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O Prefeito Vitor Lippi, em atendimento a Justiça 
Eleitoral,  por meio do Decreto Municipal nº  20.067, de 
18/07/2012,  publicado no JMS, no dia 20/07/2012, página  
27,  fez publicar os critérios para colocação de Servidores 
Municipais à disposição da Justiça Eleitoral, bem como,  as 

Regras Eleitorais para Servidores Municipais
regras para compensação dos dias trabalhados, conforme 
consta do Artigo 4º do Decreto.  O SSPMS orienta  aos 
Servidores quanto à observação  às determinações pre-
vistas no Decreto Municipal, evitando-se consequências 
posteriores através de medidas disciplinares. 

Novo site do SSPMS, 
acesseReabertura das piscinasÍn

di
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O Departamento Jurídico do SSPMS atua na defesa 
dos Sócios Servidores perante os diversos órgãos da ad-
ministração municipal, autárquica, fundacional e URBES, 
promovendo ações e defesas no âmbito Administrativo, 
Previdenciário e Judicial.

Para ser atendido pelo Departamento Jurídico 
do SSPMS: O Servidor deverá estar associado 
com desconto obrigatório da primeira mensalidade 
efetivado no holerite; Fazer o agendamento prévio, 
de segunda a sexta-feira pelo telefone (15) 3219-

Departamento Jurídico do SSPMS
3310, no horário das 9 às 17h30, junto ao Diretor 
de Assuntos Trabalhistas, Marcos Pereira ou com  
Estagiário Fábio.

Atenção: O Sócio/Servidor que receber NOTIFI-
CAÇÃO com prazo a cumprir, deverá entrar em contato 
com o Depto Jurídico imediatamente ao recebimento da 
mesma, a fi m de viabilizar a defesa e/ou outras diligên-
cias necessárias dentro do prazo legal. O SSPMS não 
se responsabilizará por defesa com prazo exíguo, em 
cima da hora.

A Sede Administrativa do SSPMS (Rua Hemelino 
Matarazzo nº 43) disponibiliza aos Sócios/Servidores e 
Dependentes, serviços de Salão de Cabeleireira e de 
Consultório Odontológico/Dentista, com agendamentos  
prévios realizados pelo telefone (15) 3219-3310 (das 
8h30 às 17h00).   

Os valores cobrados são defi nidos conforme tabelas 
de serviços e estão abaixo dos praticados no mercado. 
Os recursos cobrados pelos serviços destinam-se ao 
custeio dos profi ssionais, dos materiais e da manutenção 
e conservação da estrutura (equipamentos, água, luz, etc) 
disponibilizada pelo SSPMS para o Salão de Cabeleireira 
e Consultório da Dentista. Para os atendimentos pela 
Cabeleireira e pela Dentista, é obrigatória a apresentação 

Prestação de Serviços na Sede do SSPMS
de Carteira Social. O pagamento dos serviços poderá ser 
parcelado através do Cartão SSPMS Card (observando 
o limite disponibilizado).

Serviços de Cabeleireira: Corte de cabelo (este 
serviço é gratuito); alisamento; amaciamento;  banho 
de brilho;  queratina; descoloração;  escova+blush;  
hidratação (banho de creme);  luzes/mechas (feminino e 
masculino); refl exo;  relaxamento (feminino e masculino) 
e  tintura (obrigatório trazer material).

Serviços Odontológicos - Dentista: Extração; cura-
tivo; resina; amalgama (face); fl úor; profi laxia  simples e 
raspagem supra-gengival.

Agendamentos e demais informações:   3219 – 3310   
(das 8h00 às 17h30)

No dia 16 de maio, foi  realizada a eleição da  “Comis-
são Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho – 
CIPA” da URBES, para a gestão de 02 de junho de 2012 

Eleição da CIPA da URBES

a 01 de junho de 2013.
O pleito teve o apoio do SSPMS que considera

importantíssima a presença e a atuação da CIPA, não
somente para atender as exigências da NR nº 15, mas
principalmente, para propiciar a realização de ações de
prevenção e dos cuidados para a saúde do trabalhador,
bem como a garantia  da  segurança e da  melhoria das
condições de trabalho, visto que compete à  CIPA  a
responsabilidade  pela elaboração dos Mapas de Riscos
dos ambientes (unidades de trabalho). A CIPA da URBES
tomou posse no dia 1º de junho/2012.

No dia 25/04/2012, foi realizada na Biblioteca Munici-
pal a posse da nova Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes - CIPA, da Prefeitura Municipal de Sorocaba, 
com a presença dos representantes da SEGEP, da FUN-
SERV e dos Diretores do SSPMS.

As  autoridades presentes cumprimentaram 
os integrantes da CIPA, bem como ressaltaram 
a importância do trabalho a ser desempenhado, 
especialmente quanto ao processo permanente 
de conscientização, do cuidado e da prevenção junto 
aos colegas de trabalho.

O SSPMS se colocou à disposição da CIPA para 
contribuir naquilo que lhe couber e também solicitou que 

CIPA da PMS tomou posse

a SEGEP interceda junto às chefi as, para que viabilize
a participação dos integrantes da CIPA nas reuniões e
tarefas inerentes.   

Os Profi ssionais de Enfermagem que participaram 
do Processo de Remoção da Rede Municipal de Saúde, 
realizado pela Secretaria da Saúde e que foram contemp-
lados com a escolha de vagas, nos termos do Comunicado 
SES nº 001/2012, e já foram transferidos para as novas 
unidades em 1º de junho/2012.

 Essa conquista é de todos os Servidores da Saúde, 
que há muito tempo exigiam critérios padronizados e 

Secretaria da Saúde promoveu a Remoção dos 
Profi ssionais da Enfermagem

transparência na atribuição e gestão de lotação dos cargos
nas Unidades de Saúde, evitando-se a rotatividade e a di-
sponibilidade de caráter eminentemente de ordem pessoal,
em especial, quando da ocorrência de confl itos dentro das
unidades de trabalho. O SSPMS, integrante da Comissão,
cumprimenta a todos os integrantes dessa Comissão que
com muita responsabilidade e compromisso não mediu
esforços para viabilizar essa importante conquista.

O SSPMS, por meio do Ofício nº 36/2012, de 
10/07/2012, registrou  junto aos  Secretários  Municipais: 
da Saúde (SES);  de Gestão  de Pessoas (SEGEP); da 
Segurança Comunitária (SESCO) e da Administração 
(SEAD), a  sua grande indignação e  preocupação com 
a ausência de segurança nas Unidades de Urgência 
e Emergência da Rede Municipal de  Saúde (UPHs e 
PAs), conforme matérias publicadas no Jornal   BOM DIA 
(08/07/2012), noticiando que vinha sendo prestada por 
empresa contratada. 

O SSPMS reivindica da Administração Municipal, 

SSPMS cobra retorno dos seguranças nas 
Unidades de Saúde

através das Secretarias competentes, para que tomem
as providências cabíveis para a contratação de nova
Empresa de Segurança, objetivando garantir de forma
permanente e habitual  a segurança dessas Unidades
de Saúde, evitando-se um colapso maior, que poderá
comprometer  a qualidade da prestação de serviços
junto ao sistema público de saúde, além de colocar em
risco a integridade física dos profi ssionais/servidores e
dos  usuários, lembrando que  Administração Municipal
responde pela garantia de condições dignas de trabalho
ao Funcionalismo Municipal.

A Secretaria de Gestão de Pessoas (SEGEP) 
publicou no Jornal do Município de Sorocaba, no dia 
27/07/2012, páginas 26 a 28, o Resultado da Revisão de 
Evolução Funcional/2012.

O Grupo de Trabalho designado pelo Prefeito Mu-
nicipal, através Portaria nº 22.643, informou  o resultado 

Recursos da Evolução Funcional/2012 - SEGEP 
divulgou resultado fi nal.

dos recursos e a revisão de ofício da Evolução Funcional,
com efeitos a partir desta publicação, sendo no caso de
elevação de referência, os efeitos retroativos a Abril/2012.
Os Servidores Municipais que ingressaram com recurso
deverão conferir a publicação no JMS edição de 27 de
julho de 2012.

A Secretaria de Gestão de Pessoas (SEGEP) 
publicou no Jornal do Município de Sorocaba, no 
dia 27/07/2012, página 26, a Resolução SEGEP nº   

SEGEP estabelece limite de Cursos à distância
05/2012, que estabelece o limite anual de 02 (dois)
cursos à distância  para fins de pontuação para
evolução funcional.

Foi sancionada pelo Prefeito a Lei 
Municipal nº 10.188, de 25/07/2012, publi-
cada no Jornal Município de Sorocaba, dia 
27/07/2012, página 22, que estabelece exclu-
sividade do uso de uniforme pela Guarda Civil 
Municipal, com seus distintivos, insígnias 
e emblemas somente pelos integrantes da 
Corporação.  A Lei determina que o modelo, 
descrição, peças, acessórios e os equipa-
mentos individuais de segurança, bem como 
a cor dos uniformes e sua tonalidade, serão 
estabelecidas e regulamentadas pelo Poder 
Executivo, em legislação específica da GCM, 
no que couber.

Administração Municipal estabelece regras 
para uso de uniforme pela 

Guarda Civil Municipal – GCM

O Prefeito Vitor Lippi através da Lei nº 10.145, de 
14/06/2012, publicada no Jornal Município de Sorocaba 
dia 15/06/2012, ampliou para 15 (quinze) dias a posse 
dos candidatos em cargos públicos a partir do provi-
mento de cargo público, ou seja, a partir da publicação 
da nomeação (chamada), que ocorre através do Jornal 
do Município, os candidatos precisam estar atentos para 
não perderem a vaga. 

Essa ampliação do prazo para a posse era uma 
reivindicação antiga dos candidatos aprovados nos 
concursos públicos e tem todo o apoio do SSPMS, 
visto que muitos candidatos acabavam perdendo a 
vaga por falta de tempo para providenciar a documen-
tação para ingressar no serviço público considerando, 
também  o tempo necessário para se desincompati-
bilizar do emprego anterior. O SSPMS entende que 
essa alteração também será benéfica aos órgãos da 
Administração Municipal, que terão mais tempo para 
realizar os procedimentos inerentes a contratação dos 
novos Servidores sem as cobranças para cumprimento 
rígido de prazos.

Paço amplia para 15 dias a 
posse de candidatos a 

cargo público
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O Sindicato dos Servidores Municipais (SSPMS) proto-
colou no dia 10 de julho junto aos candidatos à Prefeitura de 
Sorocaba para as eleições deste ano, a pauta de reivindicações 
da Categoria aprovada em Assembleia Geral Extraordinária real-
izada em 20/11/2011 e demais demandas de diversos segmen-
tos colhidas  em reuniões e encontros realizados pelo SSPMS 
durante o ano de 2011 junto aos Servidores Municipais. 

Foram realizados encontros da Diretoria do SSPMS com 
todos os candidatos que receberam cópias dessas demandas 
dos servidores.  Os candidatos foram receptivos e demon-
straram interesse em incluir em seus programas de governo 
ações destinadas à valorização profi ssional dos Servidores 
Municipais, partindo das demandas entregues pelo SSPMS. 
Os encontros com os candidatos ocorreram nas seguintes 
datas: Iara Bernardi (18/07), Antonio Carlos Pannunzio (19/07), 
Renato Amary (26/07) e Raul Marcelo (27/07).

O Jornal BOM DIA na Edição do dia 25/07/2012, oportuni-
zou ao SSPMS, por meio de seu Presidente, Sergio Ponciano, 

ELEIÇÃO MUNICIPAL – 2012
SSPMS foi recebido pelos candidatos a prefeito 

a apresentação pública de questão destinada aos candidatos: 
A pergunta “Quais são as propostas de políticas públicas des-
tinadas à valorização profi ssional do funcionalismo municipal 
e à efi ciência da gestão da máquina administrativa, com vista 
à garantia da prestação de serviços com qualidade junto à 
municipalidade?”,  Os quatro candidatos a prefeito, Antonio 
Carlos Pannunzio, Iara Bernardi, Renato Amary e Raul Marcelo 
responderam e apresentaram as suas propostas destinadas à 
Valorização Profi ssional do Funcionalismo Municipal.

O SSPMS agradece ao Jornal BOM DIA pela colaboração 
e espaço concedido ao funcionalismo público municipal que 
sem dúvida proporciona esta importante oportunidade para 
que cada Servidor Público possa de forma criteriosa analisar 
previamente as propostas dos candidatos e poderem exercer 
no próximo dia 7 de outubro o seu direito ao voto de forma 
consciente.  O SSPMS deseja a todos os Servidores Munici-
pais de Sorocaba o exercício de uma votação consciente e 
compromissada com a categoria.

A Câmara Municipal de Sorocaba, em sessão ordinária 
realizada no dia 29/05/2012, aprovou a Lei nº 10.129, de 

Servidores do SAAE conquistaram gratifi cação de 20%
30/05/2012, publicada no JMS dia 01/065/2012,  para  a 
concessão da  gratifi cação de 20% sobre o piso salarial aos 
Servidores do Grupo Operacional do SAAE.   A diretoria do 
SSPMS, da AFSAAE e os representantes da Comissão dos 
Servidores Operacionais do SAAE fi caram satisfeitos com 
a votação, após os devidos ajustes entre os representantes 
dos Poderes Executivo e Legislativo, possibilitou a  correção 
de uma grande injustiça, visto que apenas uma parte dos 
Servidores operacionais recebiam essa gratifi cação. Essa 
injustiça vinha ocorrendo desde 1993  e essa aprovação 
resgata aos Servidores operacionais, pela derrubada do 
Veto, considerando que o Projeto nº 122/2012, foi aprovado 
amparado pela  legalidade.

A Secretaria de Gestão de Pessoas (SEGEP) abriu 
inscrições para os Servidores Municipais interessados 
em participar do Curso de Informática. Os critérios para 
inscrição e participação constam do Edital SEGEP nº 
06/2012, publicado no JMS, no dia 20/07/2012, página 

SEGEP abre inscrições para Curso de Informática
21.  Os Servidores interessados em participar do Curso 
de Informática deverão cumprir rigorosamente as regras 
estabelecidas no Edital e dirigir-se à Escola de Gestão 
Pública - EGP (ao lado da Creche do Paço- CEI 63), no 
horário das 9h às 16h, para maiores esclarecimentos.

O Prefeito Vitor Lippi, em atendimento a regulamen-
tação do Inciso V, do Artigo 6º da  Lei Municipal nº 9.894. 
de 28/12/2011, por meio do Decreto Municipal nº 20.068, 
de 18/07/2012,  publicado no JMS, no dia 20/07/2012, 
página 27 e 28,  fez publicar as tabelas dos anexos I, II 
e III, referente a lotação de cargos comissionados não 
exclusivos (de livre nomeação) e exclusivos (somente para 
servidores de carreira), para os exercícios de 2012, 2013 

Prefeito publica lotação dos Cargos Comissionados
e 2015.  A lotação dos cargos comissionados previstos no 
Decreto nº 20.068/2012, atende aos ajustes  legais  efetu-
ados por ocasião da  reestruturação desses cargos (Lei nº 
9.894/2011), com anuência  do Ministério Público Estadual, 
que prevê gradativamente a redução dos cargos comis-
sionados não exclusivos (livre nomeação), cujas funções 
tidas como de carreira técnica/administrativa deverão ser 
exercidas pelos servidores de carreira até 2015.

A Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO para o ex-
ercício de 2013, Lei nº 10.183/2012,  foi sancionada pelo 
Prefeito Vitor Lippi e publicada no Jornal do Município de 
Sorocaba no dia 24/07/2012, Edição Especial nº 1.539.

A LDO é uma exigência legal e que determina as re-
gras para a elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA, 
ou seja, estabelece a previsão de receitas e de despesas 
a serem executadas pelo Poder Executivo.  As diretrizes 

LDO/2013 – Lei 10.183 de 18/07/2012
relacionadas ao funcionalismo municipal constam basica-
mente do Artigo 15 da Lei nº 10.183/2012.

O SSPMS participou da audiência pública realizada
no dia 09 de maio/2012, pela Câmara Municipal, que tratou
sobre a LDO/2013 e registrou a sua preocupação com a
previsão de destinação recursos para a gestão de pessoal
para 2013, constando basicamente o compromisso com a
reposição da infl ação.

O SSPMS informa aos Servidores que os trabalhos 
que vem sendo realizados pelo Escritório Brasil Borges,   
para elaboração do cálculo do valor referente a Ação 
Judicial do Plano de Carreira,  encontram-se em anda-
mento e ainda não foram concluídos. A SEGEP, o SAAE 
e a FUNSERV, estão enviando POR ETAPA ao Escritório 
Brasil Borges,  as  fi chas fi nanceiras e as informações 
da evolução funcional dos Servidores, que assinaram  
as Autorizações  para o SSPMS, para obtenção dos 
dados. Em reuniões periódicas com  os representantes 
da Administração Municipal, desde o início de 2012 o 
SSPMS e o Escritório Brasil Borges, estão cobrando  
para  que  o envio da documentação necessária ocorra 
o mais rápido possível. Os representantes dos Órgãos 
da Administração Municipal  justifi cam que  pelo  elevado  
número de Servidores  (mais de 4 mil) e pelo grande 
volume  de informações ofi ciais e dados funcionais,  essa 
operacionalização exige “muito  cuidado e tempo para 
liberação”. O SSPMS entende  a preocupação e cuidado 
para que não ocorram erros no lançamento dos dados e 

Ação Judicial – Cálculos  do Plano de Carreira
das informações, prevenindo  que futuramente possam
comprometer os cálculos que estão sendo elaborados
pelo Escritório Brasil Borges,  porém continuamos fi rmes
na cobrança junto  aos órgãos da Administração Municipal
para que os cálculos possam ser concluídos os mais breve
possível. O SSPMS alerta os Servidores para fi carem
atentos às “falsas informações” sobre o andamento dos
trabalhos que vem sendo realizados pelo Escritório Brasil
Borges, não sendo possível neste momento estabelecer
prazos para conclusão, pois  dependemos  diretamente
dos órgãos da Administração Municipal. O SSPMS conta
com o voto de confi ança e solicita compreensão e colabo-
ração  pois  assim que os trabalhos estiverem concluídos,
todos os Servidores  que apresentaram a Autorização
para realização dos cálculos  e aqueles que  efetivamente
têm direito legal ao recebimento da diferença do Plano
de Carreira,   serão CONVOCADOS pelo SSPMS  para
tomarem conhecimento dos respectivos valores. O SSPMS
agradece a todos os Servidores pelo apoio colocando-se
à disposição para maiores esclarecimentos.

A Administração Municipal publicou no Jornal do 
Município de Sorocaba, dia 03/08/2012, Edição nº 
1.541, página 31, o Decreto Municipal nº 20.120, de 
02/08/2012, que regulamenta a concessão do Ticket 
Refeição aos servidores públicos municipais. Esta é 
uma antiga reivindicação dos Servidores e constou 
da Pauta de Reivindicações da Categoria aprovada 
pela Assembleia Geral Extraordinária do SSPMS, 
realizada em 20/11/2011, que foi protocolada pelo 
SSPMS junto ao Paço através do Of. nº 78/2011 e 

Paço inicia a implantação do Ticket Refeição  aos 
servidores públicos municipais

autuado em Processo Administrativo nº 33.835/2011.
Nesta primeira fase de implantação deste importante
benefício, conforme consta do artigo 2º do Decreto nº
20.120/2012, a Administração Municipal inicialmente
atenderá os Servidores da Fiscalização, os Guardas
Civis Municipais e os Agentes de Vigilância Sanitária.
O SSPMS considera uma importante concessão, mas
reafirma o seu compromisso em continuar lutando
para que esse benefício se estenda para todos os
demais Servidores Municipais.

A Administração Municipal publicou no Jornal do 
Município de Sorocaba, dia 03/08/2012, Edição nº 1.541, 
página 22, a Lei  Municipal nº 10.189 de 02/08/2012, de 
iniciativa do Vereador Rozendo de Oliveira, que estabelece 
procedimentos e medidas de proteção para os casos de 
violência e ameaças contra o professor, diretor, inspetor de 
aluno da rede municipal de ensino, proveniente da relação 
de ensino com alunos de todo ciclo ministrado.  Entre as 
principais justifi cativas apresentadas pelo autor, destaca-

Lei Municipal estabelece procedimentos de 
proteção aos profi ssionais da rede municipal

se a preocupação com a  classe educadora  que necessita
se sentir amparada para o bem da educação e a confi ança
em ministrar um ensino em situação de segurança dentro
e fora da escola, cabendo  aos profi ssionais da educação
observarem os procedimentos estabelecidos na referido
lei. O SSPMS cumprimenta a Câmara Municipal pela
iniciativa e prela preocupação com os nossos Servidores
que atuam em atividade de suma importância junto à
municipalidade. 

O SAAE informou ao SSPMS que desde o mês 
de maio/2012 (Of. nº 27/2012) vem  aplicando o novo 
laudo, especialmente quanto ao pagamento devido do 
benefício do adicional de insalubridade aos Servidores, 
abrangidos pela legislação , tendo inclusive sido efetu-
ada revisão do laudo para alguns setores específicos, 
atendendo solicitação dos Servidores e do próprio 
SSPMS.  O SSPMS cumprimenta a Autarquia pelas 
providências que vem tomando, porém, por  meio 
do Ofício DJ nº 39/2012, de 03/08/2012, reiterou a 

SSPMS cobra o  novo laudo de 
insalubridade do SAAE

cobrança  junto ao Diretor Geral, Sr. Geraldo Caiuby,
quanto a necessidade da entrega à nossa Entidade
Sindical,  do novo laudo de insalubridade do  SAAE,
elaborado por Empresas contratadas.  De posse de
cópia do Novo Laudo, o SSPMS, que tem o dever legal,
poderá efetuar o acompanhamento das providências
que estão sendo tomadas pela Autarquia em relação a
melhoria das condições ambientais de trabalho, além
de dirimir possíveis dúvidas suscitadas pelos Servidores
quanto aos seus direitos.

Justiça confi rmou o direito dos servidores, que exerceram 
os cargos de especialistas de educação no ano de 2005 em 
substituição por designação, a receber as “faltas abonadas” 
daquele ano. Por meio do processo coletivo, nº de ordem 
007/2007 - em trâmite pela Vara da Fazenda Pública da 
Comarca de Sorocaba - o Sindicato SSPMS pleiteou o paga-
mento das abonadas não pagas, referentes ao ano de 2005, 
aos servidores que exerceram em substituição por designação 
os cargos de especialista de educação (Assistente de Direção, 
Vice-Diretor de Escola, Diretor de Escola, Diretor de Escola de 
1º e 2º grau, Supervisor de Ensino, Coordenador Pedagógico, 
Orientador Pedagógico), uma vez que a PMS não pagou o 
benefício a esses servidores na época própria (2006).

Ação Coletiva – Faltas Abonadas
Justiça determina o pagamento das faltas abonadas

O processo está tramitando desde 2007 tendo sido julgado 
procedente já no mês de abril daquele ano. A PMS apelou ao 
Tribunal de Justiça de São Paulo da sentença e o  Egrégio. 
Tribunal manteve a decisão de origem do SSPMS, favorável aos 
servidores. Desde o mês de abril/2012 o Sindicato está elaborando 
os cálculos para apuração dos valores devidos, os quais, em breve 
serão apresentados.  O SSPMS ressalta  que farão jus apenas 
os servidores que efetivamente trabalharam nos cargos de espe-
cialista de educação no ano de 2005, em designação, e aqueles 
que não receberam as abonadas indenizadas no ano de 2006. 
Alertamos aos servidores para que fi quem atentos e procurem o 
Sindicato SSPMS para maiores esclarecimentos.

Depto Jurídico do SSPMS



4 Agosto / Setembro de 2012

(É obrigatória a apresentação da Carteira Social 
na Portaria)
Horário das Piscinas: 
Terça a Domingo e Feriado -  das 9h00 às 18h00
Atenção: Reabertura das piscinas será Sábado - Dia 
06/outubro/2012

Exame Médico obrigatório do SSPMS: 
Somente aos 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$ 6,00 (pagamento à vista ou com 
Cartão SSPMS Card)

Uso dos Armários: Cada Sócio deverá  levar o seu 
cadeado e responsabilizar-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 

No dia 21 de maio/2012, os funcionários e diversos 
diretores do SSPMS participaram do Curso de Capacitação de 
Brigada de Incêndio e de Atendimento de Primeiros Socorros, 
ministrado pelo Sargento do Corpo de Bombeiros, Wanderlei 
Borges da Silva. O curso foi  oferecido pelo Sindicato propician-
do  o atendimento seguro  para as situações de emergência em 
caso de necessidade, visando especialmente a segurança dos  
Associados, que diariamente fazem uso dos serviços do Clube 
de Campo e da Sede. Nos dias 03, 04 e 05 de setembro/2012 
será realizado o curso de Guarda Vida  para os funcionários do 
Clube de Campo que atuam na área das piscinas.

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

ou pelo site  (www.sspms.com.br – link Associe-se)
ATENÇÃO: Obrigatória a renovação  da Carteira Social para quem está com foto “antiga” e/ou em péssimas 

condições de uso. 

 Após longo período de execução dos serviços 
de desassoreamento e de revitalização do lago, ex-
ecutados pelas equipes do SAAE, da Prefeitura e pelos 
Funcionários do SSPMS, fi nalmente o lago do nosso 
Clube de Campo está liberado para a família servidora 
associada ao SSPMS. Com a reabertura das piscinas, 
também poderemos disponibilizar este importante espaço 
de lazer e de convivência com o meio ambiente.  Cada 
Associado é responsável por levar seu próprio material de 
pesca (vara e isca), observando as regras estabelecidas 
e se responsabilizar pela ATIVIDADE SEGURA COM OS 
CUIDADOS OBRIGATÓRIOS, principalmente com as 
crianças pequenas. Disponibilizamos  em vários pontos 

Atividades  2º Semestre/2012

Capacitação aos Funcionários do SSPMS

Após revitalização, lago do Clube 
reabre para a Pesca

do nosso Clube placas educativas e sinalizadoras das 
condições de segurança para utilização do lago.

antecipada pelo Sócio Titular no Clube.
OBS. Obrigatória a presença e permanência do Sócio 
Titular para uso dos quiosques.

Entrada de Visitantes - Convidados:
Somente com solicitação antecipada pelo Sócio Titular 
com número limitado de vagas. Os Visitantes deverão 
se identifi car na Portaria deverão estar acompanhados 
do Sócio Titular. 

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 sócio/dependente  deverá se 
responsabilizar por levar o seu cadeado.

Mais informações no Clube de Campo pelo 
telefone: 3228- 1539 (das 10 ás 18 h) 

Aniversário do Clube 
Domingo - dia 10 de Novembro - Festival de Jogos de 
futebol, tênis de mesa, pebolim, bilhar, truco.

Turismo Social no Clube SSPMS - até 31 DEZ 12
São 6 opções de passeios que poderão ser confi rmados 
no nosso Clube SSPMS 3228.1539.

COMO ASSOCIAR-SE AO NOSSO SINDICATO:

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 na Sede do 
SSPMS o seu saldo evitando o bloqueio do cartão.            

Atualização do limite: Para atualizar o limite de 
compras do cartão, o sócio deverá comparecer na Sede 
SSPMS apresentando o último holerite. 

Férias: Por questões operacionais da PMS, o Sócio 
Servidor em férias terão seu cartão bloqueado no período.   

Cartão SSPMS CARD
AVISOS IMPORTANTES:

 Empréstimo Consignado: O Sócio Servidor que
possui, ou fará empréstimo consignado, deverá comunicar
o SSPMS - Sede para verifi car o seu limite no Cartão
SSPMS Card, a ausência desta comunicação implicará
automaticamente no bloqueio de uso do cartão.

Atenção: Considerando o artigo 8º do Estatuto do
SSPMS, os Sócios que possuem débito com o Cartão
SSPMS Card, serão cobrados administrativamente por
carta, podendo estar  sujeitos à cobrança judicial, além de
ter os seus nomes enviados para o SPC/Serasa. 

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

Para utilizar a Rede Conveniada o Sócio Titular 
deverá apresentar o Cartão SSPMS Card acompanhado 
de documento ofi  cial com foto (RG, CNH, etc) e assinar 
o comprovante de compras junto ao comerciante. O Sócio 
que ainda não possui o Cartão poderá solicitá-lo na Sede 
do Sindicato, das 8h30 às 17h30m. As despesas realizadas 
com o Cartão SSPMS Card pelo Sócio serão descontadas 
no holerite, de acordo com o

limite disponibilizado previsto em lei. Caso o valor 

Rede Conveniada acesse o site  www.sspms.com.br
Orientações Gerais sobre o Cartão SSPMS Card

total das despesas não seja descontado, o Sócio deverá
dirigir-se a Sede SSPMS para quitar o débito, evitando-se
a inadimplência que poderá resultar no bloqueio do Cartão.
Os Serviços disponibilizados na Sede do SSPMS de

Cabeleireira e Dentista também podem ser pagos
com o Cartão SSPMS Card. 

Mais informações na Sede SSPMS pelo telefone
3219-3310, das 8h30 ás 17h30.

Por determinação da Legialação Eleitoral, no dia 07 de outubro (1º turno) e no dia 28 de outubro (2º turno, se 
houver), o Clube estará fechado.

Pedimos a compreensão e desejamos boa votação a todos os Associados.

AVISO IMPORTANTE
Fechamento do Clube de Campo

Funcionamento do Clube de Campo:

Reabertura das piscinas
Sábado - dia  29  de setembro

Atividades para as crianças 
 Sábado - dia 13  de outubro

Baile dos Servidores
Sexta - Dia 26 de outubro no Shopping M


