
FESTA DO SERVIDOR REUNIU 
MAIS DE 3.000 PESSOAS

MOTOS E TABLET ENTRE OS 
PRÊMIOS SORTEADOS

Mais de 3.000 pessoas, entre servidores públicos municipais e seus respectivos familiares, participaram da festa de 1º de no-
vembro de 2013, em comemoração ao Dia do Servidor, cuja data oficial é 28 de outubro. Evento foi oferecido pelo Sindicato 

dos Servidores Públicos Municipais de Uberaba (SSPMU) na sede da Associação Atlética do Banco do Brasil, local escolhido pelos 
próprios servidores através de votação na página da entidade no Facebook. Centenas de prêmios, incluindo duas motos, foram 
sorteados pelo sindicato. SSPMU e AABB estão agora, acertando parceria.

Leia mais...

SSPMU E UNIPAC ACERTAM 
ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 

NO VESTIBULAR
Leia mais... 

Luís Carlos assina termo de comodato com o governo do Estado 
que transferiu imóvel para o SSPMU instalar o Clube do Servidor 

Leia mais...

ASSEMBLEIA-GERAL APROVA 
REIVINDICAÇÕES PARA 2014

Leia mais...

SINDICATO APOIA 
A GUARDA MUNICIPAL

Leia mais...
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REGISTROS

Milhares de camisetas alusivas ao Dia do Servidor foram 
distribuídas entre os participantes da festa comemorativa 
da data, dia 1º de novembro

Lideranças dos mais variados segmentos, parceiros do  
SSPMU, participaram com vários dos prêmios sorteados na 
festa e confraternizaram com os servidores durante o dia todo
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AABB E SSPMU 
ACERTAM PARCERIA
Sindicato dos Servidores Públicos 

Municipais de Uberaba – SSPMU, e 
Associação Atlética do Banco do Brasil 
-AABB, acertam detalhes de uma parceria 
para beneficiar os servidores filiados. A 
proposta foi apresentada pela diretoria 
do clube e agradou aos sindicalistas. 

O clube propõe descontos para os ser-
vidores que quiserem frequentar suas 
instalações. “Será uma opção a mais para 
nossos sindicalizados” - diz Luís Carlos, 
presidente do SSPMU.

ALTO NÍVEL
O presidente da AABB, José Eustáquio 
Bueno Caixeta, explica que a oferta de 
parceria surgiu a partir da festa realizada 
ali, dia 1º de novembro de 2013. 

“Foi um evento de alto nível, sem nenhum 
incidente, que demonstrou a qualidade do 
comportamento dos servidores municipais 
de Uberaba” - revela o dirigente do clube.

O clube da AABB fica localizado no Km 
182 da BR/050, sentido Uberaba/São 
Paulo, bairro Santa Clara. 

José eustáquio Bueno Caixeta 

Lembrado anualmente em 28 de 
outubro, o Dia do Servidor foi 

comemorado pelos servidores mu-
nicipais de Uberaba, em 2013, em 
1º de novembro, quando o governo 
municipal, a pedido do Sindicato dos 
Servidores Públicos Municipais de 
Uberaba - SSPMU, decretou ponto 
facultativo. A festa realizada no clube 
da Associação Atlética do Banco do 
Brasil - AABB, reuniu mais de 3.000 

FESTA DO SERVIDOR REUNIU MAIS 
DE 3.000 PESSOAS E SORTEOU 
CENTENAS DE PRÊMIOS

aduLtos e Crianças se divertiram ao Longo da festa, 
que durou pratiCamente o dia todo

ESTADO CEDE ÁREA PARA O CLUBE DO SERVIDOR

oBservado peLas prinCipais 
Lideranças da Cidade, e de 

representante do governo do 
estado, Luís CarLos disCursa 

durante assinatura do 
Comodato Com o governo de 

minas gerais 

Diretoria do SSPMU espera concluir 
ainda no 1º semestre de 2014, as 

obras de melhorias, inclusive de se-
gurança, no imóvel que vai abrigar o 
clube social do servidor municipal de 
Uberaba. O imóvel de 10 mil metros 
quadrados será utilizado pelo SSPMU 
para as práticas de lazer, esporte, 
recreação, trabalhos de cunho social 
voltados para os servidores públicos 
municipais de Uberaba - Prefeitura e 
Câmara Municipais - e seus familiares 
e dependentes. O termo de comodato 
(cessão de uso) do imóvel - conhecido 
como “Centro Social Urbano”, localiza-

do na avenida Nelson Freire, 950, bair-
ro Leblon, foi assinado pelo presidente 
do SSPMU e o titular da Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento Social, 
deputado estadual licenciado Cássio 
Soares.“É a consolidação de uma luta 
que esta diretoria vem travando desde 
o primeiro dia da gestão de estreia - em 
janeiro de 2009, e se consolida agora, na 
segunda gestão” - afirma o presidente 
do SSPMU, Luís Carlos dos Santos. Ele 
lembra que a reivindicação de um 
clube social foi recorrente em todas 
as pautas, aprovadas anualmente em 
assembleias.

pessoas, entre servidores da Prefeitura 
e da Câmara e familiares, e ofereceu 
diversas atividades, como sorteio de 
brindes e práticas esportivas. 

Com a colaboração de parceiros, o 
SSPMU distribuiu lanches e realizou 
o sorteio de centenas de prêmios, 
incluindo motos, fogão, micro-ondas, 
tablet, máquina fotográfica digital e 
bicicletas. 
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Arquivo Público de Uberaba .......................................................................................... Amábile Beatriz Mendonça
Autarquia Estádio do Uberabão .................................................................................... Ricardo Sad Soares
Biblioteca Pública Municipal Bernado Guimarães ................................................. Léia Mendes de Queiroz e Oliveira
Câmara Municipal de Uberaba (Administrativo)..................................................... Rodrigo Gonçalves Souto
Câmara Municipal de Uberaba (Administrativo – Anexo) ................................... Vivianeodrigues
Câmara Municipal de Uberaba (Assessor Parlamentar) ....................................... Adauto Aparecida de Jesus
CODAU ................................................................................................................................... Olavo Resende Júnior
CODIUB .................................................................................................................................. Suzana Carneiro Avelar Castro
Cohagra .................................................................................................................................. Demilton Mariano da Cunha
Controladoria Geral do Município ................................................................................ Alessandra Delourdes Coelho Silva
FETI .......................................................................................................................................... Domingos Alexandre Amâncio Magalhães
Fundação Cultural de Uberaba...................................................................................... Murilo César Tomaim
Gabinete do Prefeito ......................................................................................................... Sidney Aparecido Gomides
Gabinete do Vice-Prefeito ............................................................................................... Jefferson Alves da Silva
IPSERV ..................................................................................................................................... Bruno Lemos Stipanich
PROCON ................................................................................................................................. Nelson Gonçalves Basílio
Procuradoria Geral do Município ................................................................................. Viviane Andrade Misson
Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento ........................................... Valdair Josino Carvalho Landin
Secretaria de Administração .......................................................................................... Fernando Faris da Silva
Secretaria de Comunicação ............................................................................................ Lázaro Neves de Araújo Filho
Secretaria de Desenvolvimento Econômico............................................................. Anne Roy Nóbrega
Secretaria do Governo ...................................................................................................... Arnaldo Luís da Costa
Secretaria de Projetos Estratégicos .............................................................................. Márcio José Faria
Secretaria de Saúde ........................................................................................................... Antônio Rodrigues da Cunha
Secretaria Desenvolvimento Social ............................................................................. Terezinha Pereira Soares Ferraz
Secretaria Educação e Cultura ....................................................................................... Sandra Helena da Silva
Secretaria Esportes e Lazer  ............................................................................................ Paulo César Pardi
Secretaria Fazenda ............................................................................................................. Maria Fernanda Nemeth
Secretaria Infraestrutura  ................................................................................................. Rodrigo dos Reis Silva
Secretaria Meio Ambiente e Turismo .......................................................................... Juarez Antônio Gomes Júnior
Secretaria Planejamento .................................................................................................. Alcides Resende Penhalver
Secretaria Trânsito e Transportes Especiais – SETTRANS ..................................... Renê Inácio de Freitas
SCPPAI – Secretaria de Projetos e Parcerias Intersetoriais ................................... José Luiz de Paula Neto

A diretoria 2013/2016 do Sindicato 
d o s  S e r v i d o r e s  P ú b l i c o s 

Municipais de Uberaba (FOTO) 
cumprimenta os companheiros 
servidores municipais que foram 
homenageados em 2013. “São 
trabalhadores que promovem o 

desenvolvimento social, humano e 
econômico de Uberaba” - aplaude a 
diretoria do SSPMU. 
Por indicação do próprio sindicato, 
o motorista do “migão”, lotado na 
Secretaria de Infraestrutura, Antônio 
Silva, recebeu a “Menção Honrosa 

Profissional Destaque em Valores 
Humanos”, concedida pelo Instituto 
de Vivência em Valores Humanos.
A Câmara de Vereadores, por sua vez, 
homenageou vários companheiros 
com o título de “Servidor Destaque 
2013”.

PARABÉNS, SERVIDORES!
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Diretoria do SSPMU se movimenta 
junto com os guardas municipais de 

Uberaba em defesa das reivindicações da 
categoria, que luta por melhores salários 
e condições de trabalho. O sindicato con-
vocou e sediou, inclusive, as assembleias 
e encontros dos profissionais da Guarda 

Municipal, e se reuniu várias vezes com 
representantes do governo com o obje-
tivo de intermediar um acordo entre as 
partes. Na última assembleia os guardas 
aprovaram o fim do indicativo de greve 
e aceitaram a proposta do governo de, 
em fevereiro, encaminhar projeto para a 

Câmara Municipal, definindo várias das 
reivindicações. “Nossa expectativa era 
de que, ainda antes do Natal, conseguís-
semos um acordo, de forma que todos 
tivessem um final de ano mais tranquilo” 
- diz nota do sindicato, sobre o resultado 
das negociações.

SINDICATO APOIA LUTA DOS GUARDAS MUNICIPAIS

GESTÃO 2013/2016
Diretoria Executiva
Presidente: Luís Carlos dos Santos 
1º vice-presidente: Carlos Humberto Costa 
1º tesoureiro: Ângelo Guilherme Rocha Borges 
Diretor social: Mário Lúcio da Silva 
Diretor de esportes: Ednei Arsênio dos Santos 
2ª secretária: Daniela Rocha Arantes 

INFORMATIVO DO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE UBERABA (SSPMU)
DEzEMBRO/2013
38061-370 - Rua Tancredo Neves, 55 - Santa Marta  
Telefone: (34) 3312-5559
sspmu.uberaba@gmail.com   -   www.sspmu.com.br 
Jornalista: Giselda Campos - MTB/MG: 14.379 
Fotos: Enerson Cleiton  
Impressão: Graph Mark 
Arte Final: Jefferson Darbt
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Servidores municipais que se cadas-
traram no Sindicato dos Servidores 

Públicos Municipais de Uberaba - SSP-
MU, para terem acesso aos serviços da 
MedPrev, já podem conferir se suas car-
teirinhas, e de seus dependentes, fica-
ram prontas. Todas as carteirinhas serão 

oferecidas gratuitamente, e na medida 
em que ficarem prontas, podem ser 
buscadas na sede do SSPMU das 8h às 
17h. Localizada na rua São Sebastião, 
114, a MedPrev funciona das 8h às 
18h, fazendo encaminhamentos para 
consultas e exames com profissionais e 

laboratórios credenciados. A MedPrev é 
uma organização de assistência social, 
legalmente reconhecida, e atua através 
de parceria com um grande número de 
profissionais da área de saúde médica, 
odontológica, laboratorial e clínicas. 

E SSPMU COMEÇAM 
A ENTREGAR CARTEIRINHAS



REIVINDICAÇÕES

1) RECOMPOSIÇÃO SALARIAL
1.1) Reposição imediata das perdas salariais da categoria 
no percentual de 13,30% (treze vírgula trinta por cento), 
resultante da aplicação do índice inflacionário acumulado 
(INPC/IBGE) no período de Janeiro/2001 a Dezembro/2013, 
deduzidos os reajustes concedidos pela Administração 
Municipal no aludido período.

(Obs.: Para apuração das perdas inflacionárias não foram 
consideradas os percentuais concedidos em 2013, a título 
de “ganho real”, através da Lei Municipal nº 11.537/2013, 
vez que estes corresponderam apenas à  equiparação dos 
menores vencimentos pagos pelo Município ao valor do 
salário mínimo nacional, em decorrência da não aplicação 
das Súmulas Vinculantes 15 e 16/STF)

 2) AUMENTO REAL
2.1) Aumento real salarial no percentual de 15% (quinze 
por cento), incidente sobre os vencimentos e proventos 
já corrigidos pela recomposição salarial, estabelecida na 
cláusula anterior, bem como, instituição de uma política 
remuneratória que assegure aumento real de vencimentos, 
haja vista que nos últimos dez anos a receita do município, 
mais do que triplicou e o funcionalismo público não teve 
a sua devida valorização salarial;

 3) TÍQUETE-ALIMENTAÇÃO
3.1) Aumento do tíquete-alimentação de R270,00 (duzentos 
e setenta reais) para R$ 400,00 (quatrocentos reais);

 4) HORAS-EXTRAS
4.1) Retorno do pagamento de horas-extras aos servidores 
que trabalham em regime especial de trabalho de 12x36, 
quando ultrapassada a jornada normal de trabalho fixada 
em lei, revogando-se por conseguinte, os dispositivos 
legais em contrário (incisos I e II do §5º, art.3º, da Lei 
complementar 349/2005), haja vista que a atual legislação 
considera sábado domingo, feriado e ponto facultativo 
como dias normais de trabalho, sendo a escala com a 
aquiescência do servidor, e garantindo a ele uma folga de 
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48 horas por mês, coincidindo sábado e domingo;

 4.2) Aplicação do divisor “120” no cálculo do valor da 
hora-extra para os servidores com jornada de trabalho 
legalmente instituí¬da em 30 (trinta) horas semanais, 
deixando de utilizar o divisor “180”;

 4.3) Aumento no percentual do adicional de horas-
extras para 70%, de segunda à  sábado; e para 100%, aos 
domingos;

 5) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
5.1) Retorno/garantia do pagamento do adicional de 
insalubridade, especialmente para os servidores que 
trabalham na área de saúde (unidades de Saúde, CTA, 
Farmácias, Farmácia Popular, UPAs, CAISM, CAPS, CAPS 
‘D, PSF, Zoonoses, etc) que mantenham contato direto 
com usuários portadores de doenças infectocontagiosas, 
realizando, para tanto e efetivamente, a necessária análise 
técnica pelo setor competente, bem como a análise 
jurí¬dico/legal, caso a caso;

 6) FÉRIAS-PRÊMIO
6.1) Restabelecimento do gozo ou conversão em pecúnia 
das férias-prêmio aos servidores com direito adquirido, 
atendendo aos critérios da Lei (data aniversário);

 7)  REAJUSTE E ISONOMIA 
DAS GRATIFICAÇÕES/PRÊMIOS 
PRODUTIVIDADE
7.1) Garantia de reajuste das gratificações e prêmios 
por produtividade no mesmo índice utilizado para 
recomposição dos vencimentos básicos.

 7.2) Isonomia quanto aos valores das gratificações/prêmios 
por produtividades para os servidores que exercem 
funções congêneres.

 8) BASE DE CÁLCULO DAS VANTAGENS 
PARA SERVIDORES NOMEADOS EM 
COMISSÃO
8.1) Retorno da utilização do vencimento do cargo 
comissionado, como base de cálculo das vantagens 
fixas e demais benefícios adquiridos, para aos servidores 
efetivos e/ou estáveis que forem nomeados para cargos 
em comissão;

Reunidos em assembleia-geral dia 4 de dezembro de 2013, convocada pelo Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais de Uberaba (SSPMU), os servidores aprovaram uma pauta com 22 reivindicações 

ao governo municipal, incluindo pendências que restaram da pauta 2013.

ASSEMBLEIA-GERAL APROVA PAUTA PARA 2014
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 9) BASE DE CÁLCULO DA 
GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO EM 
LOCAL DISTANTE
9.1) Assegurar o pagamento da gratificação pelo exercício 
do cargo em local distante no percentual de 30% (trinta por 
cento), sobre o vencimento básico do servidor e não sobre 
o menor vencimento básico da Administração Municipal, 
a todos os servidores que trabalham nestas condições, 
alterando-se o § 1ª, do art. 72 da LC 392/08, bem como, o 
disposto no Decreto nº 066/2009;

 10) INCENTIVO EDUCAÇÃO
10.1) Concessão de “Auxílio Educação” como incentivo aos 
servidores a retornarem os estudos;

11) ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES 
DAS ESCOLAS RURAIS
11.1) Retorno/garantia do fornecimento de alimentação 
aos servidores que trabalham nas escolas situadas na 
zona rural, incluindo o corpo docente, administrativo e 
operacional;

 12) ABONO NATALINO
12.1) Concessão de abono natalino no valor de R$ 
400,00 (quatrocentos reais), para todos os servidores da 
administração direta, autarquias e fundações;

 13) PLANO DE SAÚDE
13.1) Custeio, pelo município, do pagamento de 
mensalidade do plano de saúde aos dependentes de 1º 
grau (cônjuge e filhos); 

13.2) Manutenção do plano de saúde para os servidores 
que passam para a inatividade, com custo mínimo (valor 
pago pelo município), garantindo-se que os mesmos 
possam continuar usufruindo de seus direitos duramente 
conquistados;

 13.3) Subsídio para pagamento do plano de saúde aos 
servidores que aposentaram antes da concessão mesmo;

 14) APOSENTADORIA COMPLEMENTAR
14.1) Instituição de plano de aposentadoria complementar 
de livre adesão do servidor;

 15) PLANO DE CARREIRA
15.1) Reformulação do plano de carreira, com introdução 
de dispositivos na legislação municipal fixando, de forma 
expressa, os percentuais de diferenciação entre os valores 

dos vencimentos que são de 2% de grau para grau e 15% 
de nível para nível, conforme tabelas salariais, concedendo 
prazo para nova adesão;

 16) PAGAMENTO DOS SALÁRIOS
16.1) Garantia de pagamento dos salários até o último dia 
útil do mês de referência;

 17) DATA LIMITE PARA PAGAMENTO 
VERBAS RESCISÓRIAS
17.1) Adoção de medidas administrativas que garantam 
o pagamento de verbas rescisórias de servidores que se 
aposentam ou deixam o serviço público não superior a 
30 (trinta) dias; (haja vista que atualmente o prazo para o 
recebimento está em torno de 180 dias);

 18) CASA PRÓPRIA
18.1) Adoção de medidas para garantir a destinação de 
unidades habitacionais já em 2014, aos servidores do 
município nos próximos programas “Minha Casa Minha 
Vida”;

 19)  FIXAÇÃO DE PERCENTUAL 
DE OCUPAÇÃO DE CARGOS 
COMISSIONADOS POR SERVIDORES DE 
CARREIRA
19.1) Assegurar, em lei, que 70% (setenta por cento), 
no mínimo, das funções de confiança e dos cargos em 
comissão, destinados, exclusivamente, às atribuições de 
direção, chefia e assessoramento, sejam preenchidos por 
servidores de carreira, em observância ao disposto no 
inciso v do art.37, da CF/88;

20) EXAMES MÉDICOS
20.1) Realização de exames médicos admissionais, 
periódicos e demissionais, previstos no PCMSO (Programa 
de Controle Médico de Saúde Ocupacional);

 21) UNIFORME E EQUIPAMENTOS
21.1) Fornecimento de uniforme para todos os servidores, 
bem como, equipamento de trabalho, inclusive protetor 
solar para aqueles servidores que trabalham sob o sol;

 22) REIVINDICAÇÕES EMERGENCIAIS 
DA GUARDA MUNICIPAL
22.1) Adoção de medidas para atendimento integral das 
reivindicações emergenciais da Guarda Municipal, em 
observância ao compromisso formalmente assumido com 
a citada categoria, em 03/10/2012, quando da campanha 
eleitoral/2012.



Diretoria 2013/2016 do Sindicato dos Servidores Públicos 
Municipais de Uberaba - SSPMU - deseja a todos os 

companheiros e suas famílias um feliz ano novo recheado 
de boas notícias. De nossa parte, garantimos que continuaremos 

trabalhando para que estas boas notícias aconteçam.

SSPMU E UNIPAC ACERTAM ISENÇÃO DE TAXA DE 
INSCRIÇÃO NO VESTIBULAR 2013/2014

PARCERIA PRETENDE FACILITAR O ACESSO DOS SERVIDORES AO CURSO DE GRADUÇÃO EM 
TECNOLOGIA EM GESTÃO PÚBLICA. VESTIBULAR É MARCADO ATRAVÉS DE AGENDAMENTO

Curso superior de teCnoLogia em gestão púBLiCa é noturno e presenCiaL

Universidade Presidente Antônio Carlos 
- UNIPAC, e Sindicato dos Servidores 

Públicos Municipais de Uberaba - SSPMU, 
acertam parceria em benefício dos filiados 
e seus dependentes. Detalhes ainda não 
foram todos fechados, mas já está valendo 
para 2013/2014 a isenção na taxa de ins-
crições para o vestibular - inclusive para 
o curso que tem atraído o interesse dos 
servidores públicos: Tecnologia em Gestão 
Pública. O coordenador e professor do 
curso, advogado e consultor jurídico José 
Humberto da Silva Ramos, explica que o 
curso superior de Tecnologia em Gestão 
Pública funciona à noite, tem duração de 
quatro semestres, carga horária de 1.800 
horas (incluindo atividades extra-classe). 
“O tecnólogo em gestão pública tem uma 
grande variedade de áreas de atuação” - 
diz o coordenador. São elas: supervisão e 
orientação técnica; estudo, planejamento, 
projeto e especificação; estudo de viabi-
lidade técnico-econômica; assistência, 

assessoria e consultoria; gestão de obra e 
serviço técnico; desempenho de cargo e 
função pública; elaboração de orçamento; 
padronização, mensuração e controle de 
qualidade; produção e condução de tra-
balho técnico; planejamento estratégico; 

captação de recursos; elaboração e gestão 
de projetos; execução de serviços contá-
beis; elaboração de plano diretor; gestão 
de pessoas; gestão municipal, estadual e 
federal. O curso é reconhecido pelo Minis-
tério da Educação e Cultura. 


