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Sindicato negocia reajuste de 9,80% para 2013
Campanha salarial dos servidores prevê reposição da infl ação, mais aumento real.

SSPMS discute e analisa  as planilhas 
para cálculos do Acordo Coletivo . 
Pág 3  

SAAE aplicará o laudo 
de insalubridade
Reunião entre a diretoria do SSPMS e comissão 

representante dos funcionários do SAAE . Pág 2

Clube de Campo tem várias 
atividades para Associados
Clube de Campo realiza várias atividades par os 
Servidores e Associados. Pág 4

Cálculos do Plano de Carreira estão 
sendo � nalizados pelo 

Escritório Brasil Borges
SSPMS analisa as fórmulas de cálculos realizados 

pelo Escritório Brasil Borges. Pág 3
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Clube de Campo: (15) 3228-1539
Diretoria: 
Presidente: Sergio Ponciano de Oliveira (SEDU); 
1º Vice–Presidente: Paulo de Tarso 
Cesar da Silva (SECULT)
Diretora Administrativa: Roseli Miranda 
Coelho (SES) 
Dir. Financeiro: Gumercindo Basso 
Junior (SEMES)
Diretor de Assuntos Trabalhistas: Marcos 
Eduardo Rosa Pereira (SESCO/GM)
Diretor de Atividades Sociais e Recreati-
vas: Mauricio José Barisson(SECULT)
Diretor de Relações Pública: Estevam 
Cesar Silva (SES)
Diretor do Clube de Campo: Alexandre 
Rodrigues de Castro (SEDU)

Suplentes da Diretoria: 
José Antonio Santos (Aposentado) 

Conselho Deliberativo: 
Presidente: Osvaldo Dos Santos Filho 
(Aposentado) 
Vice-Presidente: Fabio Rogério Simões 
(SAAE)
Angelo Elizeu Âmbar (SESCO/GM)
Betânia Maria de Castro Cristina (SES) 
Cinira Moreira Maria (Aposentada) 
Claudio Aparecido Mota (SESCO/GM)
Iara Cristina Senhorinho (SECID) 
Joelma Antonia das Neves (SEDU) 
José Carlos Marques Minhonha (SAAE)
José Edison Oliveira (SEMES)
Marcelo Stefani (SES)
Paulo Sergio Cortez (SES)
Renato de Barros (SEAD)
Silmara Cristina Rodrigues da Silva Noronha 
(SEDU) 

Conselho Fiscal Titulares: 
Presidente: Antonio João Ribeiro 
(Aposentado) 
Maria Aparecida Leme Maldonado (SEDU) 
Carlos Roberto de Oliveira e Souza (Câmara) 
Suplentes do Conselho Fiscal: 
Isabel dos Santos Almeida (SES) 
Olegário de Carvalho Junior(FUNSERV) 

Telefone da Sede: 3219-3310 

   O SSPMS realizou diversas reuniões e visitas nas 
unidades, externas e internas, da autarquia (Saae) 
juntamente com o técnico de segurança do traba-
lho contratado pelo Sindicato, Silvio Colli Filho, para 
efetivação e aplicação do laudo de insalubridade 
cobrado pela entidade sindical, acompanhando a 
empresa de segurança do trabalho contratada pelo 
SAAE. Após os levantamentos das condições de 
exposição nos locais trabalho, o SSPMS protolocou 
ofícios de encaminhamentos e cobrança para a 
solução das condições de insalubridade detectadas 
e a  aplicação do laudo expedido.
   Em resposta a essas cobranças a autarquia enviou 
ofício ao SSPMS, datado de dezembro de 2012, 
informando a elaboração de um cronograma de 
pagamento do adicional de insalubridade, com 
base no laudo técnico elaborado pela empresa Ven-
drame Consultores Associados, para ser implantado 
a partir de janeiro de 2013, con� rmado pelo novo 
Diretor do SAAE, Engº Wilson Unterkircher Filho.
   O SSPMS agradece o voto de con� ança depositado 
pelos Servidores do Saae e pelos colegas da AFSAAE 

CIPA do  SAAE 
tomou  posse 

em Janeiro   
   A Direção do SAAE deu posse aos membros da 
nova diretoria da sua Comissão Interna de Pre-
venção de Acidentes (Cipa), que tem como meta 
principal o desenvolvimento e concretização do 
Plano de Segurança, que deverá ser implementado 
no período de cinco anos.

   Com a posse do novo Prefeito, Antonio Carlos 
Pannunzio, para o período de 2013-2016, os Ser-
vidores Municipais tem uma grande expectativa 
quanto a efetivação da revisão de toda a legisla-
ção que rege os cargos e salários da categoria.
Nos últimos anos foram realizadas revisões 
pontuais de alguns segmentos do funcionalismo 
municipal, mas a grande maioria tem esperança 
de ser igualmente contemplada com a implanta-
ção de uma política pública de gestão, valoriza-
ção e reconhecimento profissional, abrangendo 
a todos os cargos e funções. 
   A grande expectativa se justifica, visto que foi 
o Prefeito Pannunzio,  em seu primeiro mandato, 
que criou a legislação que rege o funcionalismo 
municipal, sendo na época considerada um 
grande avanço para a categoria. Porém, muitas 
dessas leis deixaram de ser aplicadas e, passados 

Servidores querem a valorização pro� ssional
e  a  reestruturação dos cargos e salários 

SAAE assume compromisso de aplicar 
o novo laudo de insalubridade   

Associação de Funcionários que conjuntamente 
participaram dos vários encontros e lutaram com 
nosso Sindicato para que mais essa conquista de 
direitos fosse garantida.
   Em caso de dúvida, os Servidores deverão pro-
curar o Setor de Segurança do Trabalho do SAAE 
(Central Operacional), para receber os devidos 
esclarecimentos.

o novo laudo de insalubridade   

CIPA do  SAAE

mais de 20 anos, é necessário que se proceda 
a  revisão da atual legislação, para poder se 
adequar à realidade atual.
O SSPMS defende a manutenção dos benefícios, 
conquistados com muita luta,  e juntamente 
com todo o funcionalismo municipal, manifesta 
o seu voto de confiança junto à equipe da nova 
administração municipal, que certamente não 
medirá esforços  para o aprimoramento da  
valorização e do reconhecimento profissional, 
que exige salários condizentes, bem como a 
implementação  da  gestão e da  melhoria das 
condições de trabalho. 
  Durante o período eleitoral/2012, conforme 
divulgado no Boletim Informativo de Agosto/
setembro 2012 (Edição nº 15) o SSPMS, proto-
colou junto ao então candidato a Prefeitura, 
Antonio Carlos Pannunzio, a pauta de reivindi-

cações e de outras demandas do funcionalismo 
municipal, objetivando subsidiar e contribuir 
na elaboração das diretrizes/programas/ações 
direcionadas à gestão e valorização das áreas 
de recursos humanos de todos os órgãos da 
administração direta, Indireta, autárquica e 
fundacional, consideradas imprescindíveis para 
o desenvolvimento e funcionamento da admi-
nistração pública, especialmente, no que tange 
a prestação de serviços junto à municipalidade.  
O SSPMS informou que a pauta apresentada foi 
aprovada em Assembleia Geral Extraordinária 
da Categoria, e demais demandas que foram 
levantadas em diversos encontros realizados 
pela nossa Entidade Sindical junto a vários 
segmentos do funcionalismo municipal (Ofícios 
SSPMS nºs: 42/2009, 67/2011 e 69/2011).

    SEGEP regulamenta 
funcionamento do sistema 

eletrônico de registro de ponto
   No 30/11/2012, a Secretaria de Gestão de Pes-
soas (SEGEP) publicou no Jornal do Município 
de Sorocaba, Comunicado dispondo sobre a  
regulamentação e a  obrigatoriedade do registro 
diário de freqüência dos Servidores, através dos 
equipamentos e sistemas de ponto eletrônicos e 
mecânicos, a partir do mês de dezembro/2012, 
cujos  dados serão retransmitidos de forma “on line” 
e o lançamento da freqüência diária/semanal/men-
sal será efetuado de forma automática  para � ns de  
incorporarão no banco de dados que resultará no  
pagamento mensal. 
Todos os Servidores deverão estar atentos ao cum-
primento dessas normas e em caso de  dúvida, as 
che� as das unidades/setores  deverão se dirigir à 
SEGEP/DAP  (Paço Municipal), para se evitar preju-
ízos nos  pagamentos.

Assembleia 
de Prestação de Contas/2012

No dia  25/03/2013, às 17h30, em primeira 
chamada, no terraço do Clube de Campo 
do SSPMS, sito a rua 28 de Outubro, nº 
370 , Alto da Boa Vista, será realizada a 
Assembleia Geral Ordinária do SSPMS 
referente a Prestação de Contas de 2012 e 
apresentação   de relatórios de atividades e 
deliberações sobre assuntos administrati-
vos e � nanceiros de interesse da Entidade. 
A segunda chamada será às 18h, com 
qualquer número dos presentes. Os Sócios 
deverão apresentar Carteira Social com 
foto ou RG.   Participe!!!

Visita dos Diretores do SSPMS e técnico de segurança do trabalho,  
contratado pelo Sindicato,  às obras do Saae/Toyota 

Departamento Jurídico do SSPMS
   O Depto 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 fazer o agendamento 
prévio de seg a sexta pelo Fone (15) 3219-3310, no horário das 9 às 17h30, junto ao Dir. Ass.
Trabalhistas, Marcos Pereira ou junto ao Estagiário Fábio.
Atenção: O Servidor que receber NOTIFICAÇÃO 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 responsabilizará 
por defesa em cima da hora.

Consulte o site SSPMS FIQUE ATENTO

    Calendário Escolar 
para o ano letivo de 2013

   Prefeito regulamenta 

os feriados e pontos facultativos de 2013

  Foi publicado no Jornal do Município de 
Sorocaba, dia 18/01/2013, Edição nº 1567, 
página 21, o
DECRETO Nº 20.409, DE 16 DE JANEIRO DE 
2 013, que estabelece os feriados e pontos 
facultativos para o  funcionalismo público 
municipal. Os Servidores deverão estar 
atentos, especialmente aqueles que prestam 
serviços essenciais, cujas regulamentações 
para � ns de escalas de serviços � carão sob a 
responsabilidade de cada Secretario/Órgão.  
SAIBA MAIS EM   http://www.sspms.com.br  

FIQUE ATENTO
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   O Sindicato dos Servidores Públicos Munici-
pais de Sorocaba (SSPMS), em reunião realizada 
com a sua Diretoria, Conselho Deliberativo e 
Conselho Fiscal, realizada na manhã do dia 
10/01/2013, com base na  LOA/2013 (Lei nº 
10.372, de 20/12/2012, publicada no JMS em 
29/12/2012) e no Relatório Resumido de Exe-
cução Orçamentária de Despesa com Pessoal 
do Exercício de 2012, fornecido pela Secretaria 
de Finanças (SEF) ao SSPMS, em 09/01/2013 
(Of. 001/2013), analisou os dados financeiros 
(executado em 2012 e projeção para 2013) e 
deliberou pela apresentação da proposta do 
índice de  reajuste salarial para o funcionalismo 

Sindicato negocia reajuste 
de 9,80% para 2013

índice de  reajuste salarial para o funcionalismo índice de  reajuste salarial para o funcionalismo 

municipal de 9,80 % para este ano de  2013.
   O SSPMS, nesta mesma data (10/01/2013) pro-
tocolou oficialmente (Of.nº06/2013), junto ao 
Gabinete do Prefeito Antonio Carlos Pannunzio, 
a proposta de reajuste salarial para 2013, sendo 
que o índice de 9,80% apresenta a seguinte  
composição : 
• Reposição da Inflação, de 5,09%, referente ao 
índice IPC-FIPE do exercício de 2012;   
• Aumento real de salário, no mínimo de 4,71%, 
a titulo de valorização profissional e  recompo-
sição monetária  do piso salarial da categoria. 

   Prioridade
   O SSPMS solicitou prioridade e aguarda para 
o agendamento de reunião com o Prefeito An-
tonio Carlos Pannunzio, para que seja realizada 
a negociação e se possível o fechamento de 
acordo até o final do mês de janeiro, que é o 
mês da data base da categoria do funcionalismo 
municipal,  estabelecida pela Lei nº 6.958/2004.
Para o ano de 2013, a projeção de destinação 

de recursos para o  Pessoal da Administração 
Direta (somente da Prefeitura), esta previsto 
em R$ 567.432.000,00, equivalente a 42% da 
receita corrente liquida, conforme consta da 
LOA/2013 (Lei nº Lei nº 10.372/2012), ou seja,  
dentro do limite estabelecido pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF).

OBS. Até o fechamento deste Boletim, a Admi-
nistração Municipal não havia finalizado as 
negociações com o SSPMS.  A  legislação  garante 
ao funcionalismo o recebimento do  pagamento 
retroativo ao mês de janeiro. 

Em reunião com o Prefeito, SSPMS analisa as planilhas para Acordo Coletivo  

Plano de Carreira - Ação Judicial
Escritório está em fase � nal da conclusão 

dos cálculos. 2013
   O SSPMS informa aos Servidores do Município 
que o Escritório Brasil Borges contratado em 
2009 para realização dos cálculos e assistência 
ao departamento jurídico do Sindicato referente 
a Ação Judicial Coletiva do Plano de Cargos 
e Carreiras nº 081/2003 está em fase final da 
conclusão dos cálculos para apresentação à 
Justiça e inicio da fase de execução processual.  
Em reunião realizada em 20 de dezembro de 
2012, o Escritório Brasil Borges entregou o Rela-
tório da 1ª Fase (referente aos servidores da Pre-
feitura) que foi concluída em dezembro/2012, 
com cópias entregues aos representantes da 
Comissão Oficial de Cálculos da SEGEP e  da SEJ.
Também foi entregue oficialmente pelo SSPMS 
(Of. DJ nº 78/2012) o Relatório dos cálculos ela-
borados pelo Escritório Brasil Borges, ao Chefe 
do Poder Executivo, representado no ato pelo 
Secretário da SEJ, em evento realizado no Gabi-
nete do Prefeito no dia 26 de dezembro de 2012.           
A Prefeitura/SEGEP, o SAAE e a FUNSERV, estão 
finalizando a etapa de entrega ao Escritório  
Brasil Borges,  das fichas financeiras e as infor-
mações da evolução funcional dos Servidores, 

que assinaram  as autorizações  ao SSPMS, para 
obtenção dos  dados para realização dos cálcu-
los. Esses cálculos demandam muito trabalho, 
pois são antigos, extensos e muito complexos. 
ATENÇÃO SERVIDORES: Assim que o Escritório 
Brasil Borges concluir todos os cálculos de todos 
os Servidores dos Órgãos envolvidos, o SSPMS 
prestará informações definitivas sobre a logísti-
ca de ações para atendimento e esclarecimentos 
de dúvidas com a exibição dos valores e coleta 
do instrumento de procuração para início da 
execução individual conforme determina o 
Tribunal de Justiça de São Paulo.
   O SSPMS renova o pedido do voto de confiança 
junto aos colegas Servidores Municipais solici-
tando a compreensão e colaboração para que, 
assim que os trabalhos tenham sido concluídos, 
todos os Servidores que apresentaram as  auto-
rizações serão chamados pelo SSPMS.
O SSPMS agradece a todos os Servidores pelo 
apoio colocando-se à disposição para esclare-
cimentos.Protocolo dos cálculos do Plano de Cargos e Carreiras da Prefeitura ao 

representante da SEJ 

Entrega dos cálculos do Plano de Cargos e Carreiras da PMS ao repre-
sentante da SEJ em reunião no dia 26 dez2012

    Evolução Funcional  Prazo para entrega de certi� cados
    A Secretaria de Gestão de Pessoas (SEGEP), o 
SAAE e a FUNSERV estabeleceram o prazo de 21 de 
janeiro a 21  de fevereiro para entrega dos Certi� -
cados dos Cursos pelos Servidores de Carreira, que 
desejam pontuar no Plano de Carreira - Evolução 
Funcional.
   A pontuação e análise dos cursos é efetuada por 
Comissão especí� ca dentro de cada órgão, nos 
termos da Lei 8.346, de 27/12/2007 e Decreto nº 

16.383, de 09/12/2008, em seus artigos 7º; obser-
vada a “relação de compatibilidade entre o cargo 
e a natureza do curso”.
          O SSPMS está lutando junto à Administração 
Municipal para que proceda através da alteração 
da Lei 8.346/2007, do número referências e da 
pontuação dos cursos, mantendo os servidores 
motivados a crescerem de forma permanente em 
sua carreira pro� ssional.

CONSULTE EM NOSSO SITE:   Fique Atento  www.sspms.com.br

•Tabela do IR 2013 – resumido com o link para informações aos servidores. 
•Tabela de datas dos cursos modulares de Informática,  - Capacitação de Servidores

•Isenção de IPTU para aposentados e pensionistas. Lei 3436/1990.
•Calendário Escolar  Municipal

•Regras de Pedido de Visita em base e levantamento de demandas:
•Reclamações de produtos da cesta básica 

•Veja os artigos, as opiniões e decisões dos tribunais em nosso site
•Evolução funcional 2013 – veja os prazos

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Solicitações de Declarações e Certidões junto à SEGEP / PMS 

Declaração e Certidão podem ser féitas no Balcão de Atendimento da Secretaria de Gestão de Pessoas 
(Segep), que � ca no 1º andar do Paço Municipal ou pelo e-mail:  segep.cadastro@sorocaba.sp.gov.br.
O atendimento no balcão : de segunda a sexta-feira das 9h às 16h.
O prazo para entrega pode variar de acordo com o tipo de pedido e o funcionário poderá con� rmar se 
sua solicitação está disponível para entrega pelo próprio e-mail ou pelo telefone: 3238-2122 ou 2123

Solicitações de Declarações e Certidões junto à SEGEP / PMS
Declaração e Certidão podem ser féitas no Balcão de Atendimento da Secretaria de Gestão de Pessoas 

Declaração de Tempo para o INSS • Certidão para Aposentadoria Abono de Permanência 
• Declaração para Visto – Para viagem no exterior

• Certidão de Vida Funcional • Certidão de Tempo de Serviço

Afastamento para tratamento de saúde 
A apresentação de atestados médicos por motivo de 
doença do funcionário é regulamentada pelo Decreto 
18.291 de 29 de abril de 2010, e deverá atender a todos 
os requisitos.
OBS. O não cumprimento dos requisitos estabe-
lecidos pode acarretar o NÃO pagamento dos dias 
atestados.
O prazo para entrega pode variar de acordo com o tipo 
de pedido e o funcionário poderá con� rmar se sua 
solicitação está disponível para entrega pelo próprio 
e-mail ou pelo telefone: 3238-2122 ou 2123

Como Solicitar
•Protocolar na Divisão de Cadastro Funcional da Secre-
taria de Gestão de Pessoas, requerimento preenchido 
através do formulário SG - Solicitações Gerais;
•Depois de feitos os cálculos, será enviado o documento 
de resposta ao servidor com as informações descritas 
acima. Fique Atento! Obs.: O Artigo 68 da Lei nº 3.800 
de 02 de dezembro de 1991 (Estatuto dos Servidores 
Públicos Municipais de Sorocaba) relaciona as licenças/
afastamentos que interrompem a contagem de tempo 
para � ns de ATS e Sexta Parte.
com o tipo de pedido e o funcionário poderá con� rmar 
se sua solicitação está disponível para entrega pelo 
próprio e-mail ou pelo telefone: 3238-2122 ou 2123
Informações site : www.sorocaba.sp.gov.br/pagina/686/
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  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 pessoal-
mente 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 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 

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. 

Tabelas de Serviços – Atualização de Preços/2013

ao Comerciante.
• O Sócio que não possui o Cartão SSPMS CARD  
poderá solicitá-lo mediante apresentação 
do último holeri- te na 
SEDE do SSPMS.
•  As despesas 
realizadas pelo 
Sócio com o 
Cartão serão 
descontadas 
em holerite, 
d e  a c o r d o 
com o limite disponi-
bilizado previsto em lei e previamente 
autorizado pelo SSPMS.
•  Quando o valor total não for descontado, o Só-
cio deverá dirigir-se a SEDE para quitar o débito, 
evitando-se a inadimplência, e consequentemen-
te o bloqueio do Cartão, além de outras medidas 
de cobrança prevista no Artigo 8º do Estatuto 
Social do SSPMS.

          Rede Conveniada á disposição no site  : 
WWW.SSPMS.COM.BR

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

COMO ASSOCIAR-SE AO NOSSO SINDICATO:Bloqueio do Cartão  SSPMS Card 

do último holeri- te na 

com o limite disponi-
bilizado previsto em lei e previamente 

   Comunicamos aos Sócios que fazem uso dos Serviços de Cabeleireira e Dentista, que as tabelas de preços serão  
atualizadas  a partir do mês de fevereiro/2013, em face do aumento das despesas com a prestação desses serviços.     
Atendimento mediante agendamento antecipado na Sede 3219-3310. É obrigatória a apresentação da Carteira Social 
no dia do atendimento.

Acesse no site : SINDICATO -> TABELAS DE SERVIÇOS

Carnaval 2013
Dias 10 e 12 de fevereiro
Horário:  das 15 às 19h
Local:  Terraço do Clube de Campo do SSPMS
Atração: Banda Plus
Entrada para convidados:  somente acompanhados 
do Sócio Titular 
Valor por convidado R$ 5,00
Sócios: obrigatório apresentação da Carteira 
Social

- Academia do Clube: estará fechada nos 11 e 12  de fevereiro
- Clube de Campo; estará fechado no dia 13  de fevereiro para manutenção geral. 
- Quiosques e entrada  para visitantes: nos dias 10  e  12 de fevereiro não haverá agendamento 
de quiosques e nem de  visitantes .
-Semana Santa – Feriado Nacional - dia 29 de março: o clube estará fechado

Avisos importantes -  Carnaval 

Funcionamento do Clube de Campo:
(É obrigatória a apresentação da Carteira Social na Portaria)

Horário das Piscinas: 
Terça a Domingo e Feriado -  das 9h00 às 18h00
Obrigatoriedade do acompanhamento dos pais e/ou responsável maior de idade nas piscinas para 
menores de 08 anos.
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 um 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 antecipada pelo Sócio Titular no Clube.
OBS. Obrigatória a presença e permanência do Sócio Titular para uso dos quiosques.
Entrada de Visitantes - Convidados:
Número limitado de vagas e somente com solicitação antecipada pelo Sócio Titular.  Os Visitantes 
deverão estar acompanhados do Sócio Titular e deverão se identificar na Portaria. 
Horários de Funcionamento da Academia:
Segunda a Sexta: 11h00 às 12h30 e das 13h30  às 20h00
- Avaliação Física mediante 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.
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.

Maiores Informações:  3228-1539 - Clube de Campo - Horário das 10 às 17 hs
ou pelo site www:sspms.com.br

Acesse nossa galeria de fotos

www.sspms.com.br

Muitas atividades são realizadas no nosso 
Clube de Campo SSPMS

Torneio de Futebol Society – Clube de Campo SSPMS 
Feste de Aniversário do nosso Clube de Campo SSPMS

As Assembléias para Prestação de Contas do 
Sindicato também são realizadas 

no Clube de Campo SSPMS

Eventos nas Piscinas do Clube de Campo 
SSPMS – parceria com Radio Ipanema – 
Projeto Ipanema Verão 2013

Associados em atividades monitoradas 
pelo Prof Ed Física na Academia 
do Clube de Campo SSPMS


