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Sindicato participou 
da 7ª SEMPAT/2011

A abertura oficial da 7ª Semana Municipal de 
Prevenção de Acidentes do Trabalho de Sorocaba 
(SEMPAT), foi efetuada pelo Prefeito Vitor Lippi. O pa-
lestrante da abertura oficial foi o Secretário de Estado 
de Emprego e Relações do Trabalho, David Zaia, que 
falou sobre as conquistas do trabalhador ao longo da 
história e os avanços nos programas e políticas de 
saúde e prevenção de acidentes, especialmente com 
a participação do movimento sindical..

A Diretoria do SSPMS, desde a criação da SEM-
PAT, sempre apoiou a SEMPAT e neste ano aprovei-
tou para cumprimentar publicamente a equipe do 
CEREST, responsável pela organização do evento. A 
semana de 1 a 7 de maio/2011 foi muito proveitosa 
para as ações de conscientização junto a comunida-
de sorocabana, que contou com representantes de 
entidades sindicais, trabalhadores e alunos de diver-
sas escolas de cursos profissionalizantes de técnicos 
em segurança do trabalho.

CARTÃO 

SSPMS CARD
Solicitamos aos Sócios que utilizam os 

Convênios do Sindicato e que não tiveram o 
valor total das compras descontado no holerite 
que se dirijam até a Sede (Rua Hermelino Mata-
razzo nº 43) e efetuem o pagamento, para que 
não ocorra o bloqueio do Cartão.

Antes de efetuar as compras consulte o 
seu saldo na Sede para evitar bloqueio. 

Atualização do limite: Quem desejar atua-
lizar o limite deverá comparecer pessoalmente 
na Sede e apresentar o último holerite. 

Férias: Por questões operacionais, infeliz-
mente é necessário efetuar o bloqueio dos Ser-
vidores em férias. 

Atenção: Pelo Estatuto da entidade (ar-
tigo 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. 

Maiores Informações na Sede: 3219-3310. 
Horário do atendimento: das 8h às 17h30.

O Departamento Jurídico do SSPMS atua 
na defesa dos servidores perante os diversos 
órgãos da administração municipal, autárquica, 
fundacional e URBES, promovendo ações e de-
fesas no âmbito Administrativo, Previdenciário 
e Judicial.

Para ser atendido pelo Depto Jurídico do 
SSPMS, o Servidor deverá ser Sócio (com pa-
gamento obrigatório da primeira mensalidade 
efetivado no holerite) e fazer o agendamento 
prévio, de segunda a sexta-feira pelo telefone 
(15) 3219-3310, no horário das 9 às 17h30, jun-
to ao Diretor de Assuntos Trabalhistas, Marcos 
Pereira. Atenção: O Servidor/Sócio que receber 
NOTIFICAÇÃO com prazo a cumprir, deverá 
entrar em contato com o Depto Jurídico no 
dia seguinte ao recebimento da mesma a fim 
de viabilizar a defesa e/ou outras diligências 
necessárias dentro do prazo legal. O SSPMS 
não se responsabilizará por defesa em cima da 
hora.

FUNCIONAMENTO DO 
DEPARTAMENTO JURÍDICO 

DO SSPMS

 A Unidade do PA/UBS da Laranjeiras não possui condições para atender a grande demanda po-
pulacional. O prédio foi “remendado” ao longo dos anos e apresenta inúmeros problemas estruturais. 
O SSPMS protocolou junto a SES e SEGEP o Of. nº 38/2011, constando a situação precária em que se 
encontra as dependências do vestiário e banheiros.

Sindicato cobra melhorias das unidades de trabalho

Desde a promulgação da Constituição Federal de 
1988, e após quase trinta anos de espera, a OIT 151 
de Genebra, que estabeleceu aos Servidores Públi-
cos direitos básicos, tais como: Negociação Coletiva, 
Direito de Greve e Organização Sindical, finalmente 
foi ratificada pelo Congresso Nacional em junho de 
2010, através do Decreto Legislativo nº 206/2010, 
por solicitação do então Presidente Luis Inácio Lula 
da Silva, após muitas cobranças das Entidades Sin-
dicais ligadas aos Servidores Públicos de todos os 
entes federativos e dos Poderes do Executivo, Legis-
lativo e Judiciário. 

As Centrais Sindicais: CTB, Força Sindical, UGT, 
CGTBG e Nova Central, juntamente com o Ministério 
de Trabalho e Emprego (MTE), integraram o Grupo 
de Trabalho, nomeado através da Portaria 2.093 do 
MTE, e após longas discussões e negociações, com 
referendo em plenárias públicas realizadas nas cin-
cos regiões do Brasil com a participação das Entida-
des Sindicais, estabeleceram as principais diretrizes, 
que subsidiaram a Proposta de Projeto de Lei, visan-
do a regulamentação e a aplicação da OIT 151, em 

atendimento aos princípios da nação brasileira, que 
encontra-se no Ministério da Casa Civil para aprecia-
ção da Presidente da República, Dilma Rousseff , que 
definirá sobre o projeto de Lei final para encaminha-
mento e votação pelo Congresso Nacional. O SSPMS 
vem acompanhando de perto o andamento dessa 
importante regulamentação. Saiba mais sobre a OIT 
151 e demais informações no site do SSPMS: www.
sspms.com.br (Notíciais).

OIT 151 - Direitos fundamentais para os 
Servidores Públicos do Brasil

Sindicatos aguardam a regulamentação pelo Congresso Nacional 

A Câmara Municipal , através da Mesa Diretora 
e com aprovação unânime dos Vereadores, aprovou 
a Lei 9.659/2011, sancionada pelo Prefeito Vitor Li-
ppi, que amplia o número de referências para 18 e 
estabelece 600 pontos para os cursos, a título de 
evolução funcional para os seus servidores.

Com essa atualização no plano de carreira, os 
Servidores da Câmara se sentirão estimulados e mo-
tivados para se qualificarem e continuarem prestando 
serviços com qualidade à comunidade sorocabana, 
pois ao longo de sua carreira no serviço público terão 
o reconhecimento e a valorização profissional/salarial 
de forma digna.

O Sindicato dos Servidores (SSPMS) cumpri-

menta a Câmara Municipal pela iniciativa e espera 
que o Poder Executivo também proceda o mais breve 
possível a revisão da carreira dos Servidores efetivos 
da Prefeitura, do SAAE e da FUNSERV, através da 
atualização da Lei 8.346/2007, conforme solicitação 
da entidade constante do Of. SSPMS nº 27/2011, de 
26/04/2011.

 
CPI do Empréstimo foi arquivada

Em votação pelo plenário, realizada no mês de 
maio/2011, a Câmara Municipal decidiu pelo arqui-
vamento da CPI do Empréstimo do BNL, conforme 
relatório final elaborado pelo relator, Vereador Helio 
Godoy.

Câmara valoriza carreira dos seus Servidores

Diretores constataram as precariedades do PA/UBS do Laranjeiras

CIPA está preocupada com os 
acidentes de trabalho nas unidades

Mensalmente, os integrantes da CIPA se re-
únem para avaliarem os números de acidentes 
ocorridos com os Servidores nas Unidades de Tra-
balho, bem como as condições dos ambientes das 
unidades de trabalho.

O SSPMS, recebe periodicamente as CATs – 
Comunicados de Acidentes de Trabalho, enviados 
pelos Setores de Segurança da PMS, do SAAE, da 
URBES e da Câmara e está muito preocupado com 
o elevado número de acidentes nas unidades de 
saúde, de trânsito seja por veiculo próprio ou em 
serviço, entre outros.

O SSPMS sugere uma união de todas as CI-
PAs, para em conjunto elaborarem um plano de 
ação unificado, visando uma campanha geral de 

prevenção e de conscientização permanente junto 
aos servidores e não somente por ocasião da SIPAT 
– Semana Interna de Prevenção de Acidentes, que 
ocorre normalmente no mês de outubro/2011. 

Também observamos a deficiência por parte 
das Chefias das Unidades externas de como pro-
ceder para abertura de CIAT – Comunicação Inter-
na de Acidente de Trabalho e o devido encaminha-
mento ao Setor de Segurança, inclusive quanto a 
obrigatoriedade de cumprimento do prazo máximo 
de 24 hs. Algumas Chefias chegam ao cúmulo 
de classificarem primeiramente a “gravidade” do 
acidente para definirem a necessidade ou não de 
abertura da CIAT e demais procedimentos. Isto é 
muito grave e acarretará problemas futuros...

Direção CTB: Onofre (Estadual), Vagner Gomes 
(Nacional) e Milton Sanches (Regional/Sorocaba)



O Sindicato dos Servidores Municipais (SSPMS) 
aproveitando a abertura dada pela Administração 
Municipal, protocolou no dia 26/04/2011 o Of. SS-
PMS nº 27/2011, junto ao Prefeito Vitor Lippi, ao Se-
cretário de Planejamento e Gestão, Rodrigo Moreno 
e à Secretária de Gestão de Pessoas, Silvana Chine-
latto, com as principais reivindicações da Categoria, 
para que sejam devidamente analisadas e contem-
pladas nos Projetos de Leis da LDO e da LOA-2012, 
que deverão ser enviados à Câmara Municipal, no 
corrente exercício.

O SSPMS também enviou à Câmara Municipal 
(Of. SSPMS nº 28/2011) cópia da pauta das deman-
das dos Servidores Municipais, para acompanhamen-
to pelos Vereadores, que oportunamente deverão 
analisar e votar os Projetos de Leis do Executivo da 
LDO e da LOA-2012. O Jornal Diário de Sorocaba fez 
a publicação d aputa do SSPMS no dia 28/04/2011. 

Conheça a pauta de reivindicações através do 
nosso site www.sspms.com.br (Notícias). 

AUDIÊNCIA PUBLICA - LDO 2012
O SSPMS participou da audiência pública reali-

zada na Câmara Municipal, dia 17 de maio, que tra-
tou da discussão do Projeto de Lei nº 184/2011, da 
que dispõe sobre as diretrizes básicas orçamentárias 
para o exercício de 2012 (LDO). O SSPMSA registrou 
a sua indignação com os números apresentados re-
ferentes a despesa com pessoal por não serem con-
dizentes com a realidade financeira do município.

Para o SSPMS, assim como vem ocorrendo nos 
últimos anos, a atualização da despesa com pessoal 
em apenas 5% (cinco por cento) previsto para o exer-
cício de 2012, não dará cobrir se quer a reposição da 
inflação do exercício de 2011 (a previsão é de 6% - 
IPC-FIPE) e muito menos será suficiente para atender 
outras despesas importantes da folha de pagamen-
to, tais como: aumento vegetativo/benefícios fixos 
(ATS, sexta parte, evolução funcional, etc.); aumento 
de quadro de pessoal em face da ampliação de pró-
prios municipais (serão 20 novas creches em 2012) e 

muito menos a concessão 
de aumento real (valori-
zação salarial do piso de 
toda a categoria). A dife-
rença entre a previsão or-
çamentária (LDO e LOA) e 
o efetivamente executado 
(LRF), vem interferindo e 
incidindo diretamente na 
margem do saldo final (o 
que “sobra”) para nego-
ciação salarial da catego-
ria. Durante a negociação 
da data base (janeiro), a 
Administração sempre 
apresenta “a conta” do 
excedente ao SSPMS, alegando cumprimento a LRF 
(Lei 101/2000, artigos 22 e 59), que impõe a obser-
vância do total da despesa com pessoal executado 
no exercício anterior e o total “oficial” previsto pela 

LOA do ano seguinte, para fins de revisão geral anual 
de que trata o artigo 37 da Constituição Federal. O 
Jornal BOM DIA fez a publicação da manifestação do 
SSPMS no dia 19/05/2011. 
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Sindicato entregou a pauta de reivindicações dos 
Servidores para inclusão na LDO e LOA-2012

Lei alterou os critérios de 
concessão da Licença Prêmio

Atendendo solicitação do Ministério Público Es-
tadual (MP), por meio de manifestação exarada em 
Inquérito Civil nº 264/2004, a Câmara Municipal, em 
Sessão Extraordinária realizada no dia 16/05/2011, 
aprovou a Lei 9.586/2011, publicada no JMS dia 
27/05/2011, que estabeleceu alteração nos critérios 
para concessão da Licença Prêmio (Artigos 93 a 99 
do Estatuto do Servidor – Lei 3.800/91). 

Após muitas discussões e negociações com o 
Paço e SSPMS, o Vereador José Francisco Martinez, 
apresentou uma emenda ampliando de 30 para 90 
(noventa) dias o número máximo de limite de faltas, 

que foi aprovada pelos Vereadores e consta da Lei 
9.586/2011. 

O SSPMS protocolou o seu descontentamento e 
indignação junto aos Vereadores e à Administração 
Municipal, em face desta nova exigência (disponível 
no site www.sspms.com.br – “Noticias”), tendo in-
clusive sido publicado no Jornal Cruzeiro do Sul, do 
dia 16/05/2011, porém, diante do prazo estabelecido 
pelo MP, a Lei 9.586/2011 teve que ser sancionada 
pelo Chefe do Executivo, a fim de se evitar prejuízo 
maior ao funcionalismo municipal em relação a con-
cessão da Licença Prêmio. 

A SEGEP – Secretaria de Gestão DE Pessoas, através do Informativo “NOSSO”, do mês de junho/2011 (nº 25), 
distribuído junto com os holerites para todos os Servidores da Prefeitura, SAAE e Funserv, atendendo solicitação do SS-
PMS, e visando esclarecer as dúvidas e facilitar o entendimento dos Servidores sobre a aplicação da Lei 9.586/2011, 
publicou as seguintes respostas/informações:

- O direito à concessão em pecúnia (recebimento em dinheiro) foi mantido;
- Períodos aquisitivos em vigor terão a contagem dos 90 (noventa) dias dentro apenas do período restante a 
partir de 27/05/2011;
- Os períodos aquisitivos completos (05 anos) até a data de 26/05/2011, tanto para gozo como para recebi-
mento em pecúnia, não sofrem qualquer tipo de alteração na contagem;
- Contam para os 90 (noventa) dias somente: faltas justificadas; faltas injustificadas; afastamento para trata-
mento de saúde (atestados médicos até 15 dias); licença para tratamento de saúde (atestado médico acima 
de 15 dias – auxilio doença previdenciário); licença para tratamento de pessoas da família – LTF e licença 
para tratar de interesses particulares (integrantes do Artigo 77 , incisos I, II, e IX, do Estatuto dos Servidores 
– Lei 3.800/91)
- Falta abonada (Artigo 106, § 3º do Estatuto dos Servidores – Lei 3.800/91) não entra na contagem dos 90 
(noventa) dias.
- Também não entram na contagem dos 90 (noventa) dias: Licença Maternidade/Gestante; Licença Adoção; 
Licença Paternidade; Licença Tratamento de Doença Profissional ou em decorrência de Acidente de Trabalho 
(com abertura obrigatória de CIAT e CAT pelo Setor de Segurança do Trabalho); Licença para prestar Serviço 
Militar e Licença Especial (integrantes do Artigo 77 , incisos III, IV, V, VI, VII e X, do Estatuto dos Servidores 
– Lei 3.800/91)

ATENÇÃO SERVIDOR: Se ainda persistir dúvida, peça para a Chefia do seu Local de trabalho para entrar em conta-
to com o Setor de Pessoal do seu Órgão.

Cabe a cada Servidor valorizar o seu benefício/prêmio, observando os procedimentos estabelecidos pela Lei 9. 
586/2011.

COMO VÃO FUNCIONAR OS NOVOS CRITÉRIOS:

30 anos do Palácio dos Tropeiros

No dia 15 de junho/2011, o Palácio dos Tropei-
ros, que é a Sede do Chefe do Poder Executivo (Paço 
Municipal), comemorou seus 30 anos de inaugura-
ção, em solenidade realizada pelo Prefeito Vitor Lip-
pi e contou com a presença dos ex Prefeitos; José 
Theodoro Mendes, Flávio Nelson da Costa Chaves, 
Antonio Carlos Pannunzio e Paulo Francisco Mendes, 
dos exs-vice prefeitos e atuais e exs Secretários Mu-
nicipais e do atual Presidente da Câmara Municipal, 
Vereador Mario Marthe Marinho Junior e demais 
vereadores. 

A obra foi idealizada pelo então Prefeito Theo-
doro Mendes, que fez um breve relato sobre a im-
portância e a dose de “ousadia” que o inspirou para 
a construção do Palácio dos Tropeiros, recheado de 
muito saudosismo e de fatos narrados também pelos 
ex-prefeitos presentes, que igualmente reconhece-
ram a valorização do Centro Administrativo, que se 
iniciou pelo Paço Municipal e Teatro Municipal Teo-
tônio Vilella – TMTV. Quando de sua inauguração o 
Paço contava 10 Secretarias e um pouco mais de 350 
Servidores. Atualmente conta com 15 Secretarias e 
com quase 1.000 funcionários, no mesmo espaço 

construído a trinta anos.
 Os diretores do SSPMS participaram do evento 

e aproveitaram para registrar junto ao Jornal Cruzeiro 
do Sul do dia 16/06/2011, uma breve avaliação sobre 
as condições do Palácio dos Tripeiros, que necessita 
de adequações, principalmente quanto a parte estru-
tural do prédio que hoje apresenta espaços aperta-
dos para acomodação dos funcionários, o sistema de 
ventilação interna é deficiente e totalmente a expo-
sição de intempéries por falta de proteção externa, 
que necessitam do retorno das “brisas”. 

Reforma do Ambularório Saúde Ocupacional - Paço
A SEGEP está concluindo a reforma e ampliação 

das instalações do Ambulatório de Saúde Ocupacio-
nal que atende todos os funcionários da Prefeitura. 
Esta reforma era uma reivincação antiga do SSPMS, 
pois além de melhorar as condições de trabalho dos 
profiiisonais de sáude que prestam importante ser-
viço, também dará maior conforto aos colegas fun-
cionários municipais. Parabéns à SEGEP e a toda a 
equipe do Ambuilatório de Saúde Ocupacional por 
esta ação.

Leis de interesse dos Servidores foram aprovadas 
pela Câmara Publicadas no JMS em 27/05/2011

a) Lei 9.573, de 20/05/2011 - Cria e amplia cargos da PMS e SAAE. Nesta Lei constou também a 
unificação do Cargo de Motoristas, que passaram para Classe salarial OP 11; a concessão de gratifica-
ção de 30% para os Arrecadadores Judicial; a mudança de classe salarial do Ajudante Geral da PMS 
de OP 05 para OP 07 e a mudança da classe salarial Operador de Reservatório do SAAE, que passou de 
OP 06 para OP 07

b)  Lei 9.587, de 24/05/2011, Cria Emprego Público de Agente Comunitário de Saúde. O SSPMS 
protocolou na SES e SEGEP o Ofício nº 39/2011, após reunião realizada no dia 25/05/2011 com os 
Agentes Comunitários, que apresentaram inúmeras dúvidas trabalhistas, que poderão trazer proble-
mas futuros para a Administração Municipal (Processo 6969/2006). 

A Diretoria do SSPMS cumprimenta a Administração municipal pelos projetos de Leis e agradece 
o apoio de todos os Vereadores na aprovação e apresentação de emendas em favor dos Servidores, 
em especial aos Edis José Francisco Martinez, Marinho Marthe e Anselmo Neto, que apresentaram as 
emendas constantes da Lei 9.573/2011 e Lei 9.586/2011.

Paço Municipal precisa de melhorias
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Atividades do 

CLUBE DE
CAMPO

1º de Maio Dança de Salão

Torneio de 
Futebol Society

Happy Hour

Festa Julina



Dança de 
Salão

Todas as terças e  
quintas-feiras,  

das 18h às 19h30

Feira 
de Profissões

27 de agosto

Outubro 

Funcionariando
2011

Setembro 

SIPAT
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Hidroginástica 
(se houver adesão)

Inscrições: de 15 de agosto a 
15 de setembro 

Clube de Campo,  
das 9h às 19h

Reabertura 
das piscinas

24 de setembro

Atividades 
para as 
crianças 

12  de outubro

Aniversário 
do Clube

12 de novembro - Festival de 
Jogos de Futebol, Tênis de 

Mesa, Pebolim, Bilhar e 
Truco.

Desfile de 
moda/verão  
nas piscinas

03 de dezembro  
às 15 horas

Happy 
Hour 18h

5 de agosto, 2 de setembro,  
7 de outubro,  

4 de novembro,  
2 de dezembro com 

caráter social

Atividades do  
2º Semestre 

2011
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Valorização para a Guarda Civil Municipal (GCM)
Sindicato vinha cobrando melhorias desde 2005 

Através da Lei Municipal nº 9.272/2011 (de 
16/05/2011), publicada no JMS dia 20/05/2011, 
aprovada por unanimidade pelos Vereadores da Câ-
mara Municipal, em Sessão Extraordinária realizada 
no dia 16/095/2011, os Servidores integrantes da 
Guarda Civil Municipal de Sorocaba, obtiveram um 
reenquadramento salarial, resultado de conquista 
importantíssima, após negociação e acordo firmado 
entre a Administração Municipal, Sindicato dos Ser-
vidores (SSPMS), Associação dos Guardas Munici-
pais (AGMS) e o Vereador Geraldo Reis, visando a 
valorização profissional dos Guardas Civis Municipais 
de Sorocaba, que vinha se estendendo desde 2007.

Também pela Lei 9.572/2011 (Artigo 3º), foi 
criado o Prêmio de Assiduidade que possibilitará ao 
GCM o acréscimo em seu salário de mais 3 % sobre 
o vencimento base RETP até o limite de R$ 100.00 
ao mês, desde que não apresente falta ao trabalho, 

como forma de ampliar ainda mais 
o reconhecimento e a valorização 
aos Servidores comprometidos.

GCM recebe novas Viaturas

No último dia 25 de maio/211, 
em solenidade realizada na praça 
Coronel Fernando Prestes, o pre-
feito Vitor Lippi realizou a entrega 
oficial das novas viaturas ao Co-
mandante Paschoini, quando comu-
nicou à corporação a concessão de 
reajuste salarial para a categoria. Foram entregues 
15 carros modelo Gol, 4 veículos modelo Blazer e 8 
motos Honda, de 300 cilindradas cada. Com esses 
veículos, a GCM passará a contar com uma frota de 
34 Gols, 4 Blazers e 44 motos para atender um efeti-

vo de 368 guardas. A diretoria do SSPMS participou 
da solenidade e cumprimentou a Administração no 
atendimento desta reivindicação antiga dos servido-
res, que realizam atividades de risco e precisam ter 
um veículo em total segurança.

SAAE centralizará 
as unidades 
operacionais 

Cumprindo compromisso assumido com 
a Diretoria do SSPMS, que reivindicava desde 
2005 a melhoria das unidades de trabalho, a 
Diretoria do SAAE optou pela criação de uma 
amplo e moderno CENTRO OPERACIONAL DO 
SAAE situado à Avenida Camilo Julio nº 255 
– Jd. Ibiti do Paço(antigo prédio da Kassuga), 
que além da centralização de todas as suas Uni-
dades Externas (Vila Barão, Vila Haro, Sevilha 
e Drenagem/Brasilândia) também propiciará 
significativa melhoria da gestão organizacional, 
funcional, estrutural e de recursos humanos.

Na manhã do dia 21 de julho/2011, os Di-
retores do SSPMS,  estiveram visitando as de-
pendências do Centro Operacional e foram mui-
to bem recepcionados pelo Chefe do Setor de 
Materiais e Logística, Fabio de Castro Martins, 
que mostrou todas as dependências e também 
os novos maquinários e veículos adquiridos pelo 
SAAE.

Novo laudo de 
insalubridade 
para o SAAE

Atendendo solicitação do SSPMS, a Au-
tarquia realizou licitação e contratou a Empresa 
Health Total Medicina e Segurança do Trabalho 
Ltda para elaborar um laudo atualizado das ati-
vidades insalubres realizadas pelos servidores 
do SAAE. O SSPMS espera que desta vez os 
levantamentos efetuados “in loco” e de forma 
bem detalhada, com a supervisão direta da 
equipe profissional da Engenharia do Trabalho 
da Autarquia. O SSPMS contratou o Profissional 
e Técnico de Segurança de Trabalho, Silvio Colli 
Filho, especialmente para fazer o acompanha-
mento dos trabalhos e participou da reunião 
de abertura dos trabalhos realiza no dia 18 de 
julho/2011, depositando um voto de confiança 
aos profissionais envolvidos. A principal preocu-
pação do SSPMS é com a qualidade de vida de 
cada Funcionário !!!

Paço concede a 
valorização profissional 

aos Auxiliares de Educação
Em encontro realizado no Gabinete do Prefeito, 

no dia de 12 de julho, o Prefeito Vitor Lippi anunciou 
ao Sindicato dos Servidores Municipais (SSPMS) 
a proposta final da Administração Municipal, que 
propiciará a valorização profissional dos Auxiliares 
de Educação, por meio do reenquadramento sala-
rial do grupo ocupacional, que passará de AD 07 
(R$ 989,66) para o AD 09 – Ref. 01 (R$1.203,93), 
além da concessão de prêmio de assiduidade de 
3% sobre o piso para aqueles que não apresenta-
rem falta durante o mês. 

Os Diretores do SSPMS e representantes dos 
Auxiliares de Educação que integraram a Comissão 
Oficial cumprimentam a atual Administração Muni-
cipal pelo esforço e empenho, pois com esse novo 
reenquadramento salarial, “não somente ocorre o 
reconhecimento profissional dos atuais profissio-
nais que atuam como Auxiliares de Educação, mas 
se procederá a correção da distorção funcional pro-
vocada quando da extinção dos cargos de Agen-
te Infantis (1997), visto que na época, apesar de 
desempenharem as mesmas funções nas unidades 

de educação infantil (creches), optou-se pela alte-
ração na composição do piso salarial, aumento do 
nível de escolaridade e ampliação de atribuições, 
gerando muitos descontentamentos entre os Ser-
vidores e a Entidade Sindical”.

A Diretoria do SSPMS aproveita para cumpri-
mentar e agradecer a todos os Servidores/Auxilia-
res de Educação pela confiança, respeito, paciên-
cia e apoio demonstrado ao longo do período de 
negociação. 

Docentes e Suporte Pedagógico 
aguardam resposta do Paço

O SSPMS encontra-se em negociação com a 
Administração Municipal, visando o atendimento 
das reivindicações de valorização e reconheci-
mento profissional dos Profissionais da Educação 
que atuam na Rede Municipal, especificamente 
em relação aos Professores - PEB I (Of. SSPMS nº 
35/2011)e Integrantes do Suporte Pedagógico (Of. 
SSPMS nº 22/2011).

6ª Conferência 
Municipal da Saúde 

foi muito boa
Os 29 Servidores Municipais da Saúde eleitos 

pela base e os Diretores do SSPMS, atuaram como 
Delegados E Observadores na 6ª Conferência Munici-
pal de Saúde de Sorocaba, realizada nos dias 03, 04 e 
05 de junho, que teve com tema central “Todos usam 
o SUS! SUS na Seguridade Social! Política Pública, 
Patrimônio do Povo Brasileiro?.

Foram mais de 183 propostas apresentadas 
contemplando temas da área de gestão, questões de 
progressão funcional, condições de trabalho, forma-
ção e capacitação profissional, atuação do Conselho 
Municipal de Saúde, questões ambientais e susten-
tabilidade, Controle Social através da efetiva partici-
pação nos Conselhos - do idoso da Assistência Social 
e da Saúde. 

Secretaria da Saúde estabelece 
procedimentos para gestão dos 
seus funcionários (Núcleo de RH)

O Secretário da Saúde, Dr. Ademir Watanabe, vi-
sando o aprimoramento da gestão do Núcleo de Re-
cursos Humanos da SES, por meio da Circular SES nº 
001/2011, de 1º de julho de 2011, publicada no JMS 
dia 08/07/2011, estabeleceu procedimentos que de-
verão ser cumpridos pelos Coordenadores e Chefias 
das Unidades, Programas e Serviços de Saúde.

O SSPMS que há vários anos vem solicitando a 
implantação de critérios e procedimentos padroniza-
dos para todos os funcionários da saúde, apóia a ini-
ciativa do Secretário da Saúde e espera que os diver-
sos segmentos de profissionais que atuam na área 
da saúde contribuam com a melhoria da organização 
e gestão do Núcleo de Recursos Humanos da SES. 

O SSPMS ressalta, que independente-
mente da formação profissional, todos os 
Funcionários da Saúde são Servidores Públi-
cos Municipais e regidos pelo mesmo/único 
Estatuto dos Servidores – Lei nº 3.800/1991, 
portanto, é imprescindível que não haja qual-
quer tipo de diferenciação de tratamento no 
que tangem aos direitos e deveres.

Novo Secretário da Saúde – Dr. Ademnir Watanabe

No dia 30/05/2011, os diretores do SSPMS, 
Sergio e Pereira, se reuniram com o novo Secretário 
da Saúde, tendo sido tratado de diversos assuntos, 

entre eles o excesso de horas extras, problemas com 
acumulação de cargos, remoção de servidores, en-
tre outros assuntos. O SSPMS solicitou maior trans-
parência nas ações e se colocou à disposição para 
contribuir no processo de melhoria e construção de 
ações de gestão.

Paço limita realização de horas 
extras por determinação do 

Tribunal de Contas
O Prefeito Vitor Lippi determinou que, a partir do mês 

de Julho/2011, as horas extras somente poderão ser re-
alizadas em cumprimento aos limites estabelecidos pelo 
Estatuto dos Servidores Municipais (Lei 3.800/91), aten-
dendo também a determinação do Tribunal de Constas 
conforme mencionado no Ofício da SEGEP, solicitamos 
que as Chefias Imediatas sejam orientadas.

O SSPMS reiterou mais uma vez a necessidade 
urgente da realização por parte da Administração Mu-
nicipal de um minucioso levantamento da demanda de 
serviços x atendimentos, com vista a diagnosticar a ne-
cessidade básica do número de Profissionais/Servidores 
por Unidade/Setor/Serviço, visando a garantia e o res-
peito ao cumprimento da jornada de trabalho de cada 
cargo/função, sem que ocorra excedente de horas extras 
ao limite estabelecido, com possível comprometimento 
na qualidade da prestação de serviços junto à população, 
em face de falta de funcionário/profissional. 

“O Servidor Público somente se sentirá digna-
mente valorizado quando a sua jornada de trabalho se-
manal for respeitada e o seu salário base for reconhe-
cido profissionalmente, sem precisar lançar mão da 
sua qualidade de vida, do seu descanso e convivência 
familiar semanal, para composição salarial “fictícia”, 
através de horas extras. Esta é uma luta incessante 
do SSPMS.”

Secretário da Saúde, Ademir Watanabe e Presidente 
do SSPMS, Sergio Ponciano
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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

ADVOGADA MARINA Rua Scipione Landulfo, 371 – Central Parque 
3202-3982
8113-1382

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 213 - Shopping Sorocaba 32346124

Av. 31 de Março, 677, loja 13 - Centro - Votorantim 33435532

Av. Profa. Izoraida Marques Peres, 401, loja 129 - Esplanada Shopping 32323253

CABELEIREIRO

ZI CABELOS Rua Hermelino Matarazzo, 89 - Sorocaba 
30114889 
97156489 
91224583

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

SIMPLE 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

MIX CO Rua Dr. Braguinha, 130 – Sorocaba 32110669

LORITE STORE  General Osório, 1347 - Vila Trujilo 
3232-8406
3014-2940

CONFECÇÃO INFANTIL

SAORY BABY Bulevar Braguinha, 386 - Centro 32328376

COSMÉTICOS

O BOTICÁRIO
Rua da Penha, 1067 32241301

Carrefour - Chácara Sonia Maria 32117768

MAHOGANY

Av. Gisele Constantino, 1870- Loja 228 – Esplanada Shopping
3211-1928 
3233-3493

Rua Dr. Braguinha, 122 – Centro
32337325 
32331718

Praça Pio XII, 65- Stª Rosália – Villagio Shopping 32197326

CURSOS 

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

Av: Itavuvu, 1083 - Sorocaba 33271905

CURSO DANÇAS

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

FARMÁCIAS

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

FARMA FORT Vários endereços 32128100

FARMA PONTE Vários endereços 32245528

GÁS DE COZINHA

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

INFORMÁTICA

MC INFORMÁTICA Av. Itavuvu, 3799 – JD. Stª Cecília 32398296

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

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

MATIELE MAT. P/ 
CONSTRUÇÃO

Rua Miguel A. Matielo, 282 - Eden 32252427

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

CENTER PISOS AV: Itavuvu, 2310, Sorocaba
32265486 
32264083

MECÂNICA E MANUTENÇÃO VEÍCULOS

RW – CAR Rua Padre Madureira, 578 32271819

NOME ENDEREÇO TELEFONE

MÉDICOS

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

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

ODONTOLOGIA

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

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

DR ODONTOLOGIA 
SOROCABA LTDA

Rua Salvador Correia, 137 - Centro 32325057

ODONTO MAXX Rua Voluntários de Sorocaba, 166 – Centro 33887597

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

PIZZARIA
FAMILIA BRESSANE PIZZARIA 
- DELIVERY

Alameda das Azaléias, 379 - JD Simus 32215622

PAPELARIAS

PQ.PAPELARIA Av. Nogueira Padilha, 1256 – V. Hortencia 32378000

PQ. INFOMÁTICA Rua São Bento, 279 – Centro 32329353

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

PQ.PAPELARIA Rua Padre Luiz, 203- Centro
32111889 
32111153

PQ. PAPELARIA CAMPOS 
SILVA

Rua Olavo Bilac, 274 – Vila Santana 32333555

PQ. PAPELARIA SPH Rua Maria Cinto de Biaggi, 164 – Loja 5 – Extra – Sorocaba 32117876

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

SALÃO DE FESTAS

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA 
FUNC.MUNICIPAIS

Av. Washington Luiz, 60 30181638

ASSOCIAÇÃO DOS FUNC. 
DO SAAE

Av. Itavuvu, 2897 32245954

SEGUROS

CONFIA MAIS SEGUROS Av. Pereira da Silva, 997 – Sala 2 Stª Rosália 32127790

SUPERMERCADOS

REDE BOM LUGAR Vários endereços 32267362

REDE CORREIA Vários endereços 32347454

PARCERIA COM ENTIDADES

AGÊNCIA DE VIAGENS

D’LLA ROCHE OPERADORA 
TURISMO

Contato Rose/Roche
32338823 
81261908

CURSO INFORMÁTICA E IDIOMA

UNIBRASIL INFORMÁTICA -
34183793 
30176123

ESCOLA ACADEMIA 
SUPERIOR DE EDUCAÇÃO 
CIÊNCIAS E LETRAS

Rua Romeu do Nascimento,777 – Jardim da Colina 3331-7201

FACULDADE PITÁGORAS AV Juscelino Kubitscheck de Oliveira, 279 – Votorantim 34167016

SERVIÇOS OFERECIDOS NA SEDE COM CARTÃO - NECESSÁRIO AGENDAR HORÁRIO

CABELEIREIRA Odete
(agendar 
atendimento 
SEDE)
3219-3310

ODONTOLOGIA Dra. Márcia

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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FUNCIONAMENTO DO CLUBE DE CAMPO
É obrigatória a apresentação da Carteira Social.

Horário das Piscinas: 
Terça a Domingo e Feriado ................................das 9h00 às 18h00 
Atenção: retorno das piscinas a partir de 24/09/2011

Exame Médico obrigatório do SSPMS: Somente aos sábados e do-
mingos - das 10h30 às 14h30. Obrigatório estar em traje de banho 
(maiô, biquíni, sunga ou calção, sem zíper e sem bolso. É proibido 
traje na cor branco). Valor do Exame: R$ 6,00 (pagamento à vista 
ou com CARTÃO SSPMS CARD)

Uso dos Armários: Cada um deverá levar o seu cadeado e respon-
sabilizar-se pelo mesmo.

Uso dos Quiosques no Clube de Campo: 
Pequenos: pela ordem de chegada, sem reserva prévia. 
Grande: para grupos de 15 pessoas cada, com reserva antecipada 
pelo Sócio Titular no Clube. 
OBS. Obrigatória a presença e permanência do Sócio Titular para 
uso dos quiosques.

Entrada de Visitantes - Convidados: 
Número limitado de vagas e somente 
com solicitação antecipada pelo Sócio 
Titular. Os Visitantes deverão estar 
acompanhados do Sócio Titular e 
deverão se identificar na Portaria. 

Horários de Funcionamento da 
Academia: 
Segunda a Sexta: ...................................
11h00 às 12h30 e das 13h30 às 20h00 
- Avaliação Física mediante agenda-
mento prévio com o Professor. 
- Apresentação de Exame Médico 
cardiológico é obrigatória (renovação 
anual). 
- Uso dos Armários: Cada um deverá se 
responsabilizar por levar o seu cadeado.

Maiores Informações: 3228-1539 ou pelo site  
www:sspms.com.br

COMO ASSOCIAR-SE AO SSPMS:
1. Preenchimento e entrega de formulário próprio (Ficha de Inscrição) na Sede (Rua Hermelino Matarazzo 
nº43 – Além Linha – Próximo ao Terminal Santo Antonio – em frente à Escola Municipal Matheus Maylasky); 
2. Apresentar junto com a Ficha na SEDE, o original e a cópia dos seguintes documentos: RG, CPF, holerite, 
certidão de casamento (se casado) ou nascimento dos filhos e outros documentos Comprobatórios – Valor da 
mensalidade: 1% do salário base; 
3. 02 fotos do sócio e 01 de cada dependente; 
4. Dependente Extra: Valor Mensal fixo de R$ 11,30 (a partir de ago/2011) descontado em holerite.

Maiores Informações na Sede: 3219-3310 - das 8 às 17h30

Avisos Importantes
Atualização de Cadastro associativo:

Estamos promovendo a atualização cadastral dos dados informatizados dos sócios titulares, dependente 
familiar e dependente extra.
Os sócios titulares e dependentes que estiverem bloqueados pelo sistema, deverão procurar a SEDE e 
regularizar a situação para poder utilizar os serviços do CLUBE DE CAMPO e da SEDE.
Solicitamos também a atualização  da Carteira Social dos sócios com  foto antiga ou em mau estado de 
conservação.
Atendimento na SEDE de Segunda a Sexta-feira das 8h às 17:30h. 

Capacitação aos 
Funcionários do 

SSPMS
No dia 23 de maio/2011, os funcionários e diversos 
diretores do SSPMS participaram do Curso de Capacitação 
de Brigada de Incêndio e de Atendimento de 1º Socorros, 
ministrado pelo Sargento do Corpo de Bombeiros, 
Wanderlei Borges da Silva, oferecida pelo Sindicato, 
propiciando  o atendimento seguro  para as situações em 
caso de necessidade, especialmente aos Associados, que 
diariamente fazem uso dos serviços 
do Clube de Campo e da Sede.

Melhorias no Clube de Campo
No primeiro semestre/2011, dando 
continuidade a política de manutenção e 
melhoria da estrutura do Clube de Campo 
foram realizadas obras importantes; 
a) Fechamento do área externa/lateral com 
alambrado até o Condomínio, evitando a 
entrada de pessoas estranha no lago. 
b) Troca das churrasqueiras, pias e colocação 
de piso de cerâmica em todos os quiosques, 
veja mais no nosso site www.sspms.com.br

SAAE vai  ‘desassorear’ o lago do Clube de Campo

O Diretor do SAAE, Geraldo Caiuby visitou o Lago do nosso Clube/SSPMS no 
dia 28 de julho, acompanhado dos Engenheiros Ademar e  Rodolfo e  dos diretores do 
SSPMS, e pode constatar “in loco” a precariedade em que  se encontra este espaço 
de lazer dos servidores municipais.

A autarquia assumiu compromisso com o SSPMS em desassorear o lago o mais 
breve possível (ainda em 2011), estando em fase final o pedido de licenciamento junto 
à Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SEMA,  para poder entrar com as máqui-

nas e executar os serviços necessários.
O Presidente do SSPMS, Sergio Ponciano informou aos representantes do SAAE 

que o lago do clube é a “menina dos olhos” e um dos espaços que os servidores mais 
apreciam, já que ao redor estão diversos quiosques onde as famílias se reúnem aos 
finais de semana para se confraternizar.

O SSPMS está confiante e espera que ainda em 2011 todos possam voltar a des-
frutar e continuar cuidando e preservando com carinho deste belo espaço ambiental.


