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- Plano de Carreira – Justiça autoriza o SSPMS a realizar os cálculos da dívida que
beneficiará mais de 5.000 servidores

- Revisão dos cargos, salários e carreiras do funcionalismo será efetuada por Comissão Especial,
atendendo antiga reivindicação do SSPMS, com abrangência para mais de 8.000 servidores.

Em reunião realizada no dia 13 de outubro/
2011, com os  Vereadores e com o Sindicato
dos Servidores (SSPMS),  o Prefeito  assumiu

compromisso em proceder a revisão e adequação dos
cargos de carreira do funcionalismo municipal,
objetivando a correção de inúmeras distorções existentes
e propiciar melhor valorização profissional, salarial e de
carreira a todos, sem distinção de tratamento.

A revisão será efetuada através de uma Comissão
Especial  nomeada pela Administração Municipal atra-
vés do Decreto nº 19.562, de 13/10/2011, publicado no
JMS dia 14/10/2011, e será integrada por um (a) Coor-

Comissão especial realizará  a revisão dos
cargos do funcionalismo municipal

denador (a); quatro membros da SEGEP; um membro
da SEJ; um membro do SAAE e três representantes do
Sindicato (SSPMS), com prazo de 120 dias para conclu-
são dos trabalhos.

O SSPMS protocolou junto ao Paço/SEGEP, no
dia 04/11/2011 (Of. 67/2011), contendo as reivindica-
ções apresentadas por diversos segmentos do funci-
onalismo, colhidos através de encontros e de abaixo
assinados nas reuniões e audiências públicas reali-
zadas nos últimos meses, para que possam ser ana-
lisadas com muita atenção pela Comissão especial.
O SSPMS, espera que seja dispensado tratamento de

equidade, visando sempre o compromisso pela cole-
tividade.

O SSPMS também enviou cópia da documen-
tação à Câmara Municipal (Of. 68/2011), que vem

- Aposentadoria especial, mandado de injunção do SSPMS foi reconhecido
pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e atenderá  mais 3.500 servidores

- AGE - Assembléia Geral Extraordinária do SSPMS –
Data Base da Categoria

CATEGORIA UNIDA
SSPMS FORTALECIDO

acompanhando e dando apoio a nossa Entidade
Sindical na luta pela revisão dos cargos, salários,
ca r re i ras  e  evo lução  func iona l  de  toda  a
CATEGORIA.

Audiência Pública na Câmara out/11 Encontro com Comissões de Base com segmentos SAAE Prefeitura set/11

Encontrão com servidores do SAAE e Servidores da educação set/11
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Diagramação: Wilson Roberto Grillo Jr.
Impressão: Ipanema Sistema Gráfico

e Editora Ltda.

Diretoria:
Presidente: Sergio Ponciano de Oliveira (SEDU);
1º Vice–Presidente: Paulo de Tarso Cesar da
Silva (SECULT)
2º Vice–presidente Administrativo: Roseli
Miranda Coelho(SES)
Dir. Financeiro: José Carlos Vieira de
Camargo Filho (SEMES)
Diretor de Assuntos Trabalhistas: Marcos
Eduardo Rosa Pereira (SESCO/GM)
Diretor de Atividades Sociais e Recreativas:
Mauricio José Barisson(SECULT)
Diretor de Relações Pública: Estevam Cesar
da Silva (SES)
Diretor do Clube de Campo: Alexandre
Rodrigues de Castro (SEDU)

Suplentes da Diretoria:
Gumercindo Basso Junior(SEMES)
Zaqueu Proença Bueno(SECOM)
José Antonio Santos (Aposentado)

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

Conselho Fiscal Titulares:
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
Telefone do Clube de Campo: 3228-1539
Site do Sindicato: www.sspms.com.br

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

ações e defesas no âmbito Administrativo, Previdenciário e Judicial.
Para ser atendido pelo Depto Jurídico do SSPMS, o Servidor

deverá ser Sócio (com pagamento obrigatório da primeira mensalidade
efetivado no holerite) e fazer o agendamento prévio, de segunda a
sexta-feira pelo telefone (15) 3219-3310, no horário das 9 às 17h30,
junto ao Diretor de Assuntos Trabalhistas, Marcos Pereira

Atenção: O Servidor/Sócio que receber NOTIFICAÇÃO com
prazo a cumprir, deverá entrar em contato com o Depto Jurídico
imediatamente ao recebimento da mesma a fim de viabilizar a defesa
e/ou outras diligências necessárias dentro do prazo legal.  O SSPMS
não se responsabilizará pelas solicitações de defesas apresentadas
em cima da hora.

Solicitamos aos Sócios que utilizam os Convênios do Sindicato
e que não tiveram o valor total das compras descontados no holerite
para que se dirijam até a Sede (Rua Hermelino Matarazzo nº 43) e
efetuem o pagamento, evitando que 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 do
cartão deverá comparecer pessoalmente à Sede e apresentar o
último holerite.

Férias: Por questões operacionais, é necessário efetuar o blo-
queio dos Servidores em férias.

Atenção: Pelo Estatuto da entidade (artigo 8º), o Sócio em
débito, será cobrado por carta e estará sujeito a cobrança judicial,
além de inscrição do nome junto ao SPC/SERASA.

Observações Gerais sobre a Rede Conveniada e
Cartão SSPMS Card:

- Para utilizar a Rede Conveniada, o Sócio Titular deverá
apresentar o Cartão SSPMS Card acompanhado de documen-
to oficial com foto (RG, CNH) e assinar o comprovante de
compras junto ao Comerciante.

- O Sócio que não possui o Cartão SSPMS Card poderá solicitá-lo
mediante apresentação do último holerite na SEDE do SSPMS.

- As despesas realizadas pelo Sócio com o Cartão serão des-
contadas 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
conseqüentemente o bloqueio do Cartão, além das medidas de
cobrança previstas no Artigo 8º do Estatuto Social do SSPMS.

Rede Conveniada á disposição no site do SSPMS:
www.sspms.com.br

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

Funcionamento do
Departamento

Jurídico do SSPMS

Cartão
SSPMS Card

Bloqueio

- Criação da Secretaria de Gestão de Pesso-
as - SEGEP (ex SERH) em 2005, que passou
a tratar com dignidade as demandas do
funcionalismo, com diálogo permanente com o
SSPMS.
- Aplicação da Evolução Funcional - Plano
de Carreira  (Lei 8.346/2007).
- Revisão de pisos salariais de diversos
cargos/segmentos: Guardas Civis Municipais;
Auxiliares de Educação; Docentes/PEB I;
Auxiliares de Educação; Médicos;  Enfermeiros;
Dentistas;  Terapeuta  Ocupacional,
Fisioterapeuta,  Fonoaudiólogo,  Ajudante Geral;
Operador de Reservatórios; Motorista; Agente
de Vigilância Sanitária;  Arrecadador Fiscal.
- Regulamentação da Redução da Jornada
dos Médicos e Dentistas (Lei 8.426/2008);
- Redução de Jornada – Cargos de Nível
Superior (Lei 8.348/2007)
- Licença Maternidade – 180 dias: - Amplia-
ção de 120 para 180 dias (Lei 8.972/2009);
- Combate à terceirização por meio de ações
junto ao MPT e realização de Concursos
Públicos para as áreas da Educação, Saúde,
Administrativa e Operacional (PMS, SAAE e
URBES).
- Ampliação do Quadro de Servidores Efe-
tivos: Desde 2005 foram contratados mais de
3.500 servidores através de concursos públicos;
- Concurso Público – cargos de Suporte Pe-

dagógico (ação Judicial no MPE);
- Faltas abonadas indenizadas sem incidên-
cia do Imposto de renda;
- Concurso de acesso para Técnicos de Enfer-
magem e Secretário Escolar;
- Retorno do Curso de Administração Pú-
blica – construção da EGP Escola de Gestão
Pública;
- Implantação da CIPA e Ampliação da equi-
pe de Profissionais de Segurança do
Trabalho;
- Prêmio de assiduidade – Leis  nº 9.272/2011
e 9.711/2011;
- Gratificação especial para atividades dife-
renciadas (extras) – Lei 9.729/2011;
- Retorno do pagamento do Salário Esposa
– Funcionários do  SAAE;
- Combate ao Assédio Moral no Serviço Pú-
blico – Lei 9.026/2009; de 22/12/2009;
- FUNSERV – garantia de assistência à saúde –
opcional -  e controle do caixa da previdência.

- Diversas ações judiciais de interesse
da categoria: diferença do Plano de Carreira;
Aposentadoria Especial; Hora Refeição dos
Seguranças Patrimoniais; Pagamento e Média
de Horas Extras nas Férias, entre outras.

O SSPM reconhece e destaca também o
apoio da SEGEP e da Câmara Municipal nas
ações e conquistas de valorização do quadro
permanente dos Servidores.

A Administração Municipal, após a aprovação pela Câmara Municipal, fez publicar
no JMS dia 23/09/2011, a Lei 9.729, de 14/09/2011 que concede ao funcionário
que atue em atividades relacionadas a programas e eventos prioritários que

ocorram além de sua jornada normal, uma gratificação correspondente a R$ 16,50 (dezesseis
reais e cinqüenta centavos) por hora de atuação.

Nos termos do artigo 2º do § 3º, da Lei 9.729/2011, foram regulamentadas através do Decreto
19.486, 15/09/2011, quais são os programas e eventos prioritários, que serão considerados para
fins da concessão da referida gratificação. O SSPMS quer que outros segmentos de servidores
também sejam abrangidos, principalmente quando se tratar da atuação de servidores num
mesmo evento

Gratificação especial

SSPMS
vem avançando na valorização do
Funcionalismo Municipal

Com muita luta e com o apoio dos colegas servidores,
obtivemos  vitórias importantes nos últimos anos

NOVOS CONVÊNIOS / NOVAS PARCERIAS - SSPMS Card

SERVIÇOS DE ESTÉTICA- CONVÊNIO
(Com desconto em folha)

AV: GENERAL CARNEIRO, 849 - VILA LUCY
FONE: 3222-2271    3326-4296

FORNECIMENTO GÁS DE COZINHA - CONVÊNIO
(Com desconto em folha)

Nome Fantasia: “ELIGÁS”
Endereço : Travessa Quirino de Melo, 53

Aparecidinha - Sorocaba/SP
Telefone - 3227-0940   3325-3314   3221-9798

·ESCOLA DE DANÇA- Parceria
(Sem Desconto em folha)

FERNANDO VASCONCELOS
AV: GONÇALVES MAGALHÃES, 346 – TRUJILLO

FONE: 3016.6344

Audiência Pública - Câmara de Sorocaba - out/11
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Direito à liquidação do plano de carreira é
reconhecido pelo Tribunal de Justiça do Estado
O SSPMS obteve mais uma vitória na luta

judicial para que os servidores recebam do
Município as diferenças salariais desde

março/1996 referentes à evolução funcional (Plano de
carreira da Lei nº 3.801/91).

O complexo processo que já havia sido julgado
favorável ao Sindicato, entra agora numa nova fase, na
qual se iniciarão os cálculos para a obtenção do valor
que cada um tem a receber, conforme decisão obtida
recentemente junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo.
Nessa nova fase, serão apurados valores de forma
individualizada de quem terá direito às diferenças salari-
ais, quando será definido quanto o Município deve para
cada servidor beneficiado.

Para propiciar tal apuração, basta que o servidor
assine uma autorização com fins específicos para que o

departamento jurídico do Sindicato possa atuar em seu
nome e obter os dados, junto a Administração, para
verificação dos eventuais direitos de cada um.

Atenção: Vale lembrar que estes serviços e todos
que se fizerem necessários até o efetivo pagamento aos
servidores, serão realizados de forma totalmente gra-
tuita pelo Sindicato, não sendo cobrado qualquer va-
lor ou percentual sobre o ganho do servidor.

O SSPMS protocolou no dia 31/10/2011, cópia da decisão
da Justiça junto ao Sr. Prefeito e também ao Presidente da
Câmara, através do Of. SSSPMS/DJ nº 164/2011.

Quem são os beneficiados

Todo servidor efetivo (concursado) que tenha com-
pletado no mínimo 05 (cinco) anos de efetivo exercício

até dezembro de 2006 e que tenha totalizado 150 (cento
e cinqüenta) pontos na evolução funcional nos termos
da Lei Municipal nº 3.801/91 (por assiduidade e exercí-
cio da função).

Essa decisão judicial não abrange aos Servidores
integrantes do Quadro do Magistério (Docentes e Supor-
te Pedagógico) visto que este segmento por ter o seu
plano de carreira diferenciado desde 1994 (Lei nº 4.599/
94), na época já obteve o enquadramento evolucional,
inclusive com pagamento de diferenças salariais.

Programe-se para que o seu direito seja
apurado!

Para que seja apurado quanto é o valor devido
aos beneficiários do plano de carreira, o servidor

deverá se dirigir pessoalmente ao Clube de Cam-
po do Sindicato (Rua 28 de Outubro nº 370 –
Alto da Boa Vista) entre os dias 22/11/2011 a 20/
12/2011 de terça a sexta-feira das 14h00 às 20h00
e aos sábados das 9h00 às 13h00, apresentando
obrigatoriamente a Cédula de Identidade (RG) e o
CPF, com o último holerite,  a fim de assinar a
autorização.

Plantão “Tira Dúvidas”

A partir do dia 23/11, todas as quartas-feiras,
das 14h00 às 20h00 ,  no Clube de Campo do
SSPMS, os Advogados do SSPMS estarão disponí-
veis para tirar dúvidas especificamente sobre o
Plano de Carreira.

O Mandado de Injunção Coletivo julgado favorável
ao Sindicato em  decisão final obtida recentemente junto
ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em
face da omissão do Município em não editar lei para
regulamentar, até o momento, a aposentadoria especial
dos Servidores Públicos, conforme determina a Consti-
tuição Federal, Artigo 40, § 4º, II e III.

A fim de suprir a lacuna da lei previdenciária mu-
nicipal, para garantir aos servidores do nosso Município
o direito à aposentadoria especial de que trata a Cons-
tituição Federal (artigo 40, § 4º, II e III), ou seja, garantia
de aposentadoria nos moldes da lei do INSS (8.213/91
– art. 57, § 1º) para quem exerce atividade de risco ou
sob condições especiais (insalubres) que prejudiquem
a saúde e a integridade física, o TJ declarou que a
omissão do Prefeito Municipal de Sorocaba está com-
provada, porquanto o Direito é inquestionável e a ordem
foi concedida.

Diante da decisão da Justiça, a Administração

Justiça reconhece
direito a
aposentadoria especial

Municipal tem que preparar texto para a lei (essa matéria
é da iniciativa do Chefe do Executivo) a fim de encaminhar
para a Câmara Municipal para aprovação, sendo certo
que, enquanto não for editada essa lei municipal, deverá
ser aplicada a Lei n º 8.213/91 (Regime Geral de
Previdência: INSS), portanto, de qualquer forma,  o efeito
é imediato, visto que a aposentadoria com redutor de
tempo para quem trabalha em ambiente insalubre já
deve ser aplicada.

Esse importante direito deve ser aplicado a todos
os servidores que recebem adicional de insalubridade,
estando nestes incluídos os Guardas Civis Municipais,
posto que estes percebem o RETP e neste está contido
o adicional de periculosidade e também deverão ser
beneficiados pela nova legislação.

O SSPMS protocolou no dia 31/10/2011, a cópia da
decisão da Justiça ao Senhor Prefeito e também ao
Presidente da Câmara, através do Of. SSSPMS/DJ nº
163/2011.

E o SSPMS ganha mais uma ação na Justiça para que os servidores
possam ter direito à aposentadoria especial.

Os Diretores do Sindicato dos Servidores
(SSPMS), Sergio Ponciano (Presidente) e Marcos
Pereira (Dir. Assuntos Trabalhistas) se reuniram no
dia 24 de outubro/2011 com os integrantes da CIPA e
da Equipe de Profissionais do Setor de Seguran-
ça do Trabalho e Medicina Ocupacional da
Autarquia para tomar conhecimento dos fatos envol-
vendo o acidente de trabalho fatal com o Servidor
Sérgio Fernando Tortelli Rosa, ocorrido no dia 23/10/
2011, no Centro Operacional do SAAE.

A CIPA deliberou pela formação de uma Comis-
são Específica composta por Cipeiros e Profissionais
de Segurança do Trabalho, que irá instaurar uma
sindicância para apuração dos fatos e das responsabi-
lidades, devendo a CAT ser remetida ao Ministério
Público do Trabalho (MPT) e ao CEREST para a tomada
das providências cabíveis no âmbito da legislação
vigente. O SSPMS está vigilante!!!

NOVO LAUDO DE INSALUBRIDADE
DO SAAE

Durante os meses de setembro e outubro/2011,
foram realizados  os levantamentos “em campo”, por

meio de medições e aferições técnicas com base nas
NRs 09 e 15,   pela  Empresa Health Total Medicina e
Segurança do Trabalho Ltda, contratada pelo SAAE
para  elaborar um laudo atualizado das atividades
insalubres realizadas pelos servidores do SAAE.

O SSPMS contratou o  Profissional e Técnico de
Segurança de Trabalho, Silvio Colli Filho, especial-
mente para fazer o acompanhamento dos trabalhos
realizados pela Empresa contratada e pela Equipe de
Profissionais de Segurança do Trabalho do SAAE.

No dia 01/11/2011 foi realizada uma reunião con-
junta entre os profissionais envolvidos na elaboração
do novo laudo e ficou  acordado que o RELATÓRIO E
O LAUDO FINAL DO PPRA será apresentado oficial-
mente ao Diretor do SAAE no dia 25/11/2011.

O SSPMS  espera que desta vez os  levantamen-
tos efetuados “in loco” e de forma bem detalhada, com
a supervisão direta da  equipe profissional da Engenharia
do Trabalho da Autarquia, possam dirimir todas as dúvi-
das dos servidores e também apontar as ações de
correção de possíveis deficiências existentes, para que
o mais importante seja garantido, que é A GARANTIA
DE SEGURANÇA E CONDIÇÕES DE TRABALHO
DIGNA AOS SERVIDORES DO SAAE.

O Prefeito Vitor Lippi em reunião realizada no
dia 13 de outubro/2011, com a presença de dezesseis
Vereadores, dos diretores do Sindicato dos Servido-
res (SSPMS) e dos Secretários Municipais, Paulo
Mendes (Governo), Silvana Chinelatto (Gestão de

Prefeito concede valorização aos
Professores- PEB I e ao Suporte Pedagógico

A Diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba (SSPMS), nos termos do Art. 15 do Estatuto
Social da Entidade, vem, convocar os servidores públicos municipais de Sorocaba a participarem da ASSEMBLÉIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se no dia 20/11/2011, no salão social do Lar São Vicente de Paula, situado na
Av. Betânia, nº 1255 (Jardim Betânia), em Sorocaba/SP, às 09h00m em primeira convocação e, não havendo
quorum,  em segunda  convocação, às 09h30m com qualquer número de servidores  presentes, com a finalidade de:
1 - Informar os servidores sobre a Ação Judicial do Plano de Carreira;
2 – Informar os servidores sobre a Ação Judicial da Aposentadoria Especial (Mandado de Injunção); e
3 – Aprovar a pauta de reivindicações da categoria para a data base – janeiro de 2012 (Artigo 5º da Lei Municipal 6958/
2004).
Somente será permitida a participação na AGE do servidor do Município de Sorocaba, mediante assinatura de lista
de presença e apresentação obrigatória de documento oficial com foto e holerite de recebimento de salário para
comprovação de seu vínculo com a administração pública municipal  de Sorocaba (Prefeitura, Câmara Municipal,
SAAE, FUNSERV e URBES).
Sorocaba, 11 de novembro de 2011.

Sérgio Ponciano de Oliveira
Presidente do SSPMS

Pessoas) e Teresinha Del Cistia (Educação), anunciou
a proposta salarial a titulo de Valorização Pro-
fissional aos Professores PEB I, visando a redução
da diferença salarial com o Professor PEB II. O SSPMS
desde abril/2011 vinha cobrando a Administração Mu-
nicipal da revisão do acordo celebrado em 2009,
através da Lei 9.024/2009.

O SSPMS protocolou no dia 27/10/2011 junto ao
Chefe do Executivo (Of. 66/2011, de 27/10/2011) o pedi-
do de revisão do Projeto de Lei 101/2011, em relação
à valorização salarial dos docentes – PEB I,
apresentado pela ASPAMS, através de ofício assinado
pela Sra. Selma Aparecida de Souza, protocolado junto
à nossa Entidade Sindical (SSPMS) nesta mesma data.

No dia 10 de novembro, o Prefeito Municipal se
reuniu com a Diretoria do SSPMS e representantes de
base do magistério apresentando uma contraproposta.

Acidente de trabalho
fatal no SAAE

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba
SSPMS

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
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Funcionamento do Clube de Campo
(É obrigatória a apresentação da Carteira Social na Portaria)

Horário das Piscinas:
De Terça a Domingo e Feriado -  das 9h00 às 18h00

Exame dermatológico obrigatório - médico credenciado pelo SSPMS
Realizado no Clube de Campo somente comapresentação de Carteira Social, independen-
temente da idade.

Dias:  Sábados e Domingos   -  Horários:
10h30 às 14h30
Com Carteira Social e traje de banho (não
permitimos branco ou transparente) sendo
homem: sunga ou calção escuro sem bolso
e sem zíper e mulher: maiô ou biquíni.
Valor : R$ 6,00 (pagamento à vista ou com
Cartão SSPMS Card)

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

Uso dos Quiosques no Clube de Campo:
Quiosque nº 01 (Maior): para até 15
convidados (não sócios).  A utilização deste

espaço deve ser feita mediante reserva feita pelo
titular e será considerada agendada quando da entrega da lista de convidados no Clube

contendo nome completo, RG e idade.  A reserva poderá ser feita pelo telefone: 3228-1539 (das 10h às
18h), de terça a quinta-feira.  Haverá carência de seis meses para uso do quiosque nº 01 pelo mesmo
Sócio Titular.
Quiosques nº 02 a 08 (Pequenos): pela ordem
de chegada, sem necessidade de reserva,
porém é necessário relacionar
antecipadamente os convidados.  OBS.
Obrigatória a permanência do Sócio Titular no
Clube para uso dos quiosques.
Entrada de Convidados:
Agendamento deve ser solicitado
antecipadamente, no Clube pelo telefone
3228-1539, com encaminhamento de relação
nominal de no máximo 05 (cinco)
convidados por sócio, pois há limitação do
número de convidados.  A identificação na
Portaria é obrigatória para todos os
convidados. Durante a permanência dos
visitantes (convidados) no Clube é
obrigatória a presença do Sócio Titular que
agendou a visita. Haverá carência de três meses para apresentação pelo
Sócio Titular de nova relação de convidados para entrada no Clube.
ATENÇÃO: A liberação de entrada de convidados estará condicionada à Programação de Atividades do
SSPMS.

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

- Apresentação de exame médico cardiológico
obrigatório (renovação anual).
- Avaliação Física - Agendamento por telefone com o
Profissional de Educação Física do Sindicato.

Dança de Salão:
Das 18h15 às 19h30  às Terças e quintas, no
terraço do Clube -  aberto a sócios e convidados
por adesão e pagamento de mensalidade:   Sócio:
R$ 15,00(quinze reais) – Convidado: R$
20,00(vinte reais).

Atividades de Hidroginástica: Destinada a
sócios acima de 14 anos de idade.

Quarta e sexta, nos horários:
- 18h00 às 18h45
- 19h00 às 19h45
Procedimentos: necessária inscrição, apresentação de Exame Dermatológico e Exame de Médico
Cardiológico. Para as atividades é necessário estar em traje apropriado (maiô  e touca para as mulheres,
sunga e touca para os homens).

Maiores Informações:  3228-1539 - Clube de Campo
ou pelo site   www.sspms.com.br

Clube de Campo

FECHAMENTO DO CLUBE DE CAMPO:
Nos dias 24, 25 e 31 de dezembro/2011 e 01 de janeiro/2012, o Clube de Campo do SSPMS estará

fechado em função das festividades de final de ano.

FECHAMENTO DA ACADEMIA:
Em virtude das Férias do Profissional de Educação Física do SSPMS que atua na Academia e das datas

festivas de Natal e Reveillon, as atividades estarão suspensas de 09 de dezembro a 08 de janeiro de 2012.

Pedimos a compreensão de todos e desejamos Boas Festas aos Associados e Familiares!!!

O SAAE em cumprimento ao acordo celebrado com o  Ministério
Público Estadual e com o SSPMS, visando a melhoria das condições
ambientais, está realizando os serviços de limpeza e de desassoreamento
do lago do Clube de Campo, que havia sofrido problemas pelo estouro da
barragem do lago do parque Natural “Chico Mendes”.

O Sindicato agradece o empenho da Autarquia e a compreensão
dos Associados, que brevemente com os seus familiares poderão desfrutar
de mais este belo e importante espaço de convívio com a natureza.

Dia 02 de dezembro - 18 h

Desfile de Moda Verão nas piscinas.
Dia 03/dezembro - 15 h

Acontece no Clube:
Veja mais detalhes no site

www.sspms.com.br

- Dança de Salão, Hidroginástica e Happy Hour

Aconteceu:
Veja mais detalhes no site

www.sspms.com.br

- Mostra de Profissões, 27 de agosto
- Comemoração do Dia da Criança, dia 12 de

outubro
- Turismo Social

Desassoreamento do Lago do Clube

21 anos de
Clube de Campo SSPMS

Atividades para comemorar:

Estamos promovendo a atualização cadastral
dos dados informatizados dos sócios titulares,
dependente familiar e dependente extra.

Os sócios titulares e dependentes que es-
t iverem b loqueados pe lo  s is tema,  deverão
procurar a SEDE e regularizar a situação para
poder utilizar os serviços do CLUBE DE CAMPO
e da SEDE.

Atualização de Cadastro associativo:
Solicitamos também a atualização da Carteira

Social dos sócios com foto antiga ou em mau estado
de conservação. Informamos que nestes casos a
Carteira Social será retida e encaminhada à SEDE,
devendo o Sócio Titular providenciar a regularização
da situação.

Atendimento na SEDE de Segunda a Sexta-feira
das 8h às 17:30h..

- Preenchimento e entrega de formulário próprio (Ficha
de Inscrição) na Sede (Rua Hermelino Matarazzo nº43 –
Além Linha – Próximo ao Terminal Santo Antonio – em
frente à Escola Municipal Matheus Maylasky);
- Apresentar junto com a Ficha na SEDE, o original e a
cópia dos seguintes documentos: RG, CPF, holerite,
certidão de casamento (se casado) ou nascimento dos

COMO ASSOCIAR-SE AO SSPMS:

AVISOS IMPORTANTES:

filhos e outros documentos Comprobatórios – Valor da
mensalidade: 1% do salário base;
- 02 fotos (3x4) do sócio e 01 de cada dependente;
- Dependente Extra: Valor Mensal fixo de R$ 11,30,
descontado em holerite do titular.
Maiores Informações na Sede SSPMS: 3219-3310 - das
8h00 às 17h30

Happy Hour com caráter social (arrecadação de brinquedos), neste dia o ingresso será trocado
por um brinquedo que será doado para uma Entidade Beneficente.

- Baile dos Servidores no Shopping M,
dia 27 de outubro


