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No dia 19 de março, no Clube de Campo do
SSPMS, foi realizada a Assembleia Geral
Ordinária (AGO) do Sindicato dos Servidores

Públicos Municipais de Sorocaba (SSPMS), que deliberou
sobre a Prestação de Contas do Exercício de 2011 e
Procedimentos sobre os Recursos.

 A AGO foi presidida pelo Associado Valdir Rodrigues
de Paula e secretariada por dois associados convidados
garantindo-se a isenção na condução dos trabalhos.

O Presidente da Diretoria, Sergio Ponciano de

 A Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do
Brasil (CTB) lançou oficialmente, no dia 1º de março/
2012, uma campanha inédita, de abrangência
nacional, em nome da unicidade sindical.

A CTB, ao qual o nosso Sindicato
(SSPMS) está filiado desde setembro de 2009,
espera promover um debate a respeito do
fortalecimento do movimento sindical e da
classe trabalhadora, com defesa da
UNICIDADE SINDICAL, ou seja, com
representação única pelo Sindicato da base/
categoria.

A campanha tem como destaque a bandeira da
unicidade sindical, mas ela está permeada por um mote

O Sindicato (SSPMS) notificou através de Edital
publicado no Jornal Diário de Sorocaba, dia 10/02/2012,
a Prefeitura; a Câmara Municipal; o SAAE; a FUNSERV
e a URBES, que deverão recolher em nome deste
Sindicato a Contribuição Sindical referente ao exercício
de 2012, conforme determinação do Ministério do Trabalho
e Emprego, através da Instrução Normativa nº 01, de
30/09/2008, publicada no D.O.U. em 03/10/2008, em
seu Artigo 1º. a mencionada Contribuição corresponde à
remuneração de 1 (um) dia de trabalho que deverá ser
descontada de todos os Servidores Municipais (efetivos
e de cargos comissionados de livre nomeação), na
Folha de Pagamento relativa ao mês de março de 2012,
e dos meses subseqüentes (para quem ingressar
posteriormente), independentemente de filiação sindical/
associativa. Apesar de ser obrigatória, a contribuição
sindical é fundamental para a manutenção dos serviços
e da estrutura disponibilizada pelo SSPMS, pois apenas
com a receita da mensalidade dos Sócios,  a entidade
não conseguiria manter a estrutura existente, que é uma
das maiores e melhores do interior. Cabe esclarecer
aos Servidores, que apenas 60% da arrecadação fica
com o SSPMS;  15% - Federação; 5% - Confederação
e 10% - Ministério do Trabalho (Fundo de Amparo ao
Trabalhador) e 10% para Central Sindical (CTB).  A AGO
de 19/03/2012, deliberou a forma de aplicação dos
recursos provenientes da Contribuição Sindical  por parte
do SSPMS.

A Secretaria da Saúde (SES), por meio do Edital de
Remoção SES  nº 002/2012, publicado no Jornal
do Município do dia 09/03/2012, abriu o processo

de remoção de vagas na Área de Enfermagem, para
toda a rede municipal de saúde, cujas inscrições serão
colhidas no período de 26/03 a 11/04, nas próprias
unidades de lotação dos funcionários. O SSPMS
questionou os representantes da SES sobre os critérios
publicados pelo Edital de Remoção  SES nº 002/2012,
tendo sido esclarecido  que  a Administração Municipal
está seguindo  a legislação vigente e observando  os
mesmos critérios  já adotados nas remoções anteriores,
para se evitar  tratamento diferenciado ou que possa
configurar  possível “privilégio”, desta forma, respeitando
a todos os servidores indistintamente. As Entidades
(SSPMS e APEMS) desejam sorte a todos os Servidores
interessados e aproveitam para cumprimentar os
representantes da Administração Municipal, em especial
da SEGEP e da SES/Núcleo de RH, que entenderam a
necessidade de se equacionar essa demanda
administrativa e estrutural, não tendo medido esforços
para  mais este importante passo, que refletirá
positivamente na  ampliação da  qualidade dos serviços
prestados pelos Profissionais de Enfermagem, acabando

Prestação de Contas de 2011
do SSPMS foi aprovada pela

Assembleia
Oliveira apresentou detalhadamente por meio de slides,
todos os Relatórios Financeiros e dados sobre os
atendimentos e atividades desenvolvidas pelos
Diretores de cada área, demonstrando a
responsabilidade e a transparência da gestão dos
Órgãos do SSPMS: Diretoria Executiva, Conselho
Deliberativo e Conselho Fiscal.

A Prestação de Contas de 2011 do SSPMS foi
aprovada por unanimidade dos Associados presentes.
O Presidente da Diretoria informou que todos os
documentos e dados apresentados constarão da Ata
Oficial da AGO e serão remetidos para Registro em
Cartório e após o Registro em Cartório da documentação
da AGO, o balancete geral e o relatório de atividades de
2011 serão divulgados no site do SSPMS
www.sspms.com.br (Link “O Sindicato - Prestação de
Contas”). O Presidente da Diretoria agradeceu a presença
de todos os presentes na AGO, em especial, pela
confiança depositada pelos mais de cinco mil Associados
na atuação responsável e comprometida de todos os
integrantes dos órgãos do SSPMS.

CTB lança campanha nacional em
defesa da unicidade sindical

muito claro: a necessidade de o Brasil alcançar um
padrão mais elevado de desenvolvimento, a partir da
valorização do trabalho e da distribuição de renda, com

o devido reconhecimento profissional, por meio
de piso salarial e  jornada digna,
independentemente da categoria e
segmento de atuação.

A partir dessa premissa, a CTB decidiu
direcionar sua campanha aos dirigentes
sindicais de todo o país. Para Eduardo
Navarro, secretário de Imprensa e
Comunicação da Central é preciso se contrapor

d e uma maneira firme em relação àqueles que
lutam pela pluralidade e pela divisão dos trabalhadores. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

É OBRIGATÓRIA

Tem direito ao benefício o funcionário público de
carreira (efetivo) que possui todos os requisitos
necessários para se aposentar, mas opta em permanecer
trabalhando. Para solicitar o benefício, o funcionário deverá
procurar o Depto Pessoal de seu Órgão, preencher o
formulário próprio e apresentar o original da certidão emitida
pelo INSS, que comprova todo o tempo de contribuição
previdenciária anterior à FUNSERV, de forma a demonstrar
que o funcionário já é apto a se aposentar. A Prefeitura
regulamentou a concessão do abono de permanência
aos Servidores Municipais, através do Decreto nº 15.681,
de 21 de junho de 2007, com base na Emenda
Constitucional nº 41/2003. O abono de permanência
consiste no pagamento pela Prefeitura, SAAE, Câmara e
Funserv do valor equivalente ao da contribuição mensal
para a previdência municipal (11%).

Atenção: Os Servidores que estão afastados e
recebendo via auxílio-doença não têm direito ao abono
de permanência.

Abono de Permanência
aos Servidores

Municipais

Prêmio Sorocaba de
Gestão Pública/2012

Remoção da Área de
Enfermagem - SES

com a insegurança na vida funcional, que  poderão após
esta etapa, criar vinculo profissional com a sua Unidade
de Trabalho. A Secretaria da Saúde SES, por meio do
Edital SES  nº 001/2012, publicado no Jornal do Município
do também efetuou a regularização da  acumulação de
cargos  dos Servidores que atuam como  Profissionais
de Enfermagem, em Sessão realizada no dia 16 de
março de 2012.  O EDITAL E A RESOLUÇÃO ESTÃO
PUBLICADOS NO JORNAL DO MUNICÍPIO DE
SOROCABA DO DIA 23/03/2012.

O lançamento oficial do 5º Ciclo do Prêmio
Sorocaba de Gestão Pública/2012, ocorreu no TMTV
(Teatro Municipal Teotônio Vilela) no dia 21/março/
2012, com a participação do Prefeito Vitor Lippi, dos
Secretários e ocupantes de cargos/funções
comissionados. Nesta ocasião foi realizado o "1º
Seminário das Boas Práticas da Gestão Pública", que
possibilitou aos servidores ganhadores dos prêmios
anteriores apresentarem os resultados dos seus
trabalhos, que contribuirá para a melhoria coletiva das
ações de gestão e controle administrativos em diversos
setores da administração municipal.

O SSPMS apóia esta importante iniciativa da
SPG e da SEGEP, pois além de valorizar a
capacidade profissional dos servidores, também é
uma importante oportunidade para os servidores
aprimorarem  os seus conhecimentos e a  qualidade
dos serviços prestados aos munícipes, que é a
razão maior da missão do funcionalismo público.
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A Administração Municipal concedeu o  reajuste
salarial de 8,20% para o ano de 2012,  que foi
aprovado pela Câmara Municipal e sancionado pelo

Prefeito Vitor Lippi,  através da Lei Municipal nº  9.982, de
15/03/2012, publicada no JMS em 16/03/2012. O acordo
com os representantes da Administração Municipal e
Representantes das Entidades do funcionalismo (SSPMS
e AAPMS) foi celebrado em 02/03/2012,  após extenuantes
discussões e estudos das planilhas financeiras, do
balancete de 2011 e da previsão orçamentária constante
da Lei Orçamentária Anual (LOA – 2012), que resultou
no reajuste salarial de  8,20%, sendo: 5,81% referente
à reposição da inflação (IPC-FIPE), retroativo a janeiro
de 2012 e que será pago no holerite de março e mais
aumento real de 2,39%, a ser pago no holerite de abril
de 2012  (sem retroat ividade). As Entidades
representantes do Funcionalismo Municipal (SSPMS
e AAPMS) reconhecem e agradecem o importante

A Secretaria de Gestão de Pessoas (SEGEP)
publicou no JMS dia 02/03/2012 o Decreto nº 19.833/
2012,  que dispõe sobre as novas regras para a Avaliação
do Estágio Probatório, aplicável a todos  os Servidores
ingressantes através de concurso público.

A nova sistemática adotada pela Administração
Municipal tornará mais prática e criteriosa a avaliação,
pois levará em consideração as especificidades das
atividades por campo de atuação, durante três anos,
divididos em três fases de 12 meses cada uma, contando
da data do início das atividades profissionais.

Esta alteração era uma antiga reivindicação do
SSPMS, que sempre desejou a aplicação de uma
avaliação criteriosa e direcionada por campo de atuação,
acabando com interpretações diferenciadas entre os
gestores, visto que, até então, era utilizado o mesmo
formulário padrão (único) para todos os Servidores
ingressantes, independentemente da área de atuação.

É imprescindível que a SEGEP também promova
um treinamento específico a todas as Chefias diretas,
para que a aplicação da nova ferramenta de avaliação

O  SSPMS  contratou os serviços profissionais do
Escritório Brasil Borges, que desde o mês de
janeiro/2012  está efetuando o trabalho  de análise

das fichas financeiras, que estão sendo emitidas pelos
órgãos da Administração Municipal, conforme as
autorizações colhidas em dezembro/2011.

Esta  primeira fase  exige  muita atenção e trabalho
minucioso por parte do Escritório, já que cada Servidor
tem a sua própria  situação funcional e  sua peculiaridade.

A Diretoria do SSPMS informa que cumprida esta
etapa, ou seja, a finalização dos trabalhos de
levantamento de todos os cálculos,  os Servidores que

Por determinação judicial, os Vigias da Prefeitura
obtiveram o direi to de receber os valores
referentes à hora de refeição (janta) suprimida,

que efetivamente realizaram, visto que não podiam
“abandonar” o local de trabalho para se alimentarem.
Em 2003, O Departamento Jurídico do SSPMS
ingressou com uma Ação na Justiça na 7ª Vara Cível,
em  defesa de todos os Vigias da Prefeitura,  e após
muitas etapas judiciais, o Tribunal de Justiça de São
Paulo, determinou o pagamento dos valores devidos,
que foram calculados através do Escritório Modelo
Continental, contratado pelo Sindicato e referendado
pela Justiça, que totalizou R$ 1.268.486,27 (Valor
dest inado aos servidores mais os honorários de
sucumbência).  Entendemos que não deveria constar
o valor. O SSPMS aproveita para agradecer  os

Reajuste Salarial do
Funcionalismo será 8,20%

apoio da Câmara Municipal,   que contr ibuiu
significativamente para os avanços da negociação,
resultando na concessão do aumento real, visto que
a Câmara Municipal efetuará a devolução de recursos
não utilizados no exercício de 2012 e serão aplicados
para todo o funcionalismo municipal, indistintamente.
Apesar de não ter sido o resultado ideal, dentro da
possibilidade legal,  após muita luta, este foi o maior
índice de aumento real (2,39%)  conquistado  nos
últimos anos. 

O SSPMS reconhece que existem reivindicações
pendentes e continuará pautando e lutando frente
à administração municipal, sempre objetivando a
equidade de tratamento e de valorização para toda
a categoria, independentemente do cargo exercido
por cada servidor, conforme cópia do Of. SSPMS
nº 18/2012, de 24/02/2012, que ainda  não foi
respondido pela Administração. 

Estágio Probatório
Atenção às novas- Novas

Regras
atinja seus objetivos institucionais e aprimore os
procedimentos entre os envolvidos.  O SSPMS espera
que este novo Decreto, reflita numa avaliação mais justa
e criteriosa e que as partes (Servidor, Chefia e Comissão
de Avaliação) possam atuar sempre norteados pelos
princípios da ética, transparência, impessoalidade e
profissionalismo, acabando definitivamente com a
subjetividade de interpretações, que vinha trazendo
muitos embaraços e até mesmo intervenções jurídicas
e judiciais.

Defesa do Estágio Probatório
pelo SSPMS

A legislação garante ao Servidor ampla defesa em
caso de reprovação no Estágio Probatório. O
Departamento Jurídico do SSPMS está à disposição,
devendo o Servidor/Associado, que tenha  interesse,
entrar em contato com o Sindicato  no primeiro dia útil
com o original  da notificação para agendar o atendimento
e para que  defesa seja feita em tempo hábil.

Escritório está realizando os
cálculos do Plano de Carreira

deram  a “Autorização” serão  convocados  para tomarem
ciência, individualmente.

A Diretoria do SSPMS solicita paciência, pois todos
os procedimentos legais terão que ser cumpridos de
acordo com a decisão da Justiça e, a cada etapa
executada,  serão  prestados   os devidos
esclarecimentos.

Atenção: Os Servidores que apresentaram as
“Autorizações” ao SSPMS  devem  tomar  muito
cuidado com  falsas informações que estão sendo
divulgadas, por isso se você tem alguma dúvida
procure o Sindicato para esclarecê-la.

O SSPMS repassou o
pagamento da ação judicial aos

Vigias da Prefeitura

profissionais das Secretarias de Gestão de Pessoas
(SEGEP), de Negócios Jurídicos (SEJ) e Finanças
(SEF), que não mediram esforços para viabilizar o
mais rápido possível e dar cumprimento à decisão
judicial,  propiciando  aos Servidores-Vigias o
recebimento dos valores devidos.  Os Profissionais do
Departamento Jurídico do SSPMS, efetuaram o resgate
dos valores depositados obrigatoriamente em contas
judiciais e transferiram os valores para uma conta
específica aberta pela Diretoria do SSPMS, para posterior
repasse (e efetuou os pagamentos) aos servidores
através de cheques nominais para cada Servidor
contemplado. A Diretoria e o Departamento Jurídico do
SSPMS agradecem pela confiança e comemora junto
com todos os Vigias mais esta importante conquista
em defesa dos direitos dos Colegas Servidores.
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Três chapas concorreram à eleição da Funserv,
realizada no dia 29/02/2012, sendo:  - Chapa 1 –
‘Trabalho e Confiança’, - Chapa 2 – ‘União e

Renovação’ - Chapa 3 – ‘Nossa Chapa’. Foram 4.205
votantes, sem registro de ocorrências, demonstrando
que apesar de posicionamentos e propostas
diferenciadas, os integrantes das três chapas
concorrentes, acima de tudo se respeitaram e respeitaram
a liberdade de opção e escolha por parte dos Servidores
votantes.  O SSPMS cumprimenta os integrantes da
Chapa 01 – “Trabalho e Confiança”, desejando êxito na
gestão 2012-2016 e aproveita para transcrever as
propostas e os compromissos apresentados em material
de divulgação transcritas do Boletim distribuído junto às
Unidades, para que os Servidores possam acompanhar
de perto as futuras ações, sendo:

- Ampliação no atendimento de consultas com a
emissão de guias diretamente nos consultórios via
internet;

- Viabilizar nova adesão à assistência à a saúde;
- Implantação do Programa de Assistência

Odontológica, facultativa (essa é uma antiga reivindicação

Após a fase inicial de análise dos Certificados dos
cursos de qualificação e capacitação profissional
apresentados pelos Servidores efetivos, até o final de
abril/2011, a SEGEP, o SAAE e a FUNSERV, deverão
publicar a pontuação e a classificação final de cada
Servidor, incluindo inclusive a pontuação por
assiduidade. A concessão da evolução funcional
(mudança de referência) ocorrerá a cada 150 pontos,
por meio da pontuação por assiduidade e cursos.

O Departamento Jurídico do SSPMS atua na defesa
dos servidores perante os diversos órgãos da
administração municipal, autárquica, fundacional

e URBES, promovendo ações e defesas no âmbito
Administrativo, Previdenciário e Judicial.

Para ser atendido pelo Depto. Jurídico do SSPMS, o
Servidor deverá ser Sócio (com pagamento 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, junto

Os Servidores Municipais devem estar atentos
às informações prestadas pela SEGEP, pelos
mais variados instrumentos (internet, Jornal

“O Nosso”, átrios, rodapé dos holerites, Jornal do
Município de Sorocaba, etc), para que os direitos e
deveres sejam cumpridos e respeitados, evitando
prejuízos e problemas futuros. Cabe às Chefias
imediatas, especialmente, os responsáveis pelas
unidades externas, colocarem  as informações nos
quadros de avisos para que todos tenham acesso. O
SSPMS  a part ir  desta edição, sempre que t iver
informes de interesse da Categoria, dará publicidade,
ampliando ainda mais o acesso aos avisos que reflitam
diretamente na relação laboral dos servidores,  a
começar pelos relacionados abaixo:

- Desconto de empréstimo consignado nas
Férias: A partir de 1º abril/2012, os Servidores que
estiverem em férias deverão efetuar o pagamento da
parcela do empréstimo consignado diretamente no
Banco, pois não será descontado no holerite do
respectivo mês.

- Retirada de Cesta Básica: Para a retirada pelo
Servidor, titular da cesta, obrigatório a apresentação
de Crachá de identificação com foto e/ou documento

Apesar dos inúmeros ofícios do SSPMS e das
reclamações di retas formuladas pelos
Servidores, as Empresas responsáveis pelo

fornecimento de alimentação (refeições em bandejões
e/ou marmitex)  e da cesta básica para a
Administração Municipal (PMS, SAAE), parecem
estarem  “acomodadas” e ainda não se sensibilizam
em promover a melhoria da qualidade dos serviços
prestados,  mesmo sabendo que os funcionários

Eleição da FUNSERV

e consta da Assembleia da categoria de novembro/
2011);

- Ampliação do Programa “Mais Saúde”, em novos
locais de trabalho;

- Estacionamento na sede própria para todos;
- Proporcionar aos aposentados e pensionistas a

consulta e impressão do se holerite via internet,
gratuitamente a partir de julho/2012;

- Prevenção do Câncer de Mama para mulheres a
partir de 45 anos com solicitação da mamografia emitida
através de campanha do Programa “Mais saúde”;

- Ampliação da Assistência à Saúde para todos os
filhos dependentes de 21 para 24 anos (independente de
ser universitário).

Em abril é realizada a posse dos diretores para o
mandato de 2011-2015, sendo a Sra. Ana Paula Fávero
Sakano escolhida pelo Prefeito  e a Sra. Silvana Maria
Siniscalco Duarte Chinelatto, escolhida pela Câmara
Municipal, conforme determina a Lei 4.69/1993. Os
demais cargos diretivos da área previdenciária e
administrativa, serão definidos pela Presidente com a
anuência do  Conselho Deliberativo da Funserv.

Evolução Funcional -
Resultado Final em abril/2012

Os Servidores deverão estar atentos às publicações no
Jornal do Município de Sorocaba, pois haverá prazo
para apresentação de recursos em caso de não
concordância pela pontuação obtida. O SSPMS, atendendo
reivindicação da categoria, está lutando junto à
administração municipal para que ocorra a ampliação do
número de referências e da pontuação da evolução
funcional, que depende de alteração na Lei 8.346/2007.

Departamento Jurídico do
SSPMS

ao Diretor de Assuntos Trabalhistas, Marcos Pereira ou
com Estagiário Rafael.

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.

Informações importantes  da
SEGEP

oficial com foto e com assinatura no vale.  Se a
retirada for  efetuada por  terceiro, será obrigatório a
assinatura do vale  pelo titular e apresentação de
documento de identificação  com foto das duas partes
(titular e terceiro).

- Atendimento Médico ORTOPÉDICO: A Corts
informou que desde 15 de março, efetua os
atendimentos de Serviços Médicos Ortopédicos aos
Servidores inscritos na Funserv nos seguintes dias e
horários:

a) Segunda a sexta –feira: das 7 às 22h
b) Sábados, domingos e feriados; das 8 às 18 hs
Fora destes horários, os Servidores e Familiares

credenciados pela Funserv deverão procurar o Pronto
Atendimento – Modelo e Samaritano.

OBS.  Em caso de Acidente de Trabalho, o
Servidor deverá se dirigir somente ao Samaritano.

- Aposentadoria Especial:  Os Servidores
Municipais  deverão estar atentos aos requisitos e a
documentação exigida pela legislação  para ingressar
com o requerimento junto a FUNSERV.  A
documentação necessária deve ser solicitada junto
ao  Setor de Segurança do Trabalho da Prefeitura e/ou
do SAAE , sem os quais não será possível requerer
a análise para a obtenção do benefício.

 Servidores reclamam da
qualidade da refeição e

cesta básica
contribuem  com o  pagamento parcial das despesas.
A Administração Municipal também precisa avançar
na real ização dos estudos que objet ivam a
implantação do ticket refeição e do vale alimentação,
propostas esta del iberadas pela Assembleia da
Categoria, com valores justos e compatíveis com o
mercado, dando ao servidor o direito em optar pelo
t ipo de benef íc io,  a lém de contr ibui r  com a
arrecadação da receita do Município.

Até o fechamento desta edição, a Administração
Municipal não se manifestou sobre a revisão dos
cargos e salários do funcionalismo municipal, por
meio da Comissão Especial,  cujo  prazo para a
conclusão dos trabalhos e apresentação do relatório
final se  expirou  29/02/2012.  O SSPMS solicitou
cópia do Relatório Final dos trabalhos e até o momento
não obteve retorno por parte da Administração
Municipal, e considerando a entrada das restrições
por conta do  período eleitoral,  da  a entender que a
tão desejada e esperada reestruturação dos cargos
e salários de todos os segmentos não será exeqüível
neste mandato, ou seja frustrando a todos . Os

Administração não
avançou na

reestruturação dos
Cargos e Salários

Servidores estão descontentes com essa
morosidade e pela ausência de resultado prático no
avanço da melhoria e da valorização profissional. O
SSPMS  entende que se houver boa vontade, a
Administração Municipal poderá ao menos enviar
as sugestões/propostas colhidas junto à Comissão
de Estudos, para que os Servidores e o Sindicato
tomem ciência e organize um cronograma de
discussão ampla e em tempo, após consensuado,
seja garant ido o envio do Projeto de Lei  pelo
Executivo e  possa ser deliberado e  aprovado pelo
Poder Legislativo,  entrando   em vigor logo após o
término do período eleitoral de 2012.
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Depois de  inúmeras cobranças do SSPMS, o
SAAE, através do seu Diretor Jurídico (Of. nº 27/2012,
de 27 de março de 2012),  informou que ainda não
implantou e nem aplicou o “nosso Setor de Segurança e
Saúde Ocupacional está providenciando o plano de
implantação do novo laudo, para, após a conclusão e
aprovação da Diretoria Geral, darmos ciência aos
Servidores”.

Também  constou do ofício  a informação que “com
relação ao pagamento do adicional de insalubridade aos
servidores, nossa Diretoria Administrativa e Financeira
elaborou um quadro com a programação do pagamento,
conforme segue:
- Março/2012: Setor SML (Operador de Máquinas)
- Abril/2012 ; Setor ETE/ETA/DAG/DEL/DDR/DE/SSSO
- Maio/2012: SML (Motoristas – aguardando Novo Laudo)

O SAAE, solicitou   um novo laudo específico de
insalubridade para os Motoristas, especialmente, para
aqueles que atuam como Motoristas Monitores de
Caminhão (responsáveis por transportar equipes de
serviços de rua), tendo em vista que o laudo apresentado
pela Empresa Health, segundo a Equipe de Segurança
do Trabalho do SAAE, não foi conclusivo quanto aos
aspectos biológicos e outros fatores. A equipe de
Profissionais de Segurança do Trabalho do SAAE,
considerou   necessário mais detalhes e justificativas,
por isso foi chamada a  Empresa Vendrame  para a
realização de um laudo complementar. Os trabalhos em
campo, foram realizados nos dias  20, 21 e 22 de março
de 2012, com o acompanhamento do  Técnico de
Segurança do Trabalho, Silvio Colli Filho, contratado
pelo SSPMS. Para o SSPMS,  não há mais justificativa
para que seja protelada a aplicação do laudo pelo SAAE,
especialmente quanto ao pagamento  do benefício devido
aos servidores avaliados é de suma importância e justiça.
O SSPMS está aguardando o complemento dos laudos
e espera o envio da cópia do laudo por parte da Autarquia
para poder fazer o acompanhamento da implantação.

  Guarda Civil Municipal
recebe nova Sede

Professores cobram aplicação da Lei
Federal sobre jornada de trabalho

SAAE informou que está providenciando
a implantação do novo laudo de

insalubridade

Prefeito envia Projeto de extensão
de gratificação aos Servidores

Operacionais do SAAE
No dia 30 de março/2012, após muita negociação, o

Prefeito Vitor Lippi protocolou na Câmara  Municipal o Projeto de
Lei n 029/2012, que dispõe sobre a concessão de gratificação
de 20% no piso salarial aos servidores do Grupo operacional,
que  exerçam o seu cargo exclusivamente na manutenção e
operação dos sistemas de água, esgoto e drenagem.

Essa era uma antiga reivindicação dos Servidores
e nossa Entidade desde 2005, vinha lutando  para  que
fosse estendida a aplicação da Lei 4.404/1993 aos
servidores operacionais da Autarquia.

Com esse projeto de Lei será corrigida uma
distorção antiga visto que apenas parte dos funcionários
operacionais recebem essa gratificação, muitas vezes
fazendo parte da mesma equipe, apenas alguns
servidores recebiam a gratificação.

Os Servidores do SAAE, os diretores do SSPMS e
da AFSAAE, estão esperançosos e aguardam pelo
reconhecimento e a valorização profissional, por meio da
deliberação e  aprovação do PL do Executivo pela  Câmara
Municipal,  antes da vigência do período  eleitoral.

Sorocaba, 02 de abril de 2012.
Sergio Ponciano de Oliveira –Presidente SSPMS

Consulte no nosso site www.sspms.com.br o teor do
projeto de lei

 O SAAE, desde 2011, vem realizando a
transferências das Unidades externas (Drenagem,
Sevilha, Barão e parte da Sta. Rosália, faltando a V.
Haro) para o Centro Operacional (antiga fábrica da
Kassuga), objetivando o aprimoramento da gestão e do
controle administrativo, operacional e estrutural, bem
como,  a otimização do tempo  e da  execução dos
serviços e atendimentos prestados junto à comunidade,
segundo a Autarquia.

 No entanto, talvez pela “pressa”, ainda existem
algumas deficiências estruturais  que precisam ser
equacionadas o mais breve possível pela Autarquia, até
mesmo para que sejam garantidas as condições dignas
e satisfatórias aos  Servidores, que foram amplamente
discutidas “in loco” com o SSPMS, funcionários, CIPA e
Equipe de Segurança do Trabalho do SAAE, em reunião
realizada no dia 02/02/2012, das quais destacamos:
-  ampliação do número de vagas no estacionamento
para os servidores;

Desde 2011, por meio do Of. SSPMS nº 45/2011, o
Sindicato dos Servidores Municipais (SSPMS),  vem
cobrando  da Secretaria da Educação (SEDU),

informações sobre os procedimentos que serão adotados
pela Administração Municipal, através da Secretaria da
Educação, visando o cumprimento da Lei Federal nº 11.738/
2008, de 16/07/2008, que determina em seu artigo 2º, § 4º;
“Na composição da jornada de trabalho, observar-
se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga
horária para o desempenho das atividades de
interação com os educandos”.  A Lei Federal foi objeto
de discussão judicial junto ao Supremo Tribunal Federal,
através da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº ADIN
4167-3/600, tendo sido julgada improcedente, portanto, está
em plena vigência a legislação federal. Desta forma, no
entendimento de nossa Entidade, a Lei Municipal nº 8.119/
2007, em seu artigo 34, § 3º,  que determina a HTP – Hora
de Trabalho Pedagógico dos docentes da Rede Municipal
de Sorocaba,  entre 20 a 25% da  jornada atribuída,  nos
termos da Lei Federal 11.738/2008, deverá ser  a atualizada
pelo Município em   cumprimento ao percentual   de  1/3 da

jornada dos professores destinada  ao mesmo fim, ou seja,
ampliada para 33%. A principal preocupação dos Docentes
que além da adequação da legislação municipal ao
atendimento à Lei Federal, seja preservado os  DIREITOS
ADQUIRIDOS, especialmente, em relação aqueles que
acumulam cargos dentro do sistema municipal de Sorocaba,
assim não ferindo os princípios e garantias fundamentais
constitucionais (CF, artigo 5º, inciso XXXVI e artigo 37,
inciso XVI, alínea “a”), preocupação esta também
corroborada pelo SSPMS.  A Administração Municipal por
meio do Decreto Municipal nº 19.667/2011, determinou a
criação da Comissão de Estudos para Evolução da
Legislação da Carreira do Magistério Público
Municipal de Sorocaba, tendo o SSPMS por meio do
Of. nº 77/2011, de 08/12/2011, em consenso com a
ASPAMS, já enviou o nome dos representantes para serem
nomeados, porém, até a presente data nenhuma
providência foi tomada.  Essa situação precisa ser definida
ainda nesta gestão, pois se trata de legislação federal,
podendo gerar problemas futuros de ordem judicial.

Reivindicações  dos Profissionais da Educação:
Foi protocolado pelo SSPMS (Of. nº 53, de 15/09/11

e nº 67, de 04/11/11),  junto à Administração Municipal,
a pauta de reivindicações colhidas  junto aos diversos
segmentos dos Profissionais da Educação, tidos como
“equipe de apoio”, contudo, são imprescindíveis  para o
funcionamento e atendimento aos alunos da rede
municipal de ensino, que lutam pela equidade de
tratamento no que tange ao reconhecimento e a sua
valorização profissional.

Servidores do SAAE cobram
melhorias para o Centro Operacional

- melhoria do sistema de segurança, com a ampliação
do número de vigias/seguranças , colocação de guaritas
distribuídas estrategicamente, melhoria do sistema de
iluminação externo, colocação de câmaras externas,
colocação de muro alto, entre outras medidas.
- implantação de área de sistema de lazer e área coberta para
o descanso durante os horários de refeição (almoço e janta);
- desmembramento das Portarias, deixando uma
especificamente para entrada e saída de veículos
pesados (máquinas e caminhões) e outra Portaria apenas
para passagem de pessoas  e entrada e saída de veículos
leves;
- ampliação do número de mesas e bancos para o
refeitório.
- colocação do ponto de ônibus de embarque e
desembarque mais próximo da Portaria de entrada, bem
como a ampliação do número de horários e de veículos,
que atendam preferencialmente os turnos de horários de
entrada e saída dos Servidores.

No dia 30/03/2012, o Prefeito Vitor Lippi inaugurou
a nova Sede da Guarda Civil Municipal, que
também abrigará a sede da  Secretaria de

Segurança Comunitária (SESCO), após muitos anos de
luta e cobrança, por condições mais dignas de trabalho
aos Guardas Civis Municipais.

O novo prédio da GCM/SESCO, por meio da Lei
Municipal Nº 9.4498/201, leva o nome do Servidor
Charlles Celestino da Silva, Guarda Civil Municipal, que
faleceu em 2010, que, como Presidente da Associação
dos Guardas Municipais (AGMS) foi um grande
Companheiro de luta junto com o Sindicato dos
Servidores Municipais (SSPMS) para a melhoria das
condições de trabalho e da valorização profissional deste
importante segmento do funcionalismo municipal.

A atuação conjunta do SSPMS e da AGMS, em
parceria estabelecida desde 2005,  resultou em avanços

O SSPMS e a AGMS, através do Of. nº 20 /2012, de
29/02/2012,  reiterou a cobrança junto à Administração
Municipal (SEGEP e SESCO/GCM), quanto à necessidade
de apresentação de respostas às reivindicações dos
Guardas Civis Municipais e da Entidade Sindical, que
aguardam desde abril/2011 a reestruturação da legislação
da Corporação.  A proposta de revisão da legislação da
Guarda Civil Municipal (Lei 4.519, de 13/04/1994), foi
finalizada pela Comissão de Estudos nomeada pelo Decreto
nº 18.506, de 18/08/2010, integrada pelos representantes
da Administração (SEJ, SEGEP e SESCO-GCM), da

significativos para os GCMs, das quais se destacam:  a
revisão do piso salarial, fornecimento de novos
equipamentos e ferramentas de trabalho (armas, coletes,
viaturas), a realização de concurso público para o
preenchimento de 60 (sessenta) vagas em 2012, entre
outras melhorias. As Entidades (SSPMS e a AGMS)
prestaram homenagem póstuma ao Companheiro Charlles,
entregando à sua esposa Sra. Érica Moreira de Camargo
Silva, uma placa e um ramalhete de flores. O SSPMS e a
AGMS cumprimentam a Administração por mais esta
conquista importante para a melhoria das condições de
trabalho, porém é necessário que se equacione o reduzido
número de vagas disponibilizado no estacionamento oficial,
obrigando os Servidores lotados nesta nova unidade a
deixarem seus carros na rua ou em estacionamento de
prédios comerciais ao redor,  Em  curto prazo os
Servidores terão  problemas com a vizinhança.

GCMs cobram a reestruturação da carreira
Câmara Municipal, das Entidades representativas do
funcionalismo (SSPMS e AGMS) e dos Guardas Civis
Municipais, com a conclusão do Relatório Final, com as
devidas justificativas e acompanhadas de uma Minuta de
Projeto de Lei, entregue ao Prefeito no dia 21 de março de
2011. É fundamental a atualização da legislação da
Corporação até mesmo para dirimir com possíveis dúvidas
que alguns setores da sociedade ainda têm em relação a
competência jurídica e a para que os seus integrantes
possam continuar prestando os serviços em atendimento
aos anseios e a necessidade da municipalidade.

Homenagem à família do GCM Charlles
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REDE CONVENIADA - CARTÃO SSPMS CARD

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
à Sede para quitar o débito, evitando-se a inadimplência, resultando

no o bloqueio do Cartão e outros procedimentos cabíveis.
- Os Serviços disponibilizados na Sede do SSPMS de Cabeleireira e
Dentista também podem ser realizados com o Cartão SSPMS Card e/

ou pagamento à vista.
Maiores informações na Sede pelo telefone 3219-3310
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INFORMAÇÕES DO CLUBE:
Hidroginástica:
As aulas retornarão no segundo semestre de 2012
Importante fazer inscrição em setembro e renovar os exames: cardiológico
e dermatológico para participar das aulas.
Dança de Salão:
Todas as terças e quintas-feiras das 18h às 19h30, para sócio e convidado (a).
Informações na Diretoria de Atividades Sociais e Recreativas do Clube ou
pelo telefone: 3228-1539
Torneio de Futebol Society “Valorização e Respeito”/ 2012.
Inscrições de 10 de abril a 20 de junho no Clube do SSPMS
Informações na Diretoria de Atividades Sociais e Recreativas do Clube ou
pelo telefone: 3228-1539
Regulamento disponível no site: www.sspms.com.br
1º de Maio – Festa do Trabalhador
Das 14h às 18h
Informações no site:  www.sspms.com.br
Turismo Social:
Passeios e viagens no período de junho a setembro
Informações na Diretoria de Atividades Sociais e Recreativas do Clube ou pelo telefone: 3228-1539

Maiores informações pelo telefone:
3228- 1539 no Clube de Campo

Vem ai!
Festa
Julina
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A Sede Administrativa do SSPMS (Rua Hermelino Matarazzo nº 43) disponibiliza aos Associados (Servidores)
e Dependentes, serviços de Cabeleireira e de Odontologia-Dentista,  com  agendamentos  prévios pelo telefone 3219-
3310 (das 8h30 às 17h00).

 São cobrados preços abaixo do mercado e os recursos destinam-se ao custeio dos profissionais, dos materiais
e da manutenção da estrutura (equipamentos, água, luz, etc) disponibilizada pelo SSPMS para o Salão de Cabeleireira
e Gabinete da Dentista.

Para os atendimentos pela Cabeleireira e pela Dentista, é obrigatória a apresentação de Carteira Social, podendo
o pagamento pelos serviços ser parcelado através do Cartão SSPMS CARD (observando o limite disponibilizado) ou
mediante pagamento à vista.

Serviços de Cabeleireira:
a) corte de cabelo (somente este serviço é gratuito);)
b) alisamento;
c) amaciamento; -
d) banho de brilho;
e) queratina;
f) descolorir;
g) escova+blush;
h) hidratação (banho de creme); )
i) luzes/mechas (feminino e masculino);)
k) reflexo;
l) relaxamento (feminino e masculino) e
m) tintura (obrigatório trazer material)

Serviços de Odontologia - Dentista:
a) extração;
b) curativo;
c) resina;
d) amalgama (face); )
e) flúor;
f) profilaxia simples e
g) raspagem supra-gengival

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 Matarazzo 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 atualizar
o limite deverá comparecer pessoalmente na Sede
e apresentar o último holerite.

Férias: Por questões operacionais, infelizmente
é necessário efetuar o bloqueio dos Servidores em
férias.

Empréstimo Consignado: O Servidor que
possui ou fará empréstimo consignado, deverá
comunicar o SSPMS - Sede e verificar a situação
do limite do Cartão SSPMS CARD, sob pena de ser
bloqueado automaticamente.

Atenção: Pelo Estatuto da entidade (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.

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

(É obrigatória a apresentação da
Carteira Social na Portaria)

Parque Aquático:
As piscinas permanecerão fechadas
de 22 de abril a 29 de setembro de
2012.

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 Convidados:
Número limitado de vagas e somente
com solicitação antecipada pelo
Sócio Titular.
O Sócio Titular deverá recepcionar e
acompanhar seus convidados que
deverão se identificar na Portaria.

Horários de Funcionamento da
Academia:
Segunda a Sexta: 11h00 às 12h30 e
das 13h30  às 20h00

- Avaliação Física mediante
agendamento 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.

Aulas de Dança de Salão:
Terça e Quinta: das 18 às 19h30
Por adesão e pagamento de
mensalidade.

Atividades de Hidroginástica:
Aulas suspensas durante o período de
fechamento das piscinas.

 Maiores informações pelo telefone:
3228- 1539

Prestação de Serviços na
Sede do SSPMS

O SAAE concluiu no final do mês de março/2012
os serviços de limpeza e de desassoreamento
do lago do Clube de Campo do SSPMS.  O

SSPMS informa que está concluindo as obras de
revitalização do lago e de suas margens para em breve
devolver esse patrimônio ao seu associado.  Solicitamos
a compreensão e colaboração de todos para preservar
o ambiente, lembrando que não será permitido nadar no
lago e a pescaria ainda não está autorizada. O SSPMS
está preparando uma programação especial para a
liberação para a pesca no lago. Pedimos aos pais e
responsáveis total atenção com as crianças para evitar
qualquer tipo de acidente.  Essa é mais uma conquista
da Diretoria do SSPMS na gestão 2011/2014.

SAAE finalizou o
desassoreamento do

Lago do Clube
Sindicato está realizando obras

de revitalização

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

ou pelo site  (www.sspms.com.br –
Associe-se)

 ATENÇÃO: Obrigatório a  renovação da
Carteira Social para quem está com foto

“antiga” e/ou em péssimas condições de uso.

AVISO IMPORTANTE:
O Servidor-Associado que solicitar demissão

ou encerramento de contrato e que fez uso da  Rede
conveniada ou de serviços disponibilizados pela
Entidade, caso não ocorra  o descontado do saldo
na verba rescisória pelo Departamento. Pessoal,
deverá entrar em contato imediatamente com a
Sede do SSPMS e quitar o débito pendente, sob
pena de cobrança judicial e envio do nome para o
SPC/Serasa, conforme determina o Estatuto Social.

 Bloqueio do
Cartão
SSPMS Card

PEDIDO DE DEMISSÃO
OU ENCERRAMENTO
DE CONTRATO

COMO ASSOCIAR-SE
AO NOSSO
SINDICATO:

Funcionamento
do Clube de

Campo:

Maiores informações e
agendamento pelo telefone

3219 - 3310
(das 8h00 às 17h30)


