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O SSPMS/DJ e o Escritório Brasil Borges, 
representantes e responsáveis legais 
pela execução dos valores da Ação Ju-

dicial Coletiva do Plano de Carreira,  Informam aos 
Servidores que tomaram conhecimento, concor-
daram com o valor do cálculo e assinaram o Termo 
de Procuração nos meses de maio/junho/2013, no 
Clube de Campo do SSPMS, que as providências de 
execução individual estão sendo tomadas dentro 
do cronograma e prazo judicial.   Os créditos dos 
servidores contemplados na ação do Plano de 
Carreira estão sendo cobrados na Justiça (chamada 
fase de Execução da Decisão), com  formação de   
grupos, nos quais estão sendo apreciados  recursos 
de Agravo de Instrumento, pelo Tribunal de Justiça 
de São Paulo, em relação  as exigências   que o  Juiz 
da 6ª Vara Cível de Sorocaba fez para mandar seguir 
as execuções, o que esperamos que o TJ acate. Após 
essa providência, as execuções continuarão com 
seu curso normal, a fim de citar o Município devedor 
para se pronunciar sobre os valores apresentados 

Ação Judicial do Plano de Carreira 

Reestruturação do 
Plano de Carreira e Salários

Servidores cobram a  conclusão dos trabalhos pela Comissão
No dia 24/09/2013 foi realizada uma reunião 

no gabinete do senhor prefeito Antônio Carlos 
Pannunzio com a participação dos  secretários da 
SEAD, da SEJ e do Governo, além  dos integrantes 
da Comissão e  dos diretores do SSPMS.

O prefeito reiterou o compromisso em realizar 
a revisão de toda a legislação que rege os cargos, 
salários e carreira, mediante o trabalho da Comissão 
e autorizou a contratação de empresa especializada 
para proceder os estudos e apresentar propostas 

de reestruturação. 
A EAD, por meio da Portaria nº 09/2013, 

publicou no dia 18/10/2013 a relação dos novos 
integrantes da Comissão, incluindo os represen-
tantes do  SSPMS.

A Comissão vem se reunindo sistematicamen-
te e tem a intenção de apresentar o mais breve 
possível ao Prefeito as propostas tão esperada 
e desejada por todo o funcionalismo municipal, 
desde a criação da Comissão que ocorreu em 
fevereiro/2013. 

SSPMS e Escritório Borges Brasil são responsáveis pela Ação Jucicial

Janeiro - Férias do 
Magistério

No final de dezembro/2013 foi necessária a 
intervenção de vereadores para que a secretaria da 
Educação - SEDU , por meio da Resolução SEDU nº 
34, de 23/12/2013, publicada no Jornal “Município 
de Sorocaba”,  dia 23/12/2013, garantisse o gozo de 
férias no mês de janeiro/2014 aos docentes  (que 
não possuíam o período aquisitivo completo), em 
atendimento a determinação prevista no artigo 
52 da Lei 4.599/94, alterada pela Lei 8.119/2007,  
visto que  esses profissionais da educação cum-
prem Calendário de Atividade Escolar. Com essa 
medida, evitou-se também colocar os docentes 
em “disfunção” no mês de janeiro.  O SSPMS  solicita 
que   essa situação mão ocorra mais e se necessário 
que a administração, se for necessário, proceda os 
ajustes na legislação para que os docentes não 
sejam surpreendidos novamente no final de 2014.

Câmara implanta 
Ambulatório Médico

O SSPMS no dia 12/11/2013 externou junto ao 
então  Presidente da Casa, vereador Martinez e à 
Mesa Diretora, os cumprimentos  pela implantação 
e instalação do Ambulatório Médico, que propiciará 
a devida atenção e atendimento médico com digni-
dade e qualidade a todos, sem distinção.

para pagamento, tudo de acordo com as regras 
processuais. Estamos aguardando confiantes nas 
decisões favoráveis e céleres.

Também encontram-se em fase final de levan-
tamentos os dados da vida funcional  e financeira 
junto à Prefeitura, SAAE e Funserv para fins de ela-
boração de cálculos  pelo Escritório Brasil Borges, 
referente aos  Servidores que assinaram autoriza-
ção no mês de maio/junho-2013 (2ª fase da coleta).

ATENÇÃO: O DEPTO.  JURÍDICO DO SSPMS E 
O ESCRITÓRIO BRASIL BORGES ESTÃO ATENTOS A 
TODOS OS PRAZOS E VÊM CUMPRINDO RIGOROSA-
MENTE OS PROCEDIMENTOS LEGAIS E JUDICIAIS, 
NÃO ASSUMINDO NENHUMA RESPONSABILIDADE 
POR INFORMAÇÕES PRESTADAS POR TERCEIROS. 
EM CASO DE DÚVIDA, O SERVIDOR DEVE ENTRAR 
EM CONTATO COM OS REPRESENTANTES LEGAIS.  
TODOS DEVEM  RESPEITAR E  AGUARDAR OS EN-
CAMINHAMENTOS JUDICIAIS.

Decreto regulamenta 
falta abonada

Os Servidores e o SSPMS foram surpreendidos 
com a Edição do Decreto nº 20.887/2013, publi-
cado no Jornal “Município de Sorocaba” no dia 
06/12/2013, que restringe a fruição de faltas abo-
nadas, na véspera e pós- feriados, especialmente 
em relação aos feriados do final de ano. 

No dia 09/12/2013, o SSPMS protocolou no 
Paço Municipal o Ofício DJ nº 85/2013, (P.A. nº 
35.313/2013) e foi  solicitado  pessoalmente junto 
ao Secretário de Governo e Segurança Comunitá-
ria, para que  o  Sr. Prefeito Municipal revogasse o  
Decreto 22.887/2013. Apesar do apelo e das justi-
ficativas do SSPMS, a Administração Municipal  não 
revogou o Decreto. Por isso os Servidores devem 
ficar atentos o ano todo para evitar prejuízos em 
seus benefícios.

SSPMS participou da 
CPI da Saúde 

 O SSPMS participou no dia 26 de novem-
bro/2013 da audiência (oitiva)  da CPI da Saúde 
realizada  pela  Câmara Municipal de Sorocaba, 
atendendo convocação do Presidente da CPI, 
Vereador Izídio de Brito. Também participaram 
desta CPI  os representantes sindicais de entidades 
relacionadas à área da saúde: Sindicato dos Médicos 
de Sorocaba e Região,   Sindicato do Trabalhadores 
em Estabelecimentos da Saúde (Rede Particular),  
Sindicato dos Servidores  Saúde do Estado de São 
Paulo e o Provedor da Santa Casa de Misericórdia 
de Sorocaba.  

           O SSPMS fez um breve relato das principais 
dificuldades existentes na área da saúde, especial-
mente pela ausência de uma política unificada de 
recursos humanos por parte da Administração 
Municipal para todo o funcionalismo público muni-
cipal, que possa refletir e resultar em ações práticas 
de valorização da carreira dos servidores, com pisos 
salariais dignos, visando incentivar e motivar cada 
profissional da Saúde a permanecer e fazer carreira 
no serviço público. Detalhes acessar: www.sspms.
com.br (Notícias).
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CIPA do  SAAE 
tomou posse em janeiro

No dia 22/01/2014, no Salão de Eventos da ETA 
– S1, foi realizada a posse dos novos integrantes da 
CIPA do SAAE, eleitos para o mandato do período 
de 22/01/2014 a 21/01/2015. O Diretor Administra-
tivo, Fabio Martins, representando o Diretor Geral 
do SAAE, agradeceu a todos os Cipeiros eleitos e 
informou que a Direção doa Autarquia juntamente 
com a equipe de Profissionais do setor de Seguran-
ça e Medica do Trabalho estão empenhados em 
melhorar ainda mais as condições e as garantias 
de segurança dos trabalhadores e das unidades 
de trabalho. O SSPMS através do Presidente Sergio 
Ponciano esteve presente no evento e cumprimen-
tou a todos desejando êxito nas ações.

Cipa da Prefeitura 
realizará eleição
Servidores fiquem atentos, será realizado nos 

próximos dias a Eleição da CIPA da Prefeitura.
Os interessados deverão estar atentos as 

publicações das regras e dos prazos de inscrições 
e em caso de dúvida entrar em contato com os 
técnicos do setor de segurança e Trabalho/SEASD 
– 1º Andar do Paço.

Evolução Funcional 
2014

A Secretaria da Administração – SEAD,  pu-
blicou no Jornal “Município de Sorocaba” dia 
20/12/2013, a Resolução SEAD nº 02/2013, que 
estabelece as regras e o prazo para entrega dos 
Títulos para a Evolução Funcional de 2014.  A 
Evolução funcional é uma importante conquista 
de valorização profissional  da  categoria, que visa 
a promoção dos servidores através da pontuação 
por assiduidade e por apresentação de certificados 
de cursos, considerando-se a competência com o 
cargo/função exercido e com o curso realizado.

Atenção: O Prazo estabelecido para entrega 
dos documentos  é de 14/01/2014 a 14/02/2014 e 
valido para Prefeitura, SAAE e FUNSERV.

Os Servidores e o SSPMS  foram surpreendidos 
no final do mês de julho/2013 com a divulgação no 
Portal da Transparência do site da Prefeitura dos 
salários do  funcionalismo da Prefeitura e do  SAAE

O SSPMS/DJ (Of. nº 055/2013 de 01/08/2013)  
registrou o seu manifesto de indignação  junto ao 
Prefeito Municipal, reiterada em reunião realizada 
no dia 18 de  agosto/2013, solicitando revisão na 
forma de publicação e a preservação  dos nomes 
dos servidores, porém, a  Administração Municipal 
não atendeu a solicitação do Sindicato. 

Tribunal de Justiça de SPM suspendeu  a Divul-
gação dos salários

O SSPMS/DJ  impetrou Mandado de Segurança 

Divulgação dos Salários dos Servidores  
– Vara da Fazenda Pública de Sorocaba (Processo 
nº 30.21846.73.2013.8.26.0602), com o objetivo de 
suspender  da divulgação nominal dos servidores. 

Inicialmente o pedido não foi acatado em 1ª 
Instância e o DJ do SSPMS recorreu ao Tribunal 
de Justiça de São Paulo que deu provimento ao 
Recurso do SSPMS e  suspendeu  a divulgação dos 
salários no Portal da Transparência da PMS. O SAAE 
também acatou a decisão.

A Ação Judicial retornou à 1ª Instância - Vara 
da Fazenda de Sorocaba para o julgamento da 
ação, enquanto isto fica suspensa a divulgação 
pela Administração Municipal.
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O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 
de Sorocaba (SSPMS), em reunião realizada no  dia 
13/01/2014 com a sua Diretoria, Conselho Delibera-
tivo e Conselho Fiscal, com base na  LOA/2014 (Lei 
nº 10.676/2013  publicada no JMS em 27/12/2013) 
e no Relatório Resumido de Execução Orçamentária 
de Despesa com Pessoal do Exercício de 2013, for-
necido pela Secretaria da Fazenda  (SEF) ao SSPMS, 
analisou os dados financeiros e deliberou pela 
apresentação da proposta do índice de  reajuste 
salarial para o funcionalismo municipal de 9% (nove 
por cento) para este ano de  2014.

O SSPMS protocolou no dia 14/01/2014) junto  
ao Gabinete do Prefeito (Of. nº 06/2014) a  proposta 
de reajuste salarial para 2014, sendo que o índice de 
9 % apresenta a seguinte  composição :

Reposição da Inflação de 5,91%, referente ao 
índice IPCA-IBGE do exercício de 2013;   

Aumento real de salário de 3,09%, a titulo de 
valorização profissional, e  recomposição monetária  

Sindicato dos Servidores solicita  
9 % de reajuste salarial para 2014

do piso salarial da categoria. 
O SSPMS também solicitou ao Prefeito agi-

lização e conclusão dos estudos e dos trabalhos 
pela Comissão Oficial destinado à Reestruturação 
do Plano de Cargos, Salários e Carreiras de todo o 
Funcionalismo Municipal, que encontra-se em fun-
cionamento desde fevereiro de 2013, bem como, 
sinalizou  a necessidade e a importância da insta-
lação de  uma  Mesa Permanente de Discussão e 
Negociação  para tratativas da  pauta complemen-
tar  de outras demandas da Categoria, que carecem 
da devida atenção por parte da Administração 
Municipal, que priorizou a Reforma Administrativa 
no ano passado (Lei nº 10.589/2013).

OBS. Até o fechamento deste Boletim a 
Administração Municipal não tinha finalizado as 
negociações com o SSPMS.  A lei garante ao funcio-
nalismo o recebimento do  pagamento retroativo 
ao mês de janeiro.

Prefeito sansiona leis de 
interesse do Funcionalismo
E acompanhamento do JMS deve ser semanal

• Alteração da Jornada dos Auxiliares de 
Educação, Agentes Infantis e Regentes Mater-
nais (36 hs/semanal) – Lei nº 10.719/2014 (JMS 
– 17/01/2014)

• Reclassificação do piso salarial dos Enge-
nheiros e Arquitetos – Lei nº 10.720/2014 (JMS 
– 17/01/2014)

• Reorganização  da Estrutura Administrativa 
da Câmara e Institui o Plano de Carreira – Lei 
10.721/2014 (JMS – 17/01/2014)

• Criação de Cargo de Coordenador de Saúde 
Mental – Lei 17.718/2014 (JMS – 17/01/2014)

• Ampliação  e criação  cargos no quadro  
permanente  do SAAE - Lei nº 10.701/2013 (JMS 
– 10/01/2014)

• Reforma Administrativa da Prefeitura  - Lei 
nº 10.589/2013 (JMS  - 04/10/2013).

• Ampliação de Cargos para a Prefeitura – Lei 
nº 10.590/2013 (JMS  - 04/10/2013).

• Reforma Administrativa da FUNSERV -  Lei 
nº  10.586/2013 (JMS  -  04/10/2013).

Manifestação do SSPMS sobre os 
Projetos de Leis:

A Administração Municipal durante o ano 
de 2013 enviou à Câmara Municipal diversos 

Câmara discutiu 
Aposentadoria dos GCM

No dia 10/12/2013, foi realizada na Câmara 
Municipal, a audiência pública, por solicitação do 
Vereador Anselmo Rolin Neto, que tratou da “Apo-
sentadoria Especial” dos Guardas Civis Municipais 
de Sorocaba, em face de  estar em tramitação um 
projeto de Lei   que trata sobre o tema.

Participaram do evento e compuseram a mesa 
principal dos trabalhos: vereadores Anselmo Neto 
e Luiz Santos; Secretário de Governo e Segurança 
Comunitária, Presidente da FUNSERV, Comandante 
Geral da Guarda Civil Municipal, Presidente do 
Sindicato dos Servidores (SSPMS), e o Represen-
tante da Associação dos Guardas Civis Municipais.

Também participaram do evento aproximada-
mente oitenta Guardas Civis Municipais de Soroca-
ba e demais integrantes  da  diretoria da FUNSERV.

Após longas discussões, sem que houvesse 
um denominador comum sobre as questões de 
ordem e viabilidade legal, o  vereador Luiz Santos 
propôs a criação de uma comissão especial, com 
representantes da FUNSERV, da Prefeitura, da 
Câmara, das entidades representativas (SSPMS e 
AGMS) e de alguns GCMS, para aprofundamento  
da discussão e pela  busca de  uma solução con-
vergente o mais breve possível, sendo aprovada  
pelos presentes.  

A Câmara Municipal e as entidades (SSPMS e 
AGMS) aguardam a formalização da Comissão para 
o mais breve possível. Detalhes no Site do SSPMS 
www.sspms.com.br  (Notícias).

projetos de interesse do funcionalismo sem 
que tenha sido discutidos com o SSPMs e com 
a Comissão Oficial que está tratando dos estu-
dos da reestruturação da leghislação do Plano 
de Cargos, Salários e Carreiras dos servidores. 
Em dezembro/ 2013 o Paço enviou à Câmara 
Municipal três projetos de leis: nº 518/2013  
(Redução de Jornada dos Auxiliares de Educa-
ção);  nº 519/2013 (Reclassificação salarial dos 
Engenheiros e Arquitetos)  e 520/2013(reclassi-
ficação salarial dos Procuradores Jurídicos), que 
também não foram comunicados previamente 
ao SSPMS,  SSPMS. Por isso  no dia 19/12/2013, 
por meio do Ofício nº 31/2013, o SSPMS regis-
trou a sua manifestação sobre os mesmos  junto 
aos vereadores com cópia   ao Prefeito (a integra 
está no site www.sspms.com.br – Notícias).

O SSPMS acompanhou a votação  e dos 
Projetos em  Sessões  Extraordinárias realiza-
das  pela Câmara Municipal  nos dias  20/ e 
23/12/2013. 

OBS. Ainda  não foi sancionado o PL substi-
tutivo nº 01 – 520/2013, aprovado pela Câmara, 
referente a reclassificação salarial dos Procura-
dores Jurídicos.

SSPMS cobra 
Laudos Técnicos da 

Prefeitura
No dia 12/09/2013, o SSPMS/DJ (Of. nº 

062/2013- PA nº 27701/2013)  cobrou  providên-
cias da  SEAD para a elaboração de um novo laudo 
ambiental sobre insalubridade, aquisição de EPIs, 
fornecimento de uniformes, treinamentos de ci-
peiros e Servidores e outras medidas preventivas 
para assegurar a segurança do trabalhador e dos 
pagamentos dos benefícios, com amparo  em lau-
dos técnicos e embasados, em face de  inúmeras 
reclamações dos Servidores. 

Atendendo solicitação da APEMS – Associação 
dos Profissionais de Enfermagem de Sorocaba, o 
SSPMS/DJ reiterou a cobrança  junto à SEAD (Of, 
nº 75/2013, de 01/11/2013 - PA nº 34.316/2013), 
quanto a necessidade e obrigatoriedade de  apre-
sentação de laudo técnico e a devida justificativa 
em face da retirada do pagamento desde o mês 
de outubro/2013 da insalubridade para os servi-
dores da saúde que atuam no Setor de Vigilância 
Sanitária. OBS. Até o fechamento desta edição o 
SSPMS não recebeu resposta oficial por parte da 
SEAD. Se necessário, medidas judiciais terão que 
ser  tomadas para garantir o direito constitucional  
às informações e laudos solicitados.  

URBES implanta 
Plano de Carreira
Atendendo solicitação do SSPMS/DJ (Of. nº 

64/2013, de 17/09/2013, a URBES  encaminhou 
ao SSPMS no dia 30/09/2013, cópia do Plano de 
Carreira aprovado pelo Ministério do Trabalho 
– Portaria n º 111, de 08/08/2013, publicada no 
D.O.U em 14/08/2013 (pág. 156), através do Of. 
GAA nº 68/2013. 

O DJ do SSPMS está fazendo o acompanha-
mento da implantação desta importante ferra-
menta de valorização dos Trabalhadores Públicos 
da URBES, que foi acompanhada pela Diretoria do 
SSPMS durante a sua elaboração.

Ponto Eletrônico nas 
Unidades Escolares

No dia 13/08/2013, o SSPMS/DJ  enviou à SEGE 
e a SEDU (Of. nº 57/2013)    questionamentos sobre 
o funcionamento do Ponto Eletrônico que estão 
sendo implantados nas Escolas Municipais.

Esse sistema de controle eletrônico  (Cartão 
Magnético) , segundo os professores, é muito 
genérico e não aponta devidamente a situação 
específica dos professores, com inconsistências  
nos fechamentos e espelho mensal, visto que  os 
docentes possuem jornada especial de trabalho, 
principalmente pela questão da Hora Atividade 
(individual e coletiva), além  dos  atendimentos 
aos  alunos e pais.

A Administração Municipal informou que está 
fazendo os ajustes técnicos , porém o SSPMS en-
tende que este sistema  futuramente poderá trazer  
problemas de ordem legal e até demanda judicial. 

SAAE ampliou o quadro 
de  cargos de carreira

A Câmara Municipal aprovou em Sessão Ex-
traordinária no dia 10/12/2013, o projeto de lei de 
autoria do Executivo, que cria e amplia diversos 
cargos de carreira para o SAAE, atendendo solici-
tação da Direção Geral. O SSPMS esteve presente 
na Sessão da Câmara  e manifestou apoio pelo 
interesse e esforço da Autarquia em melhorar 
e ampliar o seu quadro permanente de  servi-
dores. No dia 10/01/2014 foi publicada a  Lei nº 
10.701/2013, sancionada pelo Prefeito, cabendo 
agora a realização de concurso público para o 

preenchimento de vagas ou o chamamento de 
candidatos que estão aguardando em concurso 
ainda vigente. 

Agora o segundo passo a ser dado pela Au-
tarquia é a conclusão dos estudos e dos trabalhos 
da Comissão que está analisando as propostas de  
reestruturação da legislação que trata da carreira, 
dos salários e dos cargos, visando a valorização e 
o reconhecimento profissional deste importante 
segmento do funcionalismo municipal.
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A Comissão O� cial responsável pela obra da 
futura Sede Administrativa e Social do SSPMS e  
a  Empresa COTEC, responsável pelos projetos de 
construção da Sede,  em reunião do dia 11/12/2013, 
de� niu o Projeto Arquitetônico.

Essa etapa, apesar de ter sido  desgastante,  
é considerada uma das mais importantes dos 
trabalhos realizados pela  Comissão O� cial e pela 
COTEC, pois ambos se empenharam e chegaram ao 
consenso para de� nição  do Projeto Arquitetônico 
da Futura Sede do SSPMS, considerando  criterio-
samente  as necessidades e perspectivas atuais e  

NOSSA SEDE – NOSSA DIGNIDADE !!!
Projeto já foi protocolado na Prefeitura

futuras do SSPMS, além da rigorosa  observância às 
exigências legais, especialmente quanto  ao Plano 
Diretor do Município.

Protocolo do Projeto na PMS: No dia 13/12/2013, 
o  Projeto Arquitetônico foi protocolado pela COTEC  
(PA nº 36.040/2013) , que  passará  pela etapa de 
análise pelo Setor Competente da Prefeitura e pos-
terior aprovação, � cando no aguardo da  emissão 
do alvará para o início da construção.  O Projeto Ar-
quitetônico (em PDF) está  à disposição para conhe-
cimento dos interessados no site do SSPMS: www.
sspms.com.br (linc – Nossa Sede Nossa dignidade).

Bloqueio do 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 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 constrangimento.
             Atualização do limite: Quem desejar atualizar o limite deverá comparecer pessoalmente 

na Sede e apresentar o último holerite para análise e cálculo. 
             Bloqueio nas  Férias: Por questões operacionais, infelizmente é necessário efetuar o bloqueio 

do cartão nos 15 (quinze) dias que antecedem as férias dos Servidores.   
              Empréstimo Consignado: O Servidor que possui ou fará empréstimo consignado, deverá 

comunicar o SSPMS - Sede e veri� car 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. 

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 não possui o Cartão SSPMS CARD  poderá solicitá-lo mediantete apresentação do 

último holerite na SEDE do SSPMS.
- As despesas realizadas pelo Sócio com o Cartão serão descontadas em holerite, de acordo com 

o limite disponibilizado previsto em lei e previamente autorizado pelo SSPMS.
-  Quando o valor total não for descontado, o Sócio deverá dirigir-se a SEDE para quitar o débito, 

evitando-se a inadimplência, e consequentemente o bloqueio do Cartão, além de outras medidas 
de cobrança prevista no Artigo 8º do Estatuto Social do SSPMS.

 Rede Conveniada à disposição no site do SSPMS: WWW.SSPMS.COM.BR.
Informações na Sede: 3219-3310 -  Horário do atendimento: das 8h às 17h30.

Tabelas de Serviços 
Atualização de 

Preços/2014
Comunicamos aos Sócios que fazem uso dos 

Serviços de Cabeleireira e Dentista, que as tabelas 
de preços serão  atualizadas  a partir do mês de fe-
vereiro/2014, para cobrir o aumento das despesas 
com a prestação desses serviços.     

Os atendimentos  pela Dentista e Cabeleireira 
deverão ser agendados  antecipadamente na Sede. 
Telefone 3219-3310, das  8h às 17h30 

Atenção: É obrigatório a apresentação da 
Carteira Social  do SSPMS no dia do atendimento.

Funcionamento do 
Clube de Campo:

(É obrigatória a apresentação da Carteira 
Social na Portaria)

Horário das Piscinas: 
Terça a Domingo e Feriado -  das 9  às 18 h
Obrigatoriedade do acompanhamento dos pais 

e/ou responsável maior de idade nas piscinas para 
menores de 8 anos.

Atenção: Encerramento de temporada  de 
piscina será dia  21/abril/2014

Exame Médico obrigatório do SSPMS:           
Somente com apresentação da Carteira Social

Dias: Sábados e domingos - 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$  7,00 (pagamento à vista ou 
com CARTÃO SSPMS CARD)

Uso dos Armários das Piscinas: Cada um 
deverá  levar o seu cadeado e  responsabilizar-se 
pelo  mesmo.

Uso dos Quiosques no Clube de Campo:
Grande: para grupos de 15 pessoas cada, com 

reserva antecipada pelo Sócio Titular no Clube de 
forma antecipada.

Pequenos: pela ordem de chegada, sem reserva 
prévia, nº limitado

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 junto ao 
Clube.  Os Visitantes deverão estar acompanhados 
do Sócio Titular e deverão se identi� car na Portaria. 

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

às 20h
- Avaliação Física mediante agendamento pré-

vio com o Professor.
- Apresentação Obrigatória de Exame Médico 

cardiológico(renovação anual).
- Uso dos Armários dos Vestiários: Cada um 

deverá se responsabilizar por levar o seu cadeado.

Pescaria no Lago:
-  Permitida a pesca somente com vara, que 

deverá ser levada pelo Associado.
- Pede-se bom senso na retirada da quantidade 

de peixes, pois trata-se de ambiente para lazer e de 
convívio com a natureza.

-  Acompanhamento obrigatório dos pais e/ou 
responsáveis maiores de idade aos Associados e/ou 
convidados menores de idade.

Mais  Informações:  
3228-1539 - Clube de Campo 

horário das 10h às 17h ou pelo site:
www.sspms.com.br  

COMO ASSOCIAR-SE AO NOSSO SINDICATO:
             Informações na Sede: 3219-3310   Horário  do atendimento: das 8h às 17h30. ou 

pelo site (www.sspms.com.br – Associe-e)
             ATENÇÃO: É obrigatória a renovação  da Carteira Social para quem está com foto 

“antiga” e/ou em péssimas condições de uso. Colabore e evite transtornos desnecessários !!!
                 Maiores Informações na Sede: 3219-3310 - das 8 às 17h30

Assembleia de 
Prestação de Contas/2013
No dia  24/03/2014, às 17h30, em primeira 

chamada, no terraço do Clube de Campo do 
SSPMS, sito a rua 28 de Outubro, nº 370, Jardim 
do Paço, será realizada a Assembleia Geral Ordi-
nária do SSPMS referente a Prestação de Contas 
do Exercício de  2013. A segunda chamada será 
às 18h, com qualquer número dos presentes. 

Atenção: Os sócios titulares deverão apre-
sentar carteira social  do SSPMS  ou documento 
o� cial com foto.  

Depto. Jurídico do 
SSPMS – Agendamento 

Obrigatório
O Departamento Jurídico do SSPMS atua 

na defesa dos servidores perante os diversos 
órgãos da administração municipal, autárquica, 
fundacional,  URBES e EMPTS,  promovendo 
ações e defesas no âmbito Administrativo, Pre-
videnciário e Judicial.

Para ser atendido pelo Depto. Jurídico 
do SSPMS, o Servidor/Sócio (com pagamento 
obrigatório da primeira mensalidade efetivado 
no holerite) deverá fazer o agendamento prévio, 
de segunda a sexta-feira, pelo telefone (15) 3219-
3310, no horário das 9h às 17h30.

Atenção: O Servidor/Sócio que receber NO-
TIFICAÇÃO com prazo a cumprir, deverá entrar 
em contato com o Depto Jurídico no dia seguinte 
ao recebimento da mesma a � m de viabilizar a 
defesa e/ou outras diligências necessárias dentro 
do prazo legal.   O SSPMS não se responsabili-
zará por defesa em cima da hora.




