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Servidora de Carreira assume a SERH
A Servidora de Carreira, Procuradora Municipal, Dra. Silva-

na Maria Siniscalco Duarte Chinelatto assuniu no dia 17/agosto 
a Secretaria de Recursos Humanos (SERH), em substituição ao 
Secretário, Dr. Rodrigo Moreno, que assumiu a Secretaria da 
Administração (SEAD). 

Agradecemos ao Dr. Rodrigo Moreno pelo empenho e pelas 
diversas ações de valorização implantadas ao Funcionalismo 
Municipal, que certamente terão seqüências pela Dra. Silvana. 
Parabéns ao Prefeito Vitor Lippi, por valorizar os Servidores de 
Carreira, que tem muito a contribuir com a Administração Mu-
nicipal.

ATENÇÃO SERVIDORES
O vírus da gripe suína MATA !!!

Sigam as recomendações de higiene e 
procurem o Médico quando sentirem algum 
sintoma de gripe. Não fiquem com dúvidas e 
nem tomem remédio sem orientação médica. 
Cuidado com os “chás” milagrosos !!!

FUMANTES: Cumpram rigorosamente 
as determinações para não terem problemas 
disciplinares. 

Não fumem em local de trabalho fecha-
do/coberto !!!

Reajuste salarial foi 
retroativo a janeiro
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Os integrantes dos órgãos internos do 
Sindicato dos Servidores Públicos Muni-
cipais de Sorocaba - SSPMS (Diretoria, 
Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal), 
em reunião realizada no dia 05/08/2009, 
aprovaram a convocação dos Associa-
dos nos termos dos artigos 15 e 35, letra 
“f”, do Estatuto Social, para participarem 
da Assembléia Geral Extraordinária, a ser 
realizada no dia 02 de setembro/2009, no 
Clube de Campo (Rua 28 de Outubro nº 
370 – Jd. do Paço), às 17h30 min, em pri-
meira convocação e às 18h00, com qual-
quer número em segunda chamada, para deliberarem especificamente sobre a  Filiação 
à Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil - CTB e definição do valor do 
pagamento da mensalidade proveniente da filiação.

O Conselho Fiscal nos termos do artigo 
38, letra “b”, em reuniões realizadas nos 
dias 12/05/2009 e 04/08/2009, analisou, 
deliberou e aprovou a prestação de con-
tas do 1º semestre/2009, pelo Conselho 
Deliberativo, nos termos do artigo 37, letra 
“k”, do Estatuto do SSPMS. Os interessa-
dos poderão acessar o site: www.sspms.
com.br, no link “O SINDICATO – Presta-
ção de Contas” e obter informações mais 
detalhadas de 2009 e 2008.
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Editorial

Nos 355 anos de Sorocaba, 
Servidor seria coadjuvante?

A celebração do 355º aniversário de 
Sorocaba no dia 15 de agosto seguiria a 
rotina que todos nós conhecemos. Com 
muita pompa e circunstância, destancan-
do aquilo que a administração considera 
conquistas para o município e sua popu-
lação, em especial, as novas obras entre-
gues. Porém, o brilho da festa acabou la-
mentavelmente ofuscado com a chamada 
pandemia da gripe “suína”. Vamos então 
aproveitar e parar para fazer uma breve 
reflexão. 

Qual o papel do servidor municipal 
nesta festa. É tratado como coadjuvante 
ou é o considerado o grande responsável 
pelo desenvolvimento e crescimento sus-
tentável de Sorocaba? Qual a participação 
e importância do funcionalismo Municipal 
nos 355 anos de Sorocaba? As vezes dar-
se a impressão que nós servidores somos 
tratados como se fossemos invisíveis. Os 
servidores, não podem ser tratados como 
um apêndice dispensável da administra-
ção pública, que por mais confortáveis que 
sejam as instalações, por mais modernos 
sejam os equipamentos ou por maior que 
seja o valor investido, nenhum centro de 
saúde, escola ou casa do cidadão funcio-
na sem a presença dos servidores. Por-
tanto, os Servidores são indispensáveis e 
imprescindíveis....

O serviço público não é uma linha de 
montagem industrial, onde máquinas po-
dem fazer a maior parte do trabalho sob 
a supervisão de poucos encarregados. É 
uma atividade que depende fundamen-
talmente de pessoas que devem ser bem 
preparadas, conscientes, motivadas e 
valorizadas. Principalmente valorizadas. 
Porém, o que vemos em vários órgãos pú-
blicos (secretarias) é justamente o contrá-

rio. Valoriza-se a obra, mas não aquele vai 
trabalhar dentro dela.

Cabe esclarecer que as conquistas 
para a categoria não foram simplesmente 
concedidas voluntariamente a nós servi-
dores pela administração municipal. Fo-
ram conquistadas graças a um trabalho 
árduo e contínuo do Sindicato, que vem 
lutando pelos direitos dos servidores de 
forma ininterrupta há duas décadas.

Agora passamos a enfrentar outro de-
safio como categoria e como indivíduos. 
As atitudes de valorização por meio de 
tratamento diferenciado que vem sendo 
dispensado a determinados segmentos 
profissionais, por alguns órgãos da atual 
administração, tem dado a impressão de 
que o desejo é ver o funcionalismo munici-
pal e o Sindicato dos Servidores – o único 
órgão com competência jurídica para atu-
ar e defender os interesses da categoria 
– fragmentados e fragilizados. 

Pela primeira vez nos 20 anos de 
existência do Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais de Sorocaba (come-
morados neste ano de 2009), a Prefeitu-
ra decidiu negociar separadamente com 
“segmentos que se intitulam categorias 
independentes”, demonstrando ter uma 
visão de que no serviço público municipal 
de Sorocaba existem aqueles que devem 
receber tratamento privilegiado em prejuí-
zo da maioria. O SSPMS é convidado a ser 
coadjuvante na negociação ou meramen-
te uma “testemunha” da decisão superior, 
não podendo se manifestar, caso contrá-
rio e tido “dificultador”  e que não defende 
a “classe”.

O que torna mais preocupante com 
esta prática não é apenas a questão da 
legitimidade ou representatividade da 

medida mas, principalmente, a DIVISÃO 
que a administração está implantando no 
FUNCIONALISMO MUNICIPAL, ou seja, 
em pouco tempo passaremos a ter servi-
dores de primeira e de segunda classe/ca-
tegoria. Dando a primeira classe um status 
diferenciado e, na prática, admitindo que 
esse “grupo” merece mais e o de segunda 
classe – a maioria dos servidores– ficará 
com menos atenção, ou seja com a sobra 
(dos recursos orçamentários, da vontade, 
do reconhecimento, etc). 

Cabe aqui questionarmos a quem inte-
ressa essa falsa divisão dentro do funcio-
nalismo municipal. Médicos e professores 
são profissionais da mais alta importância 
dentro do serviço público, mas fazem par-
te da máquina administrativa e integram o 
QUADRO DO FUNCIONALISMO MUNICI-
PAL, sendo regidos pelo mesmo Estatuto 
(Lei 3.800/91). Não é difícil imaginar como 
seria caótica a situação nas unidades de 
saúde e escolas se houvessem apenas 
médicos e professores trabalhando. Como 
estes profissionais poderiam atuar se não 
houvesse suporte dos demais servidores 
operacionais, administrativos e outras 
funções? É por isso que torna-se cada 
vez mais necessária a união da categoria 
e o apoio ao trabalho do Sindicato. Pois 
qualquer categoria profissional só é forte 
se permanecer unida. Separada, é frágil e 
sujeita a todo tipo de manipulação, princi-
palmente pelos “oportunistas de plantão”.

Por isso, na comemoração de mais 
este aniversário de Sorocaba, é preciso 
que o Servidor se sinta convidado de hon-
ra da festa e faça valer a presença e comer 
o bolo que ele ajudou a confeccionar! Pa-
rabéns Sorocaba e Servidores no sucesso 
alcançado nos 355 anos de Fundação !!!
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A Câmara Municipal 
aprovou a Lei 8.786, de 
22/06/20009, referente ao 
reajuste salarial de 6,16% 
concedido ao funcionalismo 
municipal pelo Prefeito Vitor 
Lippi, em reunião realizada 
no dia 16 de junho/09 com 
os representantes do Sindi-
cato dos Servidores Públicos 
Municipais de Sorocaba, As-
sociação dos Aposentados 
e Pensionistas da Prefeitura, 
da Associação dos Funcio-
nários do SAAE e Associa-
ção dos Guardas Municipais de Sorocaba. 
Esse reajuste repôs a inflação de 2008 
(IPC-FIPE) e retroagiu ao mês de janeiro, 
data base da categoria (Lei 6.958/2004) e 
foi pago no mês de julho, inclusive as par-
celas referentes aos meses de janeiro e 
junho (em parcela única). 

Essa foi a mais longa negociação dos 
últimos treze anos e duraram exatos 167 
dias, que exigiu o exercício de muita paci-
ência e tolerância por parte dos dirigentes 
sindicais e pela categoria. Apesar da lon-
ga demora, o resultado foi positivo, pois 

além de ter sido garantido o pagamento 
da retroatividade o percentual de 6.16% 
conquistado está acima dos concedidos 
aos Servidores de outros Municípios, tais 
como; Itu (3,5%), Rio Claro (5,53%), Ri-
beirão Preto, Guarulhos (5,9%) e Jundiai 
(6%). O Sindicato dos Servidores, que ja-
mais perdeu a confiança, aproveita para 
agradecer publicamente os Servidores 
que sempre respeitaram a linha de condu-
ta adotada pela diretoria, que usou o dia-
logo até a última instância para concluir a 
negociação salarial de 2009.

O SINDICATO ganhou a Ação Judicial 
para que o Município pague as diferenças 
salariais, referentes à evolução funcional 
(Plano de Carreira da Lei 3.801/91), que 
serão calculadas desde o mês de março 
de 1.996 até dezembro/2007. 

Essa Ação traduz uma luta que teve 
início há muitos anos, na gestão da então 
Presidente Maria Winnifred (a Winny), cul-
minando com o ingresso desta ação em 
dezembro do ano de 2002 e que, agora, 
está sob a responsabilidade da atual dire-
toria, liderada pelo Sergio Ponciano (Ser-
ginho). 

A Ação foi julgada pelo Tribunal de 
Justiça de São Paulo favoravelmente aos 
servidores municipais de Sorocaba (da 
Prefeitura, SAAE e FUNSERV), ou seja, a 
justiça foi feita e a administração munici-
pal deverá fazer a sua parte, até mesmo 
por respeito à categoria.

Os valores que cada Servidor terá di-
reito a receber serão calculados através 
do escritório de advogados Brasil Borges, 
altamente competente para essa tarefa 
e que já está contratado pelo Sindicato, 
com orientação para realização célere 
dos complexos cálculos e trabalhos en-
volvidos. 

A nossa Diretoria continuará lutando 
para ver satisfeito o direito de cada um 
dos nossos servidores e assim poderem 
realizar o sonho acalentado há muito tem-
po. 

Vale lembrar que não existe perda 
pelo decurso do tempo pois todos os va-
lores serão corrigidos monetariamente, 
os quais devem ser considerados como 
uma poupança que auxiliará nas finanças 
de um futuro próximo.

Temos a certeza de que a Administra-
ção Municipal, terá muita responsabili-

dade com a CATEGORIA, que já efetuou 
alguns pagamentos individuais (antes da 
decisão da Ação Coletiva DO SSPMS), 
pois os recursos são públicos e todos me-
recem o mesmo respeito e valorização.

Quem terá direito a receber 
a diferença (Ação Judicial):

Todo Servidor efetivo (concursado) 
que tenha completado no mínimo 05 (cin-
co) anos de efetivo exercício até dezem-
bro de 2006, e que tenha totalizado 150 
(cento e cinqüenta) pontos na evolução 
funcional nos termos da lei 3.801/1992 
(por assiduidade e exercício).

Os Servidores integrantes do Qua-
dro do Magistério que tem o seu Plano 
de Carreira diferenciado (Lei 4.599/94) 
desde 1994, não terão direito a essa Ação 
Coletiva. 

Aviso aos 
Servidores:

A diretoria do Sindicato alerta aos ser-
vidores de carreira (Prefeitura, SAAE e 
FUNSERV) que todos estão compreendi-
dos na ação coletiva, não havendo neces-
sidade de contratar advogado particular, 
gastando desnecessariamente, pois a 
AÇÃO COLETIVA do Sindicato garantirá 
o mesmo direito a TODOS OS SERVIDO-
RES, sem fazer distinção de cargo.

AGRADECEMOS A CONFIANÇA E PE-
DIMOS UM POUCO MAIS DE PACIÊNCIA 
PARA TODOS OS SERVIDORES, POIS O 
SSPMS TEM QUE AGUARDAR A FINA-
LIZAÇÃO DA AÇÃO NA JUSTIÇA E DA 
CONCLUSÃO DO LEVANTAMENTO DOS 
CÁLCULOS. ESTAMOS COBRANDO AS 
PROVIDÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO.

Sindicato ganhou no 
Tribunal de Justiça de São 
Paulo o Plano de Carreira

Essa é uma luta desde 2001 e todos querem receber a diferença

Prefeitura concede 
6,16% de reajuste salarial

Sindicato exige o pagamento retroativo a janeiro aos servidores

Diretoria contrata 
Escritório Brasil 
Borges

Plano de Carreira dos Aposentados, 
finalmente foi feita a justiça

Também foi garantida a aplicação do 
plano de carreira aos servidores aposen-
tados no período de 1992 a 2007, que 
tinham direito a evolução funcional com 
base na Lei 8.346/2007, com autorização 
específica pela  Lei 8.779, de 10/06/2009, 
aprovada pela Câmara Municipal. 

Essa conquista contemplou 894 Apo-
sentados que tiveram direito a evolução 
funcional enquanto estavam na ativa, e 
receberam as referências (enquadramen-
to salarial) no mês de junho, com paga-

mento retroativo ao mês de janeiro/2008. 
Publicações das promoções foram feitas 
no Jornal do Município dia 19 e 26 de ju-
nho/09.

Foi uma luta conjunta do Sindicato 
dos Servidores e da Associação dos Apo-
sentados, para que a justiça fosse feita, 
pois é a valorização dos servidores que 
se doaram durante o exercício de suas 
atividades profissionais. 

O SSPMS agradece a confiança dos 
Aposentados.

SSPMS e 
Associação dos 
Aposentados 
comemoram a 
conquista do 
plano de carreira
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Fortalecimento da Categoria 
Servidores Municipais

Lamentavelmente, nos 
últimos meses, alguns ór-
gãos da Administração Mu-
nicipal vem dispensando tra-
tamento “diferenciado”, por 
conta de reivindicações iso-
ladas apresentadas por seg-
mentos do funcionalismo. 
Essas ações segmentadas 
vem dividindo a CATEGORIA 
DOS SERVIDORES MUNICI-
PAIS e, consequentemente, 
está acirrando a medição de forças entre os 
colegas Funcionários, na luta pela valoriza-
ção profissional.

Ao recepcionar as reivindicações seg-
mentadas, a Administração Municipal acaba 
por implantar a política da “diferenciação” 
e do não reconhecimento da imprescindível 
importância da existência da EQUIPE MUL-
TIPROFISSIONAL, para a prestação de ser-
viços com qualidade, pelos mais variados 
servidores, independentemente do cargo 
ou graduação profissional.

Essa “atitude” de alguns órgãos da Ad-
ministração Municipal, também vem colo-
cando em “xeque” a conduta do SSPMS, 
que sempre norteia as suas aç ões pelos 
princípios da equidade, ética, justiça, res-
ponsabilidade, valorização,  respeito e 
dialogo, balizando a negociação da PAUTA 
COLETIVA pelo cumprimento aos preceitos 
legais que regem as relações trabalhistas 
entre os Servidores/SSPMS e a Adminis-
tração Pública, especialmente, quanto aos 
limites orçamentários e financeiros (LDO, 

LOA e LRF).
O SSPMS reitera o seu compromisso na 

luta cotidiana para prevalecer o RECONHE-
CIMENTO COLETIVO das necessidades e 
reivindicações dos SERVIDORES MUNCI-
PAIS, e não medirá esforços para garantir o 
equilíbrio na “correlação de forças”, visando 
garantir a Equidade de Tratamento.

Caberá à Administração Municipal rever 
os seus procedimentos e preceitos, para que 
efetivamente seja propiciada a implantação 
de políticas públicas de gestão, controle e 
de distribuição equânime de recursos, que 
resulte na VALORIZAÇÃO DA CATEGORIA, 
sob pena de se instalar o caos governamen-
tal, político e administrativo, que refletirá na 
qualidade da prestação de serviços. 

Aos Servidores, cabe a luta pelo forta-
lecimento e reconhecimento da dignidade 
profissional, valorizando e respeitando a im-
portância individual e coletiva, independen-
temente do cargo, função, escolaridade ou 
qualificação profissional, pois, um depende 
do outro, para o exercício de suas ativida-
des cotidianas...

Diretoria do SSPMS 
está preocupada com a 

divisão da categoria

SERH estabelece 
procedimentos importantes

• Controle sobre disfunção - Resolução 
nº 001/2009.
• Término do horário de banco nos dias 
do pagamento – Resolução nº 002/2009.
• Regulamentação de remoção, trans-
ferência ou permuta de funcionários 
– Resolução nº 003/2009.
• Regulamentação de cursos para fins de 
plano de carreira e capacitação profis-
sional – Resolução nº 004/2009.
• Pontuação da evolução funcional: A 
SERH e o SAAE publicaram os Editais nos 
dias 30 de abril e 08 de maio/2009 (JMS), 
com a pontuação da Evolução Funcional 
(pontos dos cursos e assiduidade) acumu-
lada desde a data de admissão. Servidores 
fiquem atentos e acompanhem!!!!

Atenção: As Resoluções foram publi-
cadas no Jornal do Município (05/06/09) e 
os Servidores e Chefias deverão observar 
as regras estabelecidas e tirar dúvidas na 
SERH (Fone 3238-2166).

SERH disponibiliza 
e-mail para contatos:

É importante que os Servidores que 
possuem dúvidas sobre benefícios, paga-
mento, plano de carreira, auxílio doença, 
acidente de trabalho e outros, primeiramen-
te, procurem a SERH (Paço – 1º andar) para 
esclarecimentos e até mesmo para protoco-
larem os seus pedidos. 

Para facilitar o contato e evitar desloca-
mentos desnecessários, a SERH colocou 
diversos e-mails à disposição dos Servido-
res:

Serh.beneficios@sorocaba.sp.gov.br 
(para reclamação de cesta básica, refeições e vale transportes).
Serh.cadastro@sorocaba.sp.gov.br 
(para atualização de endereços)
Serh.pagamento@sorocaba.sp.gov.br 
(para pagamento)
Serh.saudeocupacional@sorocaba.sp.gov.br 
(atestados médicos, auxílio doença, restrições médicas)
Serh.segtrabalho@sorocaba.sp.gov.br 
(condições de trabalho, acidentes de trabalho, Cipa). 

Propostas do funcionalismo 
para Administração Municipal

São reivindicações importantes para a categoria que 
vem sendo discutidas desde 2005 

O Sindicato dos Servidores Municipais protocolou no Gabinete do Prefeito (Of. SSPMS nº 
38/2009, de 24/06/2009), a pauta de reivindicações do funcionalismo para ser incluída pelo Paço 
no planejamento estratégico e Plano Plurianual (PPA), que definirá as ações e diretrizes do Muni-
cípio para o período de 2010 a 2012, que deverá ser protocolado na Câmara Municipal até o mês 
de agosto/2009.

Com a previsão antecipada, as Secretarias de Finanças e de Recursos Humanos poderão 
realizar os impactos financeiros e agilizar a negociação com o Sindicato, que organizará a pauta 
anual do acordo coletivo, respeitando a disponibilidade e distribuição de recursos ao longo dos 
próximos quatro anos, além de garantir a equidade na distribuição dos recursos orçamentários e 
na implantação de políticas públicas e ações de RH, sem distinção.

As principais propostas do Sindicato são:

1. Reposição da inflação, garantia mínima de reajuste salarial anual;  
2. Aumento real de salário a titulo de valorização do piso salarial; 
3. Evolução Funcional (revisão da pontuação dos cursos); 
4. Continuidade das reposições e ampliação do quadro de Servidores através de con-
cursos públicos; 
5. Aplicação de isonomia na evolução funcional a todo funcionalismo, equiparando o 
valor da referência de 3% para 5% o percentual do valor de cada referência, igualando à 
do Magistério; 
6. Revisão de todos os cargos de carreiras e salários dos servidores, visando valorizar e 
ajustar o piso salarial da categoria, de forma compatível com o exercício das atividades 
profissionais;  
7. Ampliação do número de vagas do Curso de Administração Pública(com cursos 
noturnos e em fins de semana);  
8. Seguro de Vida gratuito a todo funcionalismo, (compromisso de campanha);  
9. Ampliação da Licença Maternidade para 180 dias (compromisso de campanha); 
10. Vale deslocamento, aos Servidores que se locomovem com veículo próprio; 
11. Auxílio Transporte, aos Servidores que utilizam veículo próprio para o exercício e 
realização de atividades profissionais; 
12. Ticket refeição, fornecimento aos Servidores que atuam em atividades/unidades 
externas e não têm acesso a refeitório; 
13. Assistência Bucal (odontológica - celebrar parceria com a FUNSERV); 
14. Assistência Jurídica: para os Servidores por responsabilidade civil e/ou  criminal, em 
razão do exercício de sua s atividades profissionais; 
15. Uniformes e EPIs: continuidade do fornecimento periódico para todos os Servidores; 
16. Reestruturação do setor de Saúde Ocupacional do Paço e do SAAE, para atendi-
mento e realização de exames admissionais mais detalhados, além de exames perió-
dicos para todos os Servidores e implantação de programas de acompanhamento e 
reabilitação permanente (celebrar parceria com a FUNSERV); 
17. Implantação de perícia especializada, para avaliação de casos específicos que estão 
trazendo conflitos entre o perito, saúde ocupacional e médico assistente (fazer parceria 
com a FUNSERV); 
18. Regulamentação e implantação da “READAPTAÇÃO DEFINITIVA”, para todos os 
Servidores permanentementes impossibilitados de exercerem “plenamente” as ativida-
des do cargo de origem; 
19. Retorno de benefícios previstos no Estatuto dos Servidores, entre eles: pagamento 
da Gratificação de Natal junto com as férias, Férias proporcionais em pecúnia;
20. Revisão do sistema de avaliação do estágio probatório, com implantação de avalia-
ção especifica para cada área de atuação de forma mais objetiva;
21. Definição de módulos de lotação de funcionários, levando em consideração a 
demanda e complexidade de serviços e o tipo de profissional necessário, para evitar-se 
sobrecarga de serviços e disfunções;
22. Informatização de vida funcional  e implantação de relógio digital para registro de 
ponto em todas as unidades;  
23. Criação da Comissão permanente  de Gestão de RH, com a representação  de todas 
as secretarias; 
24. Revisão e Compilação de toda a legislação pertinente  aos servidores públicos.

O Sindicato dos Servidores reconhece o esforço da atual Administração Municipal na im-
plantação de diversas ações de melhoria junto ao funcionalismo municipal nos últimos anos, 
porém, ainda existem muitas necessidades/deficiências que vem sendo apontadas desde 2005 
e que precisam ser resolvidas por parte do Executivo.
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Instituído em agosto de 
2007, a premiação está liga-
da à população já que busca 
valorizar os melhores tra-
balhos desenvolvidos pela 
Prefeitura e voltados para 
um melhor atendimento da 
comunidade. Para isso, são 
avaliados os processos de 
gestão de sucesso desenvol-
vidos pelas secretarias muni-
cipais, instituições públicas 
e autarquias, bem como a 
desburocratização do servi-
ço público.

 O Sindicato dos Servido-
res apóia integralmente este 
vento, pois é uma importan-
te iniciativa de valorização e 
reconhecimento da capacidade profissional 
do funcionalismo municipal. O Presidente do 
SSPMS sugeriu que as horas de treinamento 
fossem consideradas para fins de pontuação 
e evolução funcional e o Prefeito Vitor Lippi 
assumiu o compromisso de implantar essa 
idéia ainda neste ano.

A cerimônia de premiação será no mês 
de setembro e as modalidades que rece-
berão prêmios são as ações desenvolvidas 

pelos funcionários municipais na gestão das 
unidades (seis candidatos) e na melhoria 
dos seus processos de trabalhos (dezoito 
candidatos). 

Independentemente de quem vai receber 
o prêmio, para o Sindicato, todos os Servido-
res são merecedores do reconhecimento e 
dos cumprimentos. PARABÉNS AOS SER-
VIDORES E A ADMINISTRAÇÃO MUNICI-
PAL!!!

O SSPMS apóia a iniciativa da Ad-
ministração Municipal, em especial, 
pela Secretaria de Recursos Humanos 
(SERH) em proporcionar a capacitação 
e a qualificação dos funcionários, pro-
piciando o conhecimento das caracte-
rísticas peculiares da estrutura organi-
zacional e funcional do serviço público. 
Cumprimentamos os Funcionários da 
SERH que não mediram esforços para o 
retorno do Curso de Administração Pú-
blica Municipal.

A SERH (Secretaria de Recursos 
Humanos), após suspensão por cinco 
anos, retornou o Curso de Administra-
ção Publica Municipal, por meio de con-
vênio com o CEPAM, Órgão do Governo 
do Estado, cuja aula inaugural foi reali-
zada no dia 13 de agosto, na Biblioteca 
Municipal, com a presença da Diretoria 
do SSPMS. O Professor Ricardo Crispi-
no do CEPAM foi o palestrante da aula 
inaugural

Mais de 1.200 servidores se inscre-
veram para o Curso de Administração 
Pública e inicialmente a SERH fez uma 
pré-triagem e enviou as listas dos can-
didatos para as secretarias municipais, 
que escolheram os funcionários de 
acordo com o número de vagas dispo-
nibilizadas a cada órgão. Neste primeiro 
momento, foram disponibilizadas 40 va-
gas, cujas aulas serão realizadas todas 
as quartas-feiras (tarde) e quintas-feiras 
(manhã). 

O Sindicato solicitou que a SERH 
analise a possibilidade de aumentar o 
número de vagas e que sejam implanta-
das turmas em período noturno e finais 
de semana, para abranger um número 
maior de servidores.

A SERH está providenciando refor-
ma e adequação das futuras instalações 
da “Escola do Servidor Público”, que 

abrigará o Curso de Administração Pú-
blica e outros cursos de qualificação e 
treinamento profissional.

Curso de Pós Graduação 
em Gestão Pública

A FAAP (Fundação Armando Álva-
res Penteado) desenvolverá o Curso 
de Gerente da Cidade, a título de pós-
graduação, destinado aos funcionários 
que possuem nível superior. Ontem (dia 
29/07) foi efetuado o lançamento do 
curso pela FAAP com palestras profe-
ridas pelo Prefeito Vitor Lippi, pelo Se-
cretário Estadual de Desenvolvimento 
Econômico e pelos diretores da Funda-
ção. Serão disponibilizadas 40 vagas 
aos servidores concursados (do quadro 
permanente). 

A FAAP selecionará os candidatos 
mediante realização de processo sele-
tivo (prova) e também avaliará os currí-
culos dos aprovados. Para o curso de 
pós-graduação da FAAP, a Prefeitura 
pagará 50% e o funcionário assumirá o 
pagamento dos outros 50% da mensali-
dade (R$ 275,00). As aulas começarão 
no dia 29 de agosto/2009.

SERH investe na qualificação e 
profissionalização dos Servidores

O retorno do Curso de Administração Pública 
é uma conquista da categoria

Futura instalação da escola de Gestão Pública 
do servidor

Presidente do SSPMS prestigia 
abertura do curso

Servidores receberão o Prêmio 
Sorocaba de Gestão Pública/2009
Pelo segundo ano Servidores tem a oportunidade de 

mostrar sua capacidade profissional

SSPMS apoia o Premio de Gestão

URBES atualizou
ticket refeição

Conforme acordado desde 
2006, a URBES atualiza anualmen-
te o valor do ticket refeição dos 
seus funcionários, de acordo com 
o índice do reajuste salarial dos 
Servidores Municipais. Para 2009, 
o reajuste do ticket refeição foi de 
6,16%.

Câmara valoriza 
os seus funcionários

O Presidente da Câmara Municipal, 
Vereador José Francisco Martinez, atua-
lizou o Vale Alimentação (Cesta Básica), 
de R$ 100,00 para R$ 150,00 (aumento 
de 50%) dos funcionários municipais do 
Poder Legislativo.

Também foi criada gratificação aos 
ocupantes de cargos de operador de câ-
mara, operador de áudio e diretor de TV 
(20%), para o desenvolvimento de ativi-
dades externas de produção, edição de 
imagens, bem como captura e edição 
de áudio (Lei 8.788, de 22/06/2009).

O Sindicato dos Servidores Munici-
pais, cumprimenta a Câmara Municipal, 
que através desta ação demonstra o 
respeito e a preocupação em garantir 
aos Servidores Municipais a continui-
dade de ofertar aos seus familiares o 
sagrado alimento do dia-a-dia, em que 
pesem as dificuldades financeiras exis-
tentes. Cumprimentamos também pela 
decisão do Presidente em preservar as 
Servidoras Gestantes. 

Parabéns também pelo belíssimo 
trabalho que vem sendo desenvolvido 
pela Secretaria de Comunicação Institu-
cional, através da Jornalista Cida Muniz, 
que vem implantando novas ferramentas 
de comunicação (portal, jornal impres-
so, jornal televisivo, etc.), propiciando o 
acesso à informação da população em 
geral, que passa a conhecer as ativida-
des do Poder Legislativo.

Sindicância da Fiscalização é 
arquivada por falta de provas

Por falta de provas, a Secretaria de Ne-
gócios Jurídicos, através da Comissão 
Permanente de Sindicância, solicitou o ar-
quivamento do Processo nº 4256/2009, em 
parecer datado de 06/05/2009, aberto para  
apurar suposta corrupção no Setor de Fisca-
lização de Obras Particulares da Prefeitura, 
conforme denúncia apresentada pelo Verea-
dor José Antonio Caldini Crespo, publicada 
na imprensa.

Os Servidores da Fiscalização da Prefei-
tura, se sentiram moralmente lesados pois 
os fatos foram publicados pela Imprensa, an-
tes da apuração e até o momento não houve 
nenhum pedido de retratação. 

O Sindicato está estudando as providên-
cias cabíveis que poderão ser tomadas, para 
reparar essa mácula, que também atingiu 
também os mais de 8.000 funcionários mu-
nicipais. Essa situação já foi colocada para o 
novo Secretário de Segurança Comunitária, 
Cel. José Milton da Costa.

Fiscais cobram retratação
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SSPMS 
homenageia 
Winny pelo 
recebimento 
do Titulo 
de “Cidadã 
Sorocabana”

Atividades Culturais e Sociais

Winny recebe Titulo de 
Cidadã Sorocabana

SSPMS homenageia Winny

Concurso 
Vídeokê já 
começou

O concurso iniciou 
no dia 15 de agosto 

e acontece  aos 
sábados, a partir 

das  14h. no Clube 
de Campo.

BAILE DOS 
SERVIDORES 
com a Banda 
Café Brasil

Dia 31 de outubro, 
das 23hs às 4hs 

Salão de Festas “Lar São Vicente de Pau-
la: Avenida Betânia nº 1255 Jd. Betânia 
(atrás da Garagem da TCS). 

Entrada Gratuita para os Servidores Mu-
nicipais com apresentação do holerite e 
RG. 
Sócios e dependentes com apresentação 
da Carteira Social.

Atenção
Reserva de Mesas para o Baile (pesso-
almente) no dia 24 de outubro (sábado), 
das 9 às l8 hs no Clube de Campo.

Mesa grande (8 lugares) .... R$ 35,00
Convidados ........................ R$ 15,00
(pagamento na entrada)
Entrada de Menores acima de 13 anos, 
com os pais ou responsáveis. Estaciona-
mento Gratuito.

Baile será no 
Salão São 
Vicente de 

Paula

Banda 
Café Brasil 
abrilhantará 
o baile

Tarde 
Dançante
Todas as 
quintas-feiras 
Das 14h00 às 18h00
Animação: Franco
Visitante R$ 3,00

Sexta 
Dançante
1ª sexta do mês 
Das 22h00 às 3h00
Animação com DJ
Visitante R$ 5,00
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12º Torneio de Futebol Society 
inscrições continuam abertas

Atividades Recreativas e Esportivas

O Torneio  será  
realizado no mês 
de  setembro aos 
domingos.
Inscrições no Clube 
de Campo. 
Haverá premiação 
para os três primei-
ros colocados.

Sindicato investe na Academia:
Foram comprados 
três novos apare-
lhos convergentes 
(puxador vertical e 
remada baixa para 
os exercícios dos 
músculos dorçais 
e rosca bilateral 
para exercícios 
dos biceps) e tam-
bém está sendo 
reformado vestu-
ários exclusivos 
para a academia

Horários de Funcionamento
Terça a Sexta: ................ 11h00 às 20h00
Sábado: ........................... 9h00 às 18h00
OBS. Avaliação com agendamento prévio com o Professor 
Jorge.

Aulas de Pilates, Dança de Salão
e outros 
cursos na 

Academia 
Patrícia 
Toledo
Agora as aulas de Dança 
de Salão, Pilates e outros 
cursos serão ministrados 
na Academia Patrícia 
Toledo.
Cursos oferecidos: Ballet 
Clássico, Jazz, Sapatea-
do Americano e Irlandês, 
Dança de Salão, Dança 
do Ventre,Yoga ,Pilates e 
Karatê.
A Academia recebe crian-
ças a partir dos 3 anos de 
idade.
O Associado do SSPMS 
e seus dependentes 
contam agora com mais 
uma opção de atividade 
voltada para a melhoria da 
qualidade de vida. 
Vá visitar e fazer uma 
aula experimental gra-
tuita.
A Academia está locali-
zada na rua Santo Severo 
Scapol, 141 – Jardim 
Gonçalves, maiores infor-
mações PELO TELEFONE 
3227-3932.
A Academia Patrícia Tole-
do cobra preço especial 
para os Associados e 
Dependentes do SSPMS.

Aulas de Taekwondo
Em  novo endereço

As aulas de Taekwondo 
foram transferidas para a 
Academia Sheila Balet.
Endereço: Rua Voluntário 
Menaldo nº 29 - Centro 
(em frente a Farmácia 
Orgânica).
Horários das Aulas:  
Segunda e Quarta:
das 20 às 21 hs
Terça e Quinta:
das 18:30 às 19:30 hs 
e das 19:30 às 20:30hs. 
Sexta: das 18 às 19 hs. 
Sábado: 14:30 hs.

Justificativa da transferência de locais das atividades: Por questões de ordem tra-
balhista, organizacional e financeira, lamentavelmente o SSPMS não poderia mais 
manter os “profissionais autônomos” atuando no Clube de Campo. 
Tivemos a preocupação em fazer parcerias para continuar propiciando qualidade 
de vida aos Associados, com preços especiais a serem cobrados pelas Acade-
mias. 
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Paço nomeia Comissão para estudar
vencimentos dos Professores - PEB I

Em 2007, a Administração Municipal 
efetuou a reestruturação do Quadro do 
Magistério, por meio da Lei 8.119/2007, 
unificando os cargos de docentes e de 
suporte pedagógico, passando a tratar a 
rede municipal como educação básica. 
Com essa reestruturação também passou 
a ser exigido como requisito mínimo de es-
colaridade para fins de ingresso por meio 
de concurso público, o nível superior (Pe-
dagogia com habilitação específica – arti-
go 5º), para os Professores de Educação 
Básica I, que atuam nas séries iniciais do 
ensino fundamental- E.F. (1ª a 4ª séries) e 
educação infantil (pré-escola e creche).

No mês de junho/2009, a Administra-
ção Municipal nomeou uma Comissão de 
Estudos, com representantes da Prefeitu-
ra, Câmara Municipal, do Sindicato dos 
Servidores e dos Professores para que se-
jam analisados os atuais vencimentos dos 
Professores de Educação Básica e verifi-
cadas as possibilidades/viabilidades orça-
mentárias/financeiras para o atendimento 
da reivindicação dos PEBs I. 

A Comissão tem prazo de 90 (noventa) 
dias para conclusão dos trabalhos e apre-
sentação de propostas ao Prefeito que 
definirá sobre o assunto. As reuniões es-
tão acontecendo com a participação de 
diversas Secretarias, de Vereadores, do 
Sindicato e de uma Comissão de Pro-
fessores da Rede Municipal. 

Auxiliares de Educação 
querem ser respeitados como 

profissionais da educação
Os Auxiliares de Educação que atuam 

diretamente com as crianças, também 
desejam serem tratados e enquadrados 
como PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. 

O SSPMS acredita que se houver boa 
vontade, a Secretaria da Educação (SEDU) 
poderá dispensar a mesma dignidade e 
inserir os demais Servidores no Plano de 
Carreira do Magistério (Lei 4.599/1994), 
visto que a Administração Municipal, que 
vem implantando a política de Valorização 
e Respeito, e reconhece a imprescindível 
importância do trabalho realizado na Uni-
dade Escolar pela Equipe Multiprofissio-
nal, 

O SSPMS ressalta que a fonte de re-
cursos que custeia a rede municipal ser 
a mesma, ou seja, o FUNDEB, que pre-
vê a aplicação de 60% para o quadro do 
Magistério e 40% para as despesas com 
manutenção, onde estão inseridos os de-
mais Profissionais da Educação, portanto 
é uma questão de equacionar os números 
e aplicados integralmente na DESPESA 
COM PESSOAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA, 
independentemente do cargo e campo de 
atuação, com distribuição equânime dos 
recursos, para que Sorocaba possa efeti-
vamente ser uma “CIDADE SAÚDAVEL E 
EDUCADORA PARA TODOS”.

Professores 
comparecem na 
Câmara

Reuniao com 
auxiliares da 

educação

Administração evita se manifestar 
sobre a reestruturação da saúde 

As discussões estão girando apenas em relação aos Médicos

Paço se reúne com os médicos Reunião com os auxiliares de 
enfermagem

O Sindicato dos Servidores Municipais, 
protocolou no dia 16/07, no Gabinete do 
Prefeito, as propostas de reestruturação da 
saúde municipal (Of. SSPMS nº 42/2009). 
Também foi enviado cópia do documento às 
Secretarias de Saúde, de Recursos Huma-
nos, de Governo e Planejamento e de Negó-
cios Jurídicos, e para a Câmara Municipal, 
pois esses órgãos integram as Comissões 
nomeadas pela Prefeitura, juntamente com 
o Sindicato dos Servidores.(Decretos nºs: 
16.613 e 16.614/2009).

O documento foi elaborado com a par-
ticipação dos representantes do Sindicato 
dos Servidores, do Sindicato dos Médicos, 
da Associação Paulista dos Cirurgiões Den-
tistas e da Associação dos Profissionais de 
Enfermagem e outros segmentos, que in-
tegram as Comissões, com base nas defi-
ciências funcionais e estruturais, que estão 
comprometendo a qualidade dos serviços 
prestados pelas Unidades de Saúde do Mu-
nicípio.

Propostas para os Médicos
A Administração Municipal justificou com 

questões de ordem financeira e temporal e 

num primeiro momento atendeu “exclusiva-
mente” a reivindicação salarial do Sindicato 
dos Médicos. Os demais profissionais se 
sentiram desrespeitados e desvalorizados 
pela Prefeitura. Lamentável a falta de equida-
de de tratamento e a ausência de compro-
misso para efetivamente propiciar a melhoria 
organizacional, estrutural e funcional das uni-
dades de saúde. Isso vai contra a política de 
valorização e respeito implantada até então... 
Os Médicos não aceitaram as propostas.

O SSPMS deixa claro que a responsa-
bilidade pelas decisões dos médicos em 
aceitar ou não a proposta da Administração 
é exclusiva daquele segmento, estando atu-
ando como mediador r na negociação entre 
as partes (a pedido da Administração Muni-
cipal). Aviso: A Administração Municipal 
divulgou no dia 14 de agosto de 2009, nos 
Jornais da Cidade (BOM DIA e DIÁRIO DE 
SOROCABA) o lançamento do Programa 
de Valorização e Produtividade dos Mé-
dicos. Tanto os Médicos como o SSPMS 
foram pegos de surpresa com essa pu-
blicação, pois não houve a Comunicação 
Oficial.

Prefeitura regulamenta limite de horas 
extras e estabelece banco de horas

Administração Municipal, em face da 
crise econômica, vem alegando a neces-
sidade de se reduzir o custo com paga-
mento de horas extras, que consequen-
temente reflete no aumento da despesa 
com a folha de pagamento do pessoal. 
Para o Sindicato dos Servidores, o elevado 
número de horas extras existentes prova-
velmente deve significar déficit do quadro 
de funcionários e para dar conta do atendi-
mento às demandas da população, os ser-
vidores estão dobrando a jornada semanal 
de trabalho, o que vem desgastando a 
saúde dos servidores e uma minoria utiliza 
o valor como forma de compensação sa-
larial.

O Sindicato dos Servidores deixou bem 
claro em reunião realizada com as Chefias 
no dia 06/07/2009, no Teatro Municipal, 
que não poderá haver imposição e obriga-

toriedade por parte das chefias na escala 
de servidores em serviços (horas) extraor-
dinários, sendo de livre opção a realização 
das mesmas.

Foi solicitado ainda, conforme de-
termina o Decreto 16.682/2009, que os 
servidores tenham conhecimento prévio 
do número de horas extras remuneradas 
que poderá ser realizada no mês e qual o 
número de horas extras excedentes que 
integrará o banco de horas para posterior 
compensação, tendo em vista a limitação 
que será imposta para cada Secretaria/
Unidade de Trabalho.

Apesar de ser uma minoria “beneficia-
da” pelo recebimento de horas extras (em 
torno de 700 servidores), essa conta é paga 
por todos os 8.000 servidores, que deixa-
ram de receber pelo menos mais 3,5% de 
aumento real em seus salários.     
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Administração investe na melhoria das condições 
de trabalho com a participação dos servidores

Construção 
de Centro de 
Referência da 
Educação

O Centro de Referência de 
Educação foi construído pela 
Administração Municipal para 
reunir diferentes ações edu-
cacionais e atendimento especializado a professores e estudantes da rede 
municipal de ensino. No local serão realizados diversos programas voltados 
a melhoria da qualidade de ensino, com atividades interdisciplinares, cursos 
e treinamentos para os professores, além de permitir um melhor desenvolvi-
mento aos alunos, especialmente, aqueles com dificuldade de aprendizagem 
ou com altas habilidades intelectuais que, em horários alternados aos das 
aulas, participarão de atividades diferenciadas

Novo prédio 
do Laboratório 
Municipal 
(LAMARC)

Depois de mais de cinco 
anos funcionando em situa-
ção precária, no mês de maio, 
foram inauguradas as novas 
instalações do Laboratório Municipal, que além da ampliação das instalações 
do prédio, também adquiriu novos equipamentos e ampliou o quadro de ser-
vidores. 

Reforma do 
estacionamento do 
Paço

Há muito tempo os servido-
res do Paço vinham reclamando 
da falta de vagas no estacio-
namento exclusivo(no fundo) 
e tinham que deixar o carro no 
estacionamento público (na 
frente). Com as adequações 
realizadas pela SEAD, foram 
ampliadas mais de 50 vagas, 
além de melhor otimização dos espaços para realização de manobras. Agora está 
faltando a construção de guarita (portaria) de alvenaria e o Secretário da SEAD 
assumiu o compromisso de agilizar até o final do ano. Estamos de Olho e vamos 
continuar cobrando.

Servidores 
ajudam a reformar 
o Galpão da 
Garagem (setor 
de frota) e da 
Chacrinha

Os servidores operacionais 
deram um belíssimo exemplo 
de que o ambiente de trabalho 
pode ser melhorado se houver 
boa vontade. Eles colocaram a 
“mão na massa’ e ajudaram a 
reformar o local de trabalho e 
assim melhorar as condições 
onde passam a maior parte 
do tempo de suas vidas. A Ad-
ministração disponibilizou o 
material e eles executaram os 
serviços. 

Parabéns aos Colegas 
da Garagem e da Chacrinha 
pelo esforço !!!

SAAE continua com deficiências 
estruturais e funcionais

Em nova cobrança das Diretorias do Sin-
dicato dos Servidores Municipais e da Asso-
ciação dos Funcionários do SAAE no dia 23 
de julho passado, em reunião como diretor 
da Autarquia, Geraldo de Moura Caiuby, foi 
cobrada de melhoria da gestão funcional e 
estrutural, eis que os problemas existem 
desde 2002.

As Entidades cobraram agilidade nas 
decisões para dar mais tranqüilidade aos 
Servidores, que estão extremamente desmo-
tivados. 

Outra questão muito séria, é a situação 
da precariedade das unidades externas de 
trabalho (Vila Haro, Sevilha, Barão, Drena-
gem), pois optou-se em investir valores altís-
simos no CENTRO OPERACIONAL (antigo 
prédio da Kassuga) que passará a abrigar 
todas as unidades externas. 

Segundo o Diretor da Autarquia, na 

reunião dia 23 de junho, “falta muito para a 
conclusão das obras”, e até o final de de-
zembro/09 iniciará a mudança das unidades. 
ESTAMOS DE OLHO E VAMOS COBRAR. O 
SAAE precisa dar condições dignas de tra-
balho aos Servidores.

O SSPMS solicitou também a revisão das 
atividades insalubres realizadas pelos servi-
dores da PMS e do SAAE, após as correções 
das disfunções, com levantamentos efetua-
dos “in loco” pelo profissional da engenharia 
do trabalho em conjunto com os servidores 
do setor avaliado, não se limitando aos do-
cumentos e ao interrogatório só da chefia. O 
Diretor da Autarquia, Geraldo Caiuby, pediu 
mais paciência às entidades em relação as 
adequações dos cargos. Porém tudo tem li-
mite, já que estamos falando de condições 
de trabalho e valorização dos servidores, que 
é um compromisso do Prefeito Vitor Lippi.

Servidores 
aguardam 
conclusão 
das obras 
do Centro 
Operacional
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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

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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A recém criada Secretária de 
Segurança Comunitária, tem sido 
alvo de muitas cobranças, especial-
mente em face de denúncias por 
esquema de fraudes ou corrupção 
contra os Servidores Municipais, 
que atuam na Guarda Municipal e 
no Setor de Fiscalização. 

Com a era do “denuncismo” 
instalada na Secretaria de Segu-
rança Comunitária, a maioria dos 
Servidores pertencentes a esta 
secretaria está sendo prejudicada, 
profissionalmente e moralmente.

A Diretoria do Sindicato dos 
Servidores, em visita ao novo 
Secretário, Cel. José Milton da 
Costa, dia 04 de agosto, solicitou 
empenho na defesa dos Servido-
res. Solicitou ainda seriedade nas 
apurações e que eventuais “cor-
ruptos e fraudadores”, deverão 
ser punidos, se ficar comprovado, 
observando-se integralmente o di-
reito  constitucional e estatutário de 
ampla defesa e do contraditórioaos 
envolvidos.

O Sindicato também solicitou 
ao Secretário Cel. José Milton 
da Costa, agilidade na reestru-
turação da Guarda Municipal e 
do Setor de Fiscalização, prin-
cipalmente em face da falta de 
funcionários e da sobrecarga de 
serviços, além de problemas de 
disfunção. A Corregedoria da 
GM também precisa de atenção 
por parte do novo Secretário, 
especialmente de autonomia, na 
conformidade da Lei que a rege.  

Também precisa haver a valo-
rização do piso salarial desses 
profissionais, que tem uma carga 
muito grande de responsabilida-
de e de risco.

O Sindicato e a Associação dos 
Guardas Municipais informou ao 
Secretário que estão descontentes 
com a interferência do Comandan-
te da Corporação, nos trabalhos 
da Corregedoria e também com 
as inúmeras “ordens de trabalho”, 
que muitas vezes estão conflitan-
do com a legislação vigente ou 
são impostas sem uma discussão 
e avaliação mais abrangente até 
mesmo com outros setores da Ad-
ministração Municipal...

Escândalo das horas 
extras na GM

O Jornal Cruzeiro do Sul publi-
cou no dia 06 de agosto de 2009, 
que o “MP (Ministério Público) 
apura esquema de fraudes em ho-

ras extras na Guarda Municipal”. 
Informa ainda que “O Vereador 
Francisco França da Silva fez re-
querimento, já aprovado pela Câ-
mara Municipal, no qual requeria à 
Prefeitura de Sorocaba cópias dos 
holerites de 17 Guardas Municipais 
que estariam no esquema”. Pela 
denúncia apresentada ao MP, uma 
Guarda Municipal Feminina estaria 
envolvida no esquema. 

O Sindicato dos Servidores 
mais uma vez lamenta a forma 
como é feita a exposição deste  
tipo de denúncia, porém, a enti-
dade concorda que a apuração 
seja feita até a última instância, 
quer pelo MP, quer pela Delega-
cia Seccional de Polícia e tam-
bém pela Sindicância instaurada 
pela Prefeitura, e que se real-
mente houver irregularidade, os 
responsáveis sejam penalizados 
nos Termos do Estatuto.

Prefeito troca Secretário de  
Segurança Comunitária (SSC)

Presidente 
assina 

escritura 
do primeiro 
patrimônio

Sindicato solicita maior empenho do novo Secretário na defesa dos Servidores 
lotados na secretaria, que ultimamente estão sendo alvos de denúncias

CENTRAIS SINDICAIS RECEMBEM 
PROPOSTAS PARA O SETOR DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Com o advento da Cons-
tituição Federal (CF) de 1988, 
iniciou-se o processo de estru-
turação da máquina pública, 
bem como, o estabelecimento 
de regras transparentes e de 
tratamento aos servidores em 
relação aos direitos e deveres. 
Porém, a CF remete aos gover-
nantes a necessidade de regu-
lamentação de direitos primá-
rios fundamentais para fins de 
garantias de uma relação traba-
lhista que reflita na Valorização 
e no Respeito aos Trabalhado-
res Públicos.
Os Trabalhadores Públicos 
tem uma participação de du-
pla cidadania, pois são pres-
tadores de serviços, usuários 
e contribuintes. Por isso, é im-
prescindível a defesa de um 
serviço público de qualidade 
que reflita na dignidade do 
servidor, que deve ser tratado 
como “categoria profissional 
diferenciada”, em face do tipo 

de prestação de serviços e da 
forma de hierarquia funcional. 
As principais necessidades 
dos Servidores Públicos são: 
I - Profissionalização do Serviço 
Público e Política Salarial;
II · Política de valorização sala-
rial e de carreira;
III - Políticas previdenciárias 
próprias;
IV – Política de Assistência a 
Saúde: 
IV – Direito a Organização Sindi-
cal dos Servidores Públicos;
V – Prisão Especial para Guarda 
Municipal
VI – Aposentadoria especial de 
acordo com o Artigo 40, § 4º, In-
cisos II e II da C.F. (Emenda 47)

Diretores do SSPMS vem 
participando de encontros e 
cursos de formação sindical 
com outros Sindicatos e Cen-
trais e aproveitam para trocar 
experiências e solicitar apoio 
às causas dos Trabalhadores 
Públicos.

SSPMS 
participa do 
congresso 
estadual da 
CTB

SSPMS participa 
do Curso de 

Formação 
Sindical da CTB

Bloqueio do CARTÃO SSPMS CARD 
por dividas não descontadas no holerite

Os Sócios que utilizam os 
Convênios do Sindicato e que 
não tiveram o valor total das 
compras descontado no hole-
rite que dirijam-se até a Sede 
(rua Hermelino Matarazzo nº 43) 
e efetuem o pagamento, para 
que não ocorra o bloqueio do 
Cartão.   

Férias: Os Sócios que fo-
rem entrar em férias também 
devem entrar em contato com 
o Sindicato para que não se-
jam bloqueados, pois nem 

sempre é possível fazer o 
desconto antecipado no hole-
rite das férias. 

Atenção: Pelo novo Estatu-
to (artigo 8º), os Sócios em dé-
bito, serão cobrados por carta e 
também estarão sujeitos a rece-
ber cobrança judicial, além de 
terem os seus nomes enviados 
para o SPC/SERASA. 

Procure a Sede e faça a 
sua parte, depois não adian-
ta reclamar. Telefone: 3219-
3310.

Atendimento do 
Departamento Jurídico 

do SSPMS
De terça a quinta-feira

1º - Atendimento somente para 
causas trabalhistas e com hora 
marcada.
2º - Prioridade de atendimento 
para os Sócios, ficando os de-
mais em lista de espera.
3º - Casos Urgentes (sem horário 
marcado), somente para Sócios 
com prazo para responder P.A.D. 
ou Processo Judicial – Trabalhis-
ta, com notificação em mãos.

Telefone para agendamento 
3219-33 10  - Horário: das 9 às 
17 h.

ATENÇÃO: Servidores 
quando receberem a Notifi-
cação de PAD, comparecer 
imediatamente na Sede para 
agendar com a Advogada. Não 
Faremos defesa em cima da 
hora !!! 

Aposentados Sócios do SSPMS 
terão redução de mensalidade

Por questão de justiça, conforme 
aprovado na Assembléia Geral Extra-
ordinária, o novo Estatuto Social do 
SSPMS (artigo 10, § 1º) prevê que o 
Sócio Titular Aposentado ou Pensio-
nista pague o mesmo valor da mensa-
lidade do período de atividade. 

O Sindicato informa que a partir do 
mês de agosto/09, estará fazendo os 
ajustes que beneficiará a maioria dos 
aposentados, com redução de mais 
de 10% da mensalidade. Para fins do 
valor da nova mensalidade associati-
va será considerado o salário do últi-
mo cargo exercido(da ativa) com as 
referências incorporadas (já com a 
última evolução funcional do mês de 
junho/2009).

Parceria entre a AAPPMS e o SS-
PMS para uso do Clube de Campo

Para os Aposentados e Pensionis-
tas que não são sócios do Sindicato 
(SSPMS), existe a parceria para uso 

do Clube de Campo do Sindicato. 
Os Aposentados e Pensionistas 

com apresentação da Carteira Social 
da AAPPMS (Associação dos Aposen-
tados) têm direito a levar como depen-
dente o conjugue (esposa/esposo), 
que também deverá apresentar a Car-
teira Social da AAPPMS para entrar no 
Clube de Campo.

Para uso das piscinas, os Aposen-
tados e Pensionistas com a Carteira da 
AAPPMS deverão fazer o pagamento 
à vista. A parceria entre o SSPMS e a 
AAPPMS não dá direito aos Aposenta-
dos e Pensionistas levarem outros pa-
rentes (filhos, sobrinhos, netos, noras, 
etc.) no Clube de Campo. 

Contamos com a compreensão de 
todos por questão de respeito e justi-
ça com a Entidade, que tem um alto 
custo de manutenção, que é custeado 
pelos Sócios Titulares e Dependentes 
Extras.
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Durante o fechamento das pisci-
nas foram realizadas diversas ações, 
das quais destacamos: adequações 
e reformas dos vestiários masculino 
e feminino para a Academia e Socie-
ty, vestiários masculinos e femininos 
com banheiro apropriados para por-
tadores de deficiência, nova portaria 
para a área de piscinas e tratamento 
do gramado do campo;  

Também já foi protocolada na Pre-
feitura a planta para a construção da 
nova Cantina e banheiros especiais no 
terraço.

Investindo no Clube de Campo

Reabertura das piscinas dia 26 de setembro 
Horário das Piscinas:
Terça a Sexta ................... 9h às 18h30
Sábado, domingo e
feriado  ................................ 9h às 18h
No horário de verão: As piscinas 
fecharão 30 minutos mais tarde.
Exame Médico obrigatório 
do SSPMS:
Somente aos Sábados e 
domingos ................ 10h30 às 14h30
Com Carteira Social e traje de banho.
Valor: R$ 5,00 (à vista ou com SSPMS 
CARD)
Obs.: Traje de banho: Homem – sunga ou calção de nylon ou 
tactel, sem bolso, zíper ou botão, não branco ou transparente; Mulher - maiô ou biquíni 
(trazer de casa, não haverá mais venda no Clube)
Uso dos armários: todos deverão trazer cadeado.
Venda de cadeado no Clube (à vista ou com Cartão SSPMSCard) valor R$ 12,00
Não haverá exame médicos nos dias 26 e 27 de dezembro/09  02 e 03 de janeiro/10.

Funcionamento do Clube de Campo
De Terça a Domingo: 9h00 às 20h00. Apresentação obrigatória da Carteira Social na Portaria.

Maiores informações sobre as atividades do Clube Telefone 3228-1539

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 ou por telefone (3228-1539), com antecedência. 

Entrada de Convidados
Autorização deve ser solicitada antecipadamente, no Clube, pois há limitação de número 
de pessoas.  
Todos os visitantes deverão estar acompanhados do Sócio Titular e deverão se identificar 
na Portaria para  entrar no Clube. 
O Sócio Titular assume toda responsabilidade pelos atos de seus Visitantes, podendo ser 
apenado nos termos do Novo Estatuto.

AVISOS IMPORTANTES AOS 
SÓCIOS E DEPENDENTES

MENSALIDADE DO 
DEPENDENTE EXTRA:

Valor da mensalidade: R$ 10,00 (dez re-
ais).

EXAME MÉDICO - PAGAMENTO
Todos os sócios e dependentes, deverão 
pagar o exame médico   para uso das pis-
cina, independentemente da idade e com 
apresentação da Carteira Social.  Valor do 
Exame Médico R$ 5,00

APRESENTAÇÃO DE 
CARTEIRA SOCIAL 

É obrigatório a apresentação da Cartei-

ra 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 Carteira 
Social para uso dos serviços oferecidos na 
Sede (Dentista, Cabeleireira, Estética Fa-
cial, etc.).

Atenção Sócios e Dependentes: cum-
pram as regras estabelecidas para pode-
rem desfrutar do Clube de Campo, sem 
querer “forçar” a entrada e acabar causan-
do problemas para a diretoria e funcioná-
rios. 
AS REGRAS SÃO PARA TODOS NÃO IN-
SISTA NA IRREGULARIDADE PARA NÃO 
SER  PUNIDO !!!

Salões de Festas da 
AFSAAE e AAFMS

O SSPMS está cele-
brando parcerias com a 
Associação dos Funcio-
nários do Saae (AFSa-
ae) e com a Associação 
Atlética dos Funcionários 
Municipais de Sorocaba 
(AAFMS) e para que os 
Servidores Associados 
do Sindicato possam 
alugar os Salões de 
Festas, por excelentes 
preços e com des-
conto em folha (para 
quem tem limite no 
Cartão SSPMS CARD) ou pagamento à vista 
ou com cheque. 

O Salão de Festas da AF Saae fica na Avenida Itavuvu nº 2.897(próximo da entrada 
do Bº Maria Eugênia) , contato diretamente na Sede da Associação que funciona no 
Saae da Sta. Rosália ou pelo telefone 3224-5954. 

O Salão de Festas da AAFMS fica na Avenida Washington Luiz nº 60 (próximo ao 
Hospital Leonor Mendes de Barros), contato com o Sr. Valdir pelo telefone 30181638.

COMO ASSOCIAR-SE AO NOSSO SINDICATO:
A) Preenchimento e entrega de formu-
lário próprio (Ficha de Inscrição) na 
Sede ( Rua Hermelino Matarazzo nº 
43 – Além Linha – Próximo ao Termi-
nal Santo Antonio – em frente a Escola 
Municipal Matheus Maylasky);
B) Apresentar junto com a Ficha na 
SedeRG, CPF, holerite, certidão 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 ho-
lerite;


