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Sindicato solicita 6% de reajuste salarial para 2010

Acordo coletivo, 
reunião com Prefeito

Sendo: 3,65% de reposição da inflação e aumento real de 2,35%

Sindicato se filiou a CTB

Portaria exclusiva 
para área das  piscinas

Guardas Municipais fazem 
manifestação no Paço

Servidores ganham 
Escola de Gestão Pública

Carnaval no Clube. 
13 a 16 de fevereiro

Servidores da saúde na Câmara

ASSÉDIO MORAL AGORA É LEI Nº 9.026, de 22/12/2009
Saiba mais: www.sspms.com.br “Notícias”

Presidente da Câmara 
recebe Diretoria do 
SindicatoFo
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Plano de Carreira  
Prefeitura recorreu 

aos Tribunais Superiores
Conforme foi anunciado no Infor-

mativo “Valorização & Respeito”, de 
setembro/09, o Sindicato dos Servi-
dores ganhou Ação Judicial do Plano 
de Carreira no Tribunal de Justiça de 
São Paulo. Mas como era esperado, 
até porque a Lei obriga o Poder Pú-
blico a levar até a última instância as 
demandas judiciais que oneram os 
cofres públicos, a Prefeitura Munici-
pal de Sorocaba, recorreu da decisão 
aos Tribunais Superiores (Brasília/DF) 
para não pagar a diferença salarial do 
Plano de Carreira do período de 1992 
a 2007 (para quem somou ponto e 
mudou de referência, com base na Lei 
nº 3.801/91 e Lei nº 8.346/2007).

Como todos já sabem, além do 
Departamento Jurídico do SSPMS, o 
Sindicato contratou o Escritório Brasil 
Borges, que juntos estão acompa-
nhando o andamento dos recursos 
(Especial e Extraordinário) e fazendo 
a defesa dos direitos dos servidores. 
Todos devem entender que existem 
prazos judiciais e recursos que as par-
tes, principalmente o Poder Público 
tem a obrigação de utilizar, sob pena 
de risco de suspensão de pagamen-
to por meio de liminar (é o que está 
acontecendo com a ação dos preca-
tórios das chefias-25%).

Estamos confiantes na Justiça e 
pedimos paciência a todos os Servi-
dores, pois o pagamento será efetua-
do com a devida correção. 

Avisos Importantes: Nenhum 
Servidor precisará pagar qualquer 
despesa de honorário advocatício 
para o Sindicato. Quando sair a de-
cisão final da justiça o levantamento 
dos cálculos será efetuado pelo Es-
critório Brasil Borges, pois a Diretoria 
do Sindicato já reservou o dinheiro 
da Contribuição Sindical para essas 
despesas. Também esclarecemos 
que Não é necessário a contratação 
de Advogado particular para agilizar 
o processo na justiça. Os Servidores 
que contrataram advogados particu-
lares deverão continuar tratando com 
os mesmos, não cabendo ao SSPMS 
qualquer interferência.

Assistência à 
Saúde aos Servidores

Em face do andamento das Ações 
Judiciais no Tribunal de Justiça de 
São Paulo, das múltiplas interpre-
tações e até mesmo de omissão na 
nova Lei de Assistência a Saúde dos 
Servidores pela FUNSERV, Lei nº 
8.971, de 05/11/2009, publicada no 
JMS 06/11/09, o Sindicato dos Servi-
dores e demais entidades representa-
tivas do Funcionalismo Municipal en-
viaram documento a Sra. Secretária 
de Recursos Humanos, Dra. Silvana 
Chinelatto, solicitando que seja man-
tido o atendimento à saúde do funcio-
nalismo até a conclusão dos trabalhos 
pela Comissão nomeada pelo Prefeito 
(Decreto nº 17.961, de 03/12/2009, 
Publicado no JMS 11/12/2009), para 
tratar da Reestruturação da Saúde. 
No dia 22/12/2009, o Prefeito enviou o 
Of. SGP/GP 440/90 a Funserv, solici-
tando a manutenção do atendimento 
até a conclusão dos estudos pela Co-
missão.

As Entidades, que defendem a im-
portância da assistência à saúde aos 
servidores, estão confiantes na apre-
sentação de propostas pró “positivas” 
pelos representantes nomeados, vi-
sando o bom senso e as adequações 
necessárias, para o mais breve possí-
vel, visto que a atual situação poderá 
comprometer a prestação de serviços 
pela Funserv.  Mais informações aces-
se o site: www.sspms.com.br (“Notí-
cias”).

Licenças maternidade e 
adoção foram ampliadas 
para 180 dias e Licença 

paternidade/adoção 5 dias
A Lei nº 8.973, de 09/11/2009, publi-

cada JMS 19/11/09, foi aprovada pela Câ-
mara Municipal, no mês de novembro/09 
e resulta de uma parceria do Prefeito Vítor 
Lippi com a Câmara Municipal.

Esse projeto também era um compro-
misso de campanha do Prefeito Vitor Lippi 
com as Servidoras e com o Sindicato dos 
Servidores, sendo uma importante con-
quista para a qualidade de vida da mãe 
servidora e do bebê, que nos primeiros 
seis meses de vida poderá ter uma aten-
ção especial, principalmente, nesta impor-
tante fase da vida dos recém nascidos e 
recém adotados e suas mães, serviras/ci-
dadãs que compreende a amamentação e 
adaptação.

As Servidoras Gestantes ou Mães Ado-
tivas deverão procurar o departamento de 
pessoal dos órgãos onde estão vinculados 
para obter maiores informações. Parabéns 
a todas as Servidoras Municipais por mais 
essa conquista!!!

Professores 
conseguem a 

valorização do piso 
salarial

A Câmara Municipal 
atendendo solicitação da 
Administração Municipal, 
aprovou a Lei nº 9.024, 
de 22/12/2009, publica-
da JMS 24/12/09, que 
concedeu reajuste de 3% 
(três por cento), sempre 
no mês de janeiro, ao ano 
de 2010 até 2015, a titulo 
de valorização salarial do 
Professor – PEB I, que atua 
na educação infantil e nas 
séries iniciais do ensino 
fundamental (1ª a 4ª séries) das escolas 
da rede municipal. Importante também foi 
a extensão da lei aos docentes aposenta-
dos e pensionistas.

Essa é uma conquista importantíssima 
dos professores – PEB I, que desde 2008 
lhes é exigido o mesmo nível de escolari-
dade do PEB II (nível superior) e queriam 
a valorização salarial, pois havia grande 
diferença no piso salarial em comparação 
com os demais colegas do magistério. Foi 
uma longa negociação que começou em 
2008 e contou com o trabalho conjunto 
dos representantes da administração mu-
nicipal, da Câmara Municipal, do Sindicato 
dos Servidores e dos representantes dos 
professores. Parabéns aos docentes pela 
conquista!!!!

Sindicato dos Servidores 
se filiou a CTB 

No dia 02 de setembro de 2009, foi re-
alizada a Assembléia Geral Extraordinária 
(AGE) com os Associados que aprovaram 
a filiação do Sindicato dos Servidores Pú-
blicos Municipais de Sorocaba (SSPMS) à 
Central dos Trabalhadores e Trabalhado-
ras do Brasil – CTB.

Essa é uma data histórica para o Fun-
cionalismo Municipal de Sorocaba, que 
através da CTB certamente se fortalecerá 
na luta em favor da Categoria, e está muito 
bem representado nas discussões e de-
fesa dos “Trabalhadores Públicos” junto 
com as demais Centrais Sindicais, que 
elaboram a pauta juntamente com o Go-
verno Federal e com o Congresso Nacio-
nal. Mais informações acesse o site: www.
sspms.com.br (“Notícias”).

Escola de Gestão Pública 
A Escola de Gestão Pública, cria-

da através do Decreto nº 17.937, de 
19/11/2009, publicado JMS 27/11/09, foi 
inaugurada no dia 19 de novembro, rea-
lizando um antigo sonho dos Servidores 
Municipais. O Prefeito Vitor Lippi entregou 

a Escola de Gestão Pública “Dr. José Cae-
tano Graziosi”, um núcleo de treinamento 
especialmente construído para instruir os 
funcionários públicos municipais, numa 
cerimônia realizada com a participação 
dos familiares do Patrono.. 

A Escola de Gestão Pública está ins-
talada no prédio situado entre a Guarda 
Municipal e o Centro de Educação Infantil 
(CEI 63), no Alto da Boa Vista. 

O Sindicato dos Servidores Municipais 
(SSPMS) também participou da inaugura-
ção com toda a sua diretoria cumprimenta 
a Administração Municipal, por meio dos 
profissionais da Secretaria de Recursos 
Humanos que não mediram esforços 
para tornar realidade o sonho da Esco-
la de Gestão Pública - “Dr. José Caetano 
Graziosi”,.Essa Escola não somente con-
tribuirá no aprimoramento da qualificação 
profissional dos servidores, como também 
representa uma grande conquista de valo-
rização e respeito aos profissionais do ser-
viço público do nosso Município, que dia-
riamente oferecem um serviço proficiente 
aos munícipes e lutam para aprimorá-lo. 
Parabéns a todos os Servidores Munici-
pais por mais essa conquista!!!

Assembléia de Prestação de 
Contas/2009

No dia 11 de março/2010, às 
17h30, em primeira chamada, no ter-
raço do Clube de Campo do SSPMS, 
sito a rua 28 de Outubro, nº 370 , Alto 
da Boa Vista, será realizada a As-
sembléia Geral Ordinária do SSPMS 
referente a Prestação de Contas de 
2009 e apresentação  de relatórios de 
atividades e deliberações sobre as-
suntos administrativos e financeiros 
de interesse da Entidade. A segunda 
chamada será às 18h, com qualquer 
número dos presentes. Os Sócios de-
verão apresentar Carteira Social com 
foto ou RG, além do holerite.  Participe 
para não criticar sem conhecimento 
do assunto!!!

EXPEDIENTE

SEDE: (015) 3219.3310
Clube de Campo:(015) 3228-1539
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Servidores 
solicitam 6% de 
reajuste salarial 

para 2010

O Sindicato dos 
Servidores juntamente 
com a Associação dos 
Aposentados e Pen-
sionistas da Prefeitura 
Municipal de Soroca-
ba, Associação dos 
Funcionários do SAAE 
de Sorocaba, Associa-
ção dos Guardas Mu-
nicipais de Sorocaba 
e Associação dos Pro-
fissionais de Enferma-
gem de Sorocaba, se reuniram no dia 
12/01/2010, com o Prefeito em Exercí-
cio, Dr. José Ailton Ribeiro e com a Se-
cretária de Recursos Humanos, Dra. 
Silvana Maria S. Duarte Chinelatto, e 
entregaram a pauta do acordo Cole-
tivo (Of. SSPMS nº 007/10), visto que 
o mês de JANEIRO é a data base da 
negociação salarial do funcionalismo 
municipal, conforme a Lei Nº. 6.958, 
de 13/02/2004.
Veja a pauta definida pelas 
entidades:
1ª Etapa:
Reposição da Inflação, acumulado 
em 3,65% (três por cento e sessenta 
e cinco décimos), referente ao índice 
IPC-FIFE do ano de 2009;  
Aumento real de salário, no mínimo de 
2,35% (dois por cento e trinta e cinco 
décimos), a titulo de valorização e re-
cuperação do piso salarial da catego-
ria; 
2ª Etapa (após o fechamento do acor-
do coletivo/2010):
Continuidade das ações de valoriza-
ção, revisão e reestruturação dos car-
gos e salários de todos os segmentos 
e análise criteriosa das demais neces-
sidades/reivindicações da categoria, 
conforme constante do Of. SSPMS nº. 
38/09, de 24/06/2009 e Of. SSPMS nº. 
42/2009, de 13/07/2009 (cópias em 
anexo). 

Também foi solicitado que a Admi-
nistração Municipal conclua a nego-
ciação o mais rápido possível (até 1ª 
quinzena de fevereiro), já que neste 
ano não estamos em “crise econômi-
ca” que justifique o retardamento.

Sindicato cobra melhorias 
para os Servidores do SAAE

Aproveitando o mês de janeiro, data 
base do funcionalismo Municipal, o Sin-
dicato dos Servidores e a Associação 
dos Funcionários do SAAE, mais uma vez 
cobraram do Diretor Geral da Autarquia, 
Geraldo de Moura Caiuby, por meio do Of. 

SSPMS nº 008/10, de 11/01/2010, o aten-
dimento das reivindicações, cujas nego-
ciações e estudos vem ocorrendo desde 
2005, as quais:

- Unificação dos cargos e salários de 
Ajudante Geral e Ajudante de Servi-
ços, conforme compromisso assumi-
do anteriormente;
- Extensão do benefício da Lei nº 
4.404, de 26/10/1993 (regulamentada 
pelo Decreto nº 8.849/1994), a todos 
os Servidores ocupantes de cargos/
funções do Grupo Ocupacional Ope-
racional (externo e interno), indepen-
dentemente das áreas/departamen-
tos de atuação; 
- Melhoria das condições de traba-
lho, tanto das unidades fixas; como 
dos veículos e dos equipamentos de 
proteção individual e coletivo, ENTRE 
OUTROS.

Guardas Municipais cobram 
reestruturação 

O Sindicato dos Servidores Munici-
pais juntamente com a Associação dos 
Guardas Municipais de Sorocaba se reu-
niram na manhã do dia 06 de janeiro, com 
o Secretário de Segurança Comunitária, 
Cel. José Milton da Costa, para cobrarem 
providências da Administração Municipal 
quanto as frágeis condições de segurança 
de trabalho dos Guardas Municipais, es-
pecialmente, daqueles que trabalham em 
Bases Comunitárias, em bairros de alto 
risco. 

Também foram solicitados esclareci-
mentos ao Secretário da Segurança Co-
munitária quanto ao andamento e a con-
clusão dos estudos relativos à revisão e 
reestruturação da Legislação da Guarda 
Municipal (Lei 4.519/96), que se encontra 
em andamento desde 2007.

Em resposta às entidades, o Secretá-
rio José Milton da Costa informou que já 
está sendo providenciada a colocação de 
vidros blindados na Base Comunitária do 
Jd. Nova Esperança e que os estudos para 

a reestruturação da Guarda Municipal en-
contram-se em fase de elaboração final, po-
rém, ainda será remetido ao Sr. Prefeito 
para posterior discussão junto com os 
Servidores - Guardas Municipais, antes de 
envio à Câmara Municipal para votação. 
Essa informação também foi repassada 
ao SSPMS e à AGMS no dia 12/01/10, pelo 
Prefeito em exercício, Dr. José Ailton Ribei-
ro, quando da apresentação da pauta do 
acordo coletivo/2010.

Guardas Municipais fazem 
manifestação no Paço

Os Guardas Municipais aproveitaram o 
aniversário da data de criação da Guarda 
Municipal (Lei nº 2.626, de 04/12/1988) e 
fizeram manifestação no Paço Municipal 
e na Sede da Guarda Municipal, para re-
gistrarem a insatisfação com o tratamento 
que vem recebendo por parte da Adminis-
tração Municipal em relação ás condições 
estruturais e de segurança, e com a moro-
sidade na definição da reestruturação dos 
Cargos, Salários e da Carreira. A manifes-
tação contou com o apoio do SSPMS, da 
AGMS, da CTB e de diversos Sindicatos de 
outras categorias de Sorocaba e Região. 
Mais informações acesse o site: www.ss-
pms.com.br (“Notícias”).

Quadro de Servidores da 
Saúde é reestruturado pela 

Prefeitura
No mês de novembro/09; após uma 

longa negociação, a Administração Mu-
nicipal enviou o projeto de lei e a Câma-
ra Municipal aprovou a Lei nº 8.941, de 
08/10/2009, publicada JMS 09/10/09, que 
trata da reestruturação do quadro de pro-
fissionais que atuam na área da saúde no 
Município. 

Apesar da nova lei não contemplar am-
plamente as propostas do segmento (saú-
de), que foram protocoladas no Paço no 
dia 16 de julho (Of. SSPMS nº 42/2009), 
sua aprovação foi considerada um avanço 
na melhoria da atual estrutura do quadro 
de funcionários da Secretaria da Saúde.

Para esclarecer os 
critérios de atribuição 
e a distribuição da 
carga suplementar, 
bem como, o paga-
mento do prêmio de 
valorização e produ-
tividade, previsto na 
nova legislação, a 
Prefeitura publicou no 
JMS dia 31/12/2009, 
o Decreto nº 18.025, 
de 30/12/09 e em 
08/01/2010 a Reso-
lução Conjunta SES/
SERH nº 01/2010. Os 
servidores deverão 
estar atentos a essas 
regulamentações.

Essa lei não supre a necessidade de 
preenchimento de inúmeras vagas exis-
tentes, por meio de concurso público, para 
atender as diversas demandas de atendi-
mento na área da saúde. As Entidades vão 
continuar cobrando a realização dos con-
cursos públicos e o fim da terceirização 
dos contratos de profissionais que atuam 
no Programa PSF/Médico da Família.

Cargo de Técnico de Enfermagem
A nova lei criou o Cargo de Técnico 

de Enfermagem, atendendo exigência do 
COREN, que substitui os antigos cargos 
de Auxiliar de Enfermagem e de Auxiliar 
de Enfermagem Plantonista, passando a 
valorizar os servidores de carreira que já 
possuem uma qualificação diferenciada. 
  Os atuais Auxiliares de Enfermagem Au-
xiliares de Enfermagem Plantonista, que 
possuem o requisito legal, terão oportuni-
dade de passarem para o Cargo de Téc-
nico de Enfermagem através do concurso 
de acesso que será realizado nos próxi-
mos dias. 

Os Servidores têm a garantia da per-
manência no atual cargo, independente-
mente de optarem em participar do con-
curso de acesso. Atenção para o prazo de 
inscrição!!!!

Evolução Funcional - 
Mudança de referência 
Atenção: Nos próximos dias a 

SERH e o SAAE publicarão no JMS as 
regras e o prazo para a entrega dos 
Certificados dos cursos de qualifica-
ção e capacitação profissional, pe-
los Servidores efetivos (que já foram 
aprovados no estágio probatório), 
conforme prevê a Lei 8.346/2007. 

Essa evolução funcional (mudan-
ça de referência a cada 150 pontos, 
por meio da pontuação por assiduida-
de e cursos), representa valorização 
do seu piso salarial, sendo uma con-
quista muito importante do funciona-
lismo municipal, através do Sindicato.
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Dias: 14 e 16/02, Matinê Carnavalesca 
- Animação musical ao vivo com Thia-
guinho Noronha
Dias: 13 e 15/02, Videokê e atividades 
recreativas
Dia: 16/02, às 16 hs, Concurso de Fan-
tasia para Crianças até 10 anos de ida-
de Visitantes acima de 10 anos de idade 
preço único R$ 10,00, com acompa-
nhamento obrigatório de associado do 
SSPMS.
Estacionamento grátis ao lado do Minis-
tério do Trabalho, nos dias de Carnaval, 
no horário das 10:00 às 18:30 hs.

Avisos Importantes aos Associados e 
Dependentes:
- Nos dias de Carnaval não haverá agen-
damento de visitantes e nem de quios-
ques no Clube.
- A Academia estará fechada nos dias 
de Carnaval.
- O Clube de Campo estará fechado 
para manutenção na quarta feira de cin-
zas, funcionando apenas a Academia.
- Exame Médico para associados e 
dependentes: sabádo e domingo, das 
10H30 ás 14h30, valor R$ 5,00 (paga-
mento à vista ou cartão SSPMS)

Funcionamento do Clube de CampoCarnaval no Clube de Campo das 14 às 18h30 min

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

Férias: Por questões operacionais, 
infelizmente é necessário efetuar o blo-
queio dos Servidores em férias. Mais In-

formações, entrar em contato na sede: 
Fone 3219-3310, antes de efetuar as 
compras. 

Atenção: Pelo Estatuto (artigo 8º), 
os Sócios em débito, serão cobrados 
por carta e também estarão sujeitos a 
receber cobrança judicial, além de ter 
os seus nomes enviados para o SPC/
SERASA. 

CARTÃO SSPMS CARD 

Horário das Piscinas
Terça a Sexta ......................9h às 18h30
Sábados, domingos 
e feriados  ...............................9h às 18h
No horário de verão: As piscinas fecha-
rão 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 do exame: R$ 5,00 (pagamento à 
vista ou com SSPMS CARD)

APRESENTAÇÃO DE 
CARTEIRA SOCIAL 

É obrigatória 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.).
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 anteci-
padamente, no Clube, pois há limitação 
de número de pessoas. 
Todos os visitantes deverão estar acom-
panhados do Sócio Titular e deverão 
se identificar na Portaria para entrar no 
Clube. 
O Sócio Titular assume toda responsa-
bilidade pelos atos de seus Visitantes, 
podendo ser apenado nos termos do 
Novo Estatuto.
Maiores Informações no Clube: 
3228-1539 das 10 às 18 hs

Sindicato investe na Sede e no Clube de Campo

Reforma e novos equipamentos para 
Salão de Cabeleireira

Ampliação da área da Academia e 
novos equipamentos

Quadra poliesportiva foi reformada Novos banheiros para os quiosques

Servidores gostaram do Baile Homenagem aos Servidores  com 25 
anos de serviço

Família Servidora no Pagliato

Veja mais fotos no site: www.sspms.com.br “Cobertura Social”

Baile dos Servidores e Funcionariando/2009


