telefone 
3228.1539.

Manutenção 
do telhado do 
terraço

Sindicato solicita conserto do lago do Clube de Campo


