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Servidores querem
12% de reajuste salarial em 2012

Diretoria do SSPMS
analisa as planilhas
para Acordo Coletivo

Pauta de reivindicações
da categoria foi definida
em Assembléia Geral
de novembro/2011

URBES ampliou  quadro
de funcionários/2012

Clube de Campo
Tem várias atividades

para Associados

A Eleição da
FUNSERV é dia 29 de
fevereiro – são 3 (três)
Chapas que concorrem

- Academia do Clube: estará fechada nos 20 e 21 de fevereiro
 - Clube de Campo; estará fechado no dia 22 de fevereiro para manutenção geral.(somente a  Academia)

- Quiosques e entrada  para visitantes: nos dias 19 e 21 de fevereiro não haverá  agendamento  de quiosques e
nem de  visitantes .

AVISOS IMPORTANTES
CARNAVAL/2012

Sindicato iniciou os
Cálculos do Plano de
Carreira – Ação Judicial
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No dia 19/03/2012, 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 Assembléia Geral Ordinária do
SSPMS referente à Prestação de Contas de 2011 e
apresentação   de relatórios de atividades e
deliberações sobre assuntos administrativos e
financeiros 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 !!!

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 ou
com  Estagiário Rafael.

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

O SSPMS, cobrou a Direção Geral do SAAE  (OF.
nº 10/2012, de 12/01/2012)  quanto à conclusão da
análise e do relatório final pela equipe de Profissionais do
Setor  de Segurança do Trabalho do SAAE, em relação
ao Laudo elaborado pela Empresa Health Total Medicina
e Segurança do Trabalho Ltda, contratada pelo SAAE
para elaborar o laudo atualizado das atividades insalubres
realizadas pelos servidores do SAAE, conforme acordado

A Direção do SAAE deu posse aos membros da
nova diretoria da sua Comissão Interna de Prevenção
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.

Pontos Facultativos e Feriados/2012: A
Administração Municipal publicou no JMS dia 30/
12/2011, o Decreto nº 19.720/2011, estabelecendo
os dias de feriados e pontos facultativos para 2012.
Esta informação também está no site do SSPMS:
www.sspms.com.br.

Curso de Administração Pública/2012: A
SEGEP publicou no JMS dia 30/12/2011, as regras e
os prazos para inscrição do Curso de
Administração Pública Municipal para o ano de
2012, permanecendo com 40 vagas. O prazo de
inscrição foi de 04 a 23/01/2012.  O SSPMS está
lutando para ampliar o nº de vagas, com
implantação de turmas noturnas e aos sábados.

1º “Conferência Municipal sobre Transparência
e Controle Social”: O evento foi realizado nos dias
19 e 20 de janeiro/2012, na Sede da UNISO/Eugênio
Salerno e o SSPMS participou  com os seus
Diretores Estevam César e Marcos Eduardo. Foi
uma excelente oportunidade de firmar a cobrança
quanto a implantação de mecanismos de
ferramentas para melhorar a visibilidade e a
transparência das ações desenvolvidas pelos
órgãos e entes públicos.

Novas Leis  aprovadas em 2011 pela Câmara
Municipal:
- Ampliação de Gratificação para os Motoristas Monitores
do SAAE – Lei 9.851, de 16/12/2011 (JMS – 17/12/11);
- Estabelece vários benefícios aos Servidores (Seguro de
Vida, Ticket Refeição, Jornada do cargo de fotografo, entre
outros)  – Lei 9.852, de 16/12/2011 (JMS – 17/12/11);
- Orçamento/2012 - Lei Orçamentária Anual para 2012 –
Lei 9.847, de 16/12/2011 (JMS – 17/12/11);
- Fornecimento Obrigatório de Protetor Solar - Lei 9.877,

SSPMS cobra aplicação do novo laudo
de insalubridade do SAAE

em reunião realizada no dia 25/11/2011.
O SSPMS entende que somente com a implantação

do novo laudo é que será possível programar as ações
de segurança junto aos Servidores do SAAE

Servidores Operacionais do SAAE querem aplicação
da Lei 4.404/1993

No dia 15/12/2011, foi realizada reunião no Gabinete do
Prefeito com os representantes da  Administração, do SSPMS,
da AFSAAE e da Comissão de Base dos funcionários. O
Prefeito assumiu compromisso de estudar a extensão do
benefício para TODOS os servidores Operacionais.

Pela Lei nº 9.895, de 28/12/2011 (JMS 30/12/11) os
Servidores dos Setores de Hidrometria e Pitrometria
passaram a ser contemplados.

O SSPMS através do Of. nº 006/2012, de 04/01/
2012, está cobrando da Direção do SAAE igualdade
de tratamento e que cumpra o compromisso junto
aos Servidores Operacionais.

CIPA do SAAE tomou
posse em Janeiro

No final de dezembro/2011 a Secretaria da
Educação (SEDU), por meio dos Ofícios 969 e 970/
2011, estabeleceu os critérios e os prazos de inscrição
para  remoção dos  Servidores ocupantes dos Cargos
de  Auxiliares de Educação e Inspetores de Alunos
que atuam nas Unidades Escolares da Rede Municipal.

Essa era uma antiga reivindicação dos Servidores
de Apoio da Educação e do SSPMS, que queriam o
mesmo tratamento destinado aos integrantes do Magistério.

Ações Importantes para o
Funcionalismo:

de 21/12/2011 (JMS – 23/12/11);
- FUNSERV – Nova reestruturação administrativa – Lei
9.893, de 28/12/2011 (JMS 30/12/11);
- PREFEITURA – Nova reestruturação administrativa e
altera cargos comissionados – Lei 9.894, de 28/12/2011
(JMS 30/12/11);
- SAAE – Nova reestruturação administrativa e estende
os benefícios da Lei 4.404/93 para os Servidores
Operacionais dos Setores de Hidrometria e Pitrometria –
Lei 9.895, de 28/12/2011 (JMS 30/12/11);
- Proteção a defesa do usuário  que utiliza  serviços
públicos – Lei 9.913, de 29/12/2011 (JMS 30/12/2011);
- Valorização salarial dos Guardas Civis Municipais: -
Lei 9.272, 16/05/2011 (JMS 20/05/11);
- Valorização salarial dos Auxiliares de Educação – Lei
9.711, de 31/01/2011 (JMS 02/09/11);
- Valorização salarial do PEB I  e valorização salarial do
Suporte Pedagógico– Lei 9.844, de 14/12/2011 (JMS –
16/12/11);
- Gratificação especial por atividade extraordinária - Lei
9.729, de 14/09/2011 (JMS 23/09/11);
- Valorização salarial dos Ajudantes Gerais, unifica Cargos
de Motoristas, e demais -Lei 9.573, de 20/05/2011 (JMS
27/05/11);
- Criação da Função de Agente Comunitário de Saúde –
Lei 9.578, de 24/05/2011 (JMS 27/05/11);
- Altera critérios para Licença Prêmio – Lei 9.587, de 24/
05/2011 (JMS 27/05/11).

Remoção dos Servidores
da Educação

No mês de Janeiro, os Diretores do SSPMS,
juntamente com os Diretores da ASPEMS se reuniram
com os representantes da Secretaria da Saúde para
tratar dos critérios e revisão da legislação que trata da
remoção dos profissionais de Enfermagem do Município.

Também foi discutida a necessidade de estabelecer
regularização dos Servidores da Enfermagem que possuem
dois cargos  para a acumulação de cargos na Saúde.

Os Servidores e as Entidades solicitaram aos
representantes da Administração Municipal/SES que
as providências sejam tomadas antes da vigência
do período eleitoral (10/abril/2012).

Saúde - Remoção dos
Profissionais de Enfermagem

Agentes Comunitários
de Saúde

A SEGEP publicou no dia 23/12/2011 a
classificação final dos candidatos que participaram
do processo seletivo para serem contratados.

Existem algumas “dúvidas” que envolvem a nova
contratação desses profissionais, que foram levantadas
pelo SSPMS através do Of. 39/2011, de 30/05/2011, que
até a presente data não foram respondidos pela SEGEP
e SES, podendo futuramente trazer problemas jurídicos.

Essa conquista dos Agentes Comunitários de Saúde,
que atuam no Programa Saúde da Família/PSF, foi resultado
de uma árdua luta do SSPMS junto ao Ministério Público,
para que deixassem de ser “terceirizados” . e passassem
a serem  Servidores Municipais, com muito orgulho.

Em relação à demanda dos Agentes de
Vigilância Sanitária, a diretoria do  SSPMS esteve
reunida com os representantes do SEGEP e SES,
acompanhados de alguns colegas servidores na
expectativa da conclusão dos trabalhos da Comissão
de Estudos nomeada pelo Prefeito.

Assembléia de
Prestação de Contas/2011

Departamento
Jurídico do SSPMS
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Após quase um ano, por problemas na licitação,
a Administração Municipal, através da Secretaria de
Segurança Comunitária (SESCO), informou ao
SSPMS que a conclusão das  obras da futura Sede
da Guarda  Civil Municipal  estão em fase final.

Os Guardas Civis Municipais e o SSPMS, apesar
da longa espera, estão ansiosos pela inauguração da
nova “Casa”, já que o atual prédio está em  condições
precárias para o desenvolvimento das ações realizadas
por este importante segmento do funcionalismo.

Certificados dos
Cursos do SENASP

A SEGEP/SESCO publicou no JMS dia 23/12/
2011, a Resolução Conjunta nº 06/2011, definindo os
cursos na área de Segurança Pública que serão
reconhecidos pela Administração Municipal para fins
de Evolução Funcional (Lei 8.346/2007) e que  poderão
ser realizados pelos Guardas Civis Municipais.   Essa
era uma antiga reivindicação do SSPMS e dos GCMs.

A partir de janeiro deste ano começou a vigorar a
portabilidade de pagamento de salários para todos os
trabalhadores. Isso significa que os servidores municipais
podem e devem escolher a instituição financeira (banco)
em que queiram receber seu salário mensal.

È importante salientar que o Servidor interessado
em receber seu salário em banco diferente do qual
está atualmente recebendo, deverá se dirigir
pessoalmente e protocolar nesse banco o pedido de
portabilidade para o banco escolhido desde que tenha
aberto uma conta salário.

Esse direito garante a liberdade para escolher
com qual banco queremos manter nossa conta salário
e receber nosso pagamento.

Guardas Civis
Municipais cobram

entrega da nova Sede

Portabilidade
de Salário

Escolha em qual banco
receber seu salário
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No final de dezembro/2011, atendendo determinação
do Tribunal de Justiça, o SSPMS recebeu dos Servidores
Municipais as AUTORIZAÇÕES, para realizar os cálculos
das diferenças salariais e que serão apurados os direitos
individualizados de cada servidor, ou seja, será definido
quanto o Município deve para cada servidor beneficiado.

Para atender ao grande número de Servidores, o
SSPMS  contratou os serviços profissionais do Escritório
Brasil Borges, que no mês de janeiro/2012  iniciou os
trabalhos de análise das fichas financeiras, que estão
sendo emitidas pelos órgãos da Administração Municipal,
conforme as autorizações colhidas em dezembro/2011.

Esta primeira fase  exigirá muita atenção e a
realização de  trabalho minucioso por parte do Escritório,
já que cada Servidor tem a sua própria  situação funcional
e  sua peculiaridade.

A Diretoria do SSPMS agradece a todos os
Servidores que estão depositando confiança e também

SSPMS já iniciou a realização dos
cálculos do Plano de Carreira – Ação Judicial

pede um pouco de paciência, já que serão efetuados
quase cinco mil cálculos.

A cada etapa cumprida o SSPMS continuará
prestando os devidos esclarecimentos, devendo todos
aguardar  as próximas informações e tomarem cuidado
com “boatarias”.

A Secretaria de Gestão de Pessoas (SEGEP), o
SAAE e a FUNSERV estabeleceram o prazo de 16
de janeiro a 16 de fevereiro para entrega dos
Certificados 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 específica 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; observada
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, o número  referências e da pontuação
dos cursos, mantendo os servidores motivados a
crescerem de forma permanente em sua carreira
profissional.

A SEGEP e o SAAE estão procedendo à  revisão
dos cargos e salários do funcionalismo municipal,
por meio da  Comissão Especial,  nomeada pela
Administração Municipal, através do Decreto nº
19.562, de 13/10/2011 e Portaria nº 23.767/2011.

O SSPMS entregou em novembro/2011, a
SEGEP e ao  SAAE, as inúmeras reivindicações (Of.
SSPMS nº 53, 67, 68 e 76/2011),  colhidas junto aos
diversos segmentos do funcionalismo, por meio de
reuniões, audiências públicas e de  abaixo assinados,
que certamente estão subsidiando os trabalhos da
Comissão Especial.

Inicialmente, a SEGEP estabeleceu o prazo para
a conclusão dos trabalhos até 29/02/2012, devendo
o Relatório Final ser encaminhado ao Prefeito.

O SSPMS pede agilidade nos trabalhos e
definição por parte do Poder  Executivo, em face do
período eleitoral, já que os projetos ainda dependerão
de aprovação por parte do Poder Legislativo.

Evolução Funcional
Prazo para entrega
de certificados

Estudos da
reestruturação dos
cargos precisam ser
agilizados

A Secretaria de Gestão de Pessoas (SEGEP)
publicou no JMS dia 20/01/2012, a Resolução nº 01/
2012, que estabelece o calendário de eleição para a
composição da Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes/CIPA  da Prefeitura.

A Inscrição de candidatos à eleição como
representantes dos servidores públicos, no período
de 23 de janeiro a 17 de fevereiro com os membros
da Comissão Eleitoral ou na Seção de Segurança do
Trabalho em formulário próprio;

A  CIPA é uma importante ferramenta dos
Trabalhadores Públicos  para o desenvolvimento e o
controle das ações de prevenção de  segurança e
das condições de trabalho.

A implantação da CIPA foi fruto de longa luta do
SSPMS junto à Administração Municipal, que precisa
ser valorizada por todos os Servidores Municipais e
também pelas Chefias e Gestores.

“Quem sabe faz a hora não espera
acontecer... “ Faça a  sua parte !!!!

  Participe da Eleição da CIPA !!!  Só não vale
ficar reclamando depois!!!

Eleição da CIPA
da Prefeitura

A URBES publicou no JMS dia 23/12/2011 a
c l a s s i f i c a ç ã o  f i n a l  d o s  c a n d i d a t o s  q u e
par t ic iparam do processo se le t ivo  para serem
contratados.

URBES ampliou o quadro de Funcionários
No dia 16/01/2012, real izou o  t reinamento

dos  novos  Agentes  de  Trâns i to  con t ra tados ,
ampl iando s ign i f icat ivamente o seu quadro de
funcionários, em continuidade ao cumprimento ao

TAC Termo de Acordo de  A jus te  de  Conduta
assinado  junto ao Ministério Público do Trabalho.

O SSPMS vem constantemente cobrando da
URBES a melhoria das condições de trabalho.

No dia 31 de janeiro, o Vice Prefeito, José Ailton
Ribeiro e a Secretária de Gestão de Pessoas (SEGEP),
Silvana Chinelatto, comunicaram ao Presidente do
Sindicato dos Servidores Municipais (SSPMS), Sergio
Ponciano, que o Prefeito Vitor Lippi agendou reunião
para o dia 09 de fevereiro com a Diretoria do SSPMS
para tratar do reajuste salarial do funcionalismo municipal.

 O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais
de Sorocaba (SSPMS), em reunião realizada no dia 11
de janeiro com o Prefeito em exercício, José Ailton Ribeiro,
protocolou oficialmente (Of. nº 07/2012), o pedido do
índice para o reajuste salarial para 2012, sendo 5,81%
da reposição da inflação de 2011 (IPC – FIPE) e  no
mínimo de 6,19% de aumento real a titulo de valorização
profissional e recomposição monetária do piso salarial
da categoria, totalizando 12%.

Em reunião com a Diretoria do SSPMS no último dia
27 de janeiro, a Secretária da SEGEP, informou que
estão sendo realizados os estudos de impactos
financeiros do pedido de reajuste salarial/2012 e dos
demais 37 (trinta e sete) itens, apresentados pelo
Sindicato, conforme pauta aprovada pela categoria em
Assembléia Geral Extraordinária (AGE) realizada em 20
de novembro de 2011, e que foi protocolada junto à
Administração Municipal no dia 16/12/2011 (PA nº 33.835/
2011). Informou também, que a SEGEP e a SEF, por
determinação do Prefeito, estão efetuando análise
financeira do pedido de reestruturação de cargos e salários
e de demais demandas levantadas pelos diversos
segmentos do funcionalismo municipal e que foram
protocoladas pelo SSPMS em novembro/2011(Of. SSPMS
nº 67/2011, de 04/11/2011), que estão em fase de estudos
pela Comissão Oficial (Decreto nº 19.562/2011).

Prefeito agendou reunião do reajuste
 dos servidores para o dia 09 de fevereiro

A Diretoria do SSPMS, por meio de estudos
específicos, esclareceu à Secretária da SEGEP que a
solicitação do reajuste salarial/2012 se pautou na previsão
contida na Lei Orçamentária Anual/LOA-2012 (Lei  nº
9.847/2011, publicada no JMS dia 17/12/2011), sendo
perfeitamente compatível com o crescimento da receita
corrente liquida (RCL) do Município em 2011, conforme
consta do Relatório de Gestão Fiscal de 2011, publicado
pela Secretaria de Finanças (SEF) no Jornal do Município
dia 27/01/2012.

O SSPMS também enviou cópia da solicitação do
reajuste salarial à Câmara Municipal através do Oficio nº
08/2012 de 12 de janeiro de 2012

A Diretoria do SSPMS solicitou prioridade ao Prefeito
na conclusão da  negociação do  reajuste salarial,  em
face das restrições e prazos da legislação eleitoral e
para se evitar prejuízo a categoria,  prosseguindo-se
logo a seguir com a discussão dos demais itens de
reivindicações do funcionalismo.

Em decorrência dessa prioridade, a Diretoria do
SSPMS espera que a negociação com o Prefeito,
agendada para o dia 09 de fevereiro, seja produtiva e
resolutiva, visto que ainda haverá necessidade de
envio de Projeto de Lei pelo Executivo (em tempo
hábil) para apreciação e votação pela Câmara
Municipal a fim de que  os servidores municipais
recebam o  reajuste salarial ainda no holerite de
fevereiro, retroativo a janeiro de 2012 (conforme
determina a Lei nº 6.958/2004 – Data Base).

Pauta de Reivindicações
da Categoria/2012

A Assembléia Geral Extraordinária, realizada
no dia 20/11/2011, aprovou  39 (trinta e nove itens) para
a pauta da data base/2012, que foi  protocolada no dia
16/12/2011, junto a Administração Municipal com o Ofício
SSPMS nº 78/2011, e  gerou o  Protocolo Geral PA nº
33.835/2011.  A pauta completa com os 39 itens
aprovados está á disposição para acompanhamento e
consulta dos Servidores no site do Sindicato:
www.sspms.com.br (Notícias).

A  Comissão  E le i t o ra l  da  FUNSERV
pub l i cou  no  JMS d ia  20 /01 /2012 ,  o
COMUNICADO, que estabelece as Chapas
que  se  insc reveram e  es tão  dev idamente
registradas para concorrerem a Eleição da
FUNSERV, prevista para o dia 29/02/2012,
sendo:

- Chapa 1 - Trabalho e Confiança

- Chapa 2 - União e Renovação

- Chapa 3 - Nossa Chapa
Servidor Municipal valorize a  FUNSERV,

QUE É O  NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO e
por meio  do seu importante voto na Chapa
escolhida.  Participe e Vote!!!

As relações dos integrantes das 3 (três)
Chapas concorrentes  estão à disposição no
s i te  do  SSPMS:  www.sspms.com.br .

Aposentadoria
especial

No In fo rma t i vo  de  novembro /2011 ,  o
SSPMS informou que obteve mais uma vitória
na luta para que os servidores possam ter
direito à aposentadoria especial, por meio do
Mandado de Injunção Colet ivo julgado pelo
Tribunal de Justiça do Estado.

A  FUNSERV pub l i cou  no  Gu ia  de
Assistência à Saúde 2012 que está cumprindo
dec i são  j ud i c i a l  e fe tuando  a  aná l i se  dos
documentos e requis i tos para a concessão
da aposentador ia  espec ia l  aos Serv idores
Mun ic ipa i s ,  em a tend imen to  à  dec i são
judicial, com base na legislação federal, Lei
nº. 8213 de 1991 em especial, no artigo 57.
No  pe r íodo  de  23  a  26  de  j ane i ro ,  os
p ro f i ss iona i s  da  á rea  de  Segurança  do
Trabalho e Saúde Ocupacional, profissionais
da FUNSERV e representantes do SSPMS
participaram de Capacitação especifica sobre
a apl icação da leg is lação,  min is t rada pela
Dra. Silvia Matilde Paschoal Ribeiro - Médica
pe r i t a  rep resen tando  o  M in i s té r i o  da
Prev idência.

Os Serv idores  Mun ic ipa is  devem f icar
a ten tos  aos  requ is i tos  e  a  documentação
exigida pela legislação para poder ingressar
com o requerimento junto a FUNSERV.  Os
fo rmu lá r i os  menc ionados  deve rão  se r
so l i c i t ados  à  Câmara ,  à  PMS ou  SAAE,
conforme quadro a que pertence o Servidor

Ma io res  esc la rec imen tos  poderão  se r
consultados na, Diretor ia de Previdenciár ia
e Assistência Social da nossa Funserv.

Eleição da
FUNSERV será dia

29 de fevereiro!
3 Chapas concorrem
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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 pessoalmente 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 verificar 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 mediante 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 á disposição no site do
SSPMS: www.sspms.com.br

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

Comunicamos aos Sócios que fazem uso dos Serviços
de Cabeleireira e Dentista, que as tabelas de preços
para 2012, foram atualizadas em face do aumento das
despesas com a prestação desses serviços.

Acesse :  www.sspms.com.br

Bloqueio do Cartão
SSPMS CARD

Tabelas de Serviços
Atualização de
Preços/2012

Informações na Sede: 3219-3310 Horário  do
atendimento: das 8 às 17h30. ou pelo site
(www.sspms.com.br – Associe-e)

ATENÇÃO: Renovação  da Carteira Social para
quem está com foto “antiga” e/ou em péssimas
condições de uso.

Maiores Informações na Sede: 3219-3310 -
das 8 às 17h30

COMO ASSOCIAR-SE
AO NOSSO SINDICATO:

(É obrigatória a apresentação da Carteira
Social na Portaria)
Horário das Piscinas:
Terça a Domingo e Feriado -  das 9h00 às
18h00
Atenção: Encerramento de temporada  de
piscina será DIA 22/abril/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 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:

Funcionamento do
Clube de Campo:

O SAAE continua realizando os serviços de limpeza e de desassoreamento do lago do
Clube de Campo do SSPMS, por determinação judicial, porém,  em face do período de
chuvas o andamento está  prejudicado.

O Sindicato  informa que assim que forem concluídos os serviços providenciará  o
fechamento com alambrado especial para proporcionar  maior segurança aos freqüentadores
do Clube.

Enquanto não for finalizado todo o serviço, incluído o fechamento com alambrado, a
pescaria no lago  ficará suspensa.

A Diretoria do SSPMS pede  a compreensão e a colaboração de todos e aproveita para
agradecer o empenho da Autarquia e dos funcionários que estão atuando.

Brevemente os Associados e seus familiares poderão desfrutar de mais este belo e
importante espaço de convívio com a natureza.

Maiores informações acesse:
www.sspms.com.br

Desassoreamento do
lago do Clube

A pescaria ainda está suspensa

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.

Aulas de Dança de Salão:
Terça e Quinta: das 18 às 19h30
Por adesão e pagamento de mensalidade de
R$ 15,00
OBS. Lista de Espera

Atividades de Hidroginástica :
Quarta  e Sexta: das 18:15 às 19h00
Por adesão e pagamento de mensalidade de
R$ 15,00
OBS. Lista de Espera

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

- NOS DIAS 20 e 21 DE FEVEREIRO retirar (CARNAVAL), A
ACADEMIA PERMANECERÁ FECHADA RETOMANDO AS
ATIVIDADES
NA QUARTA FEIRA, DIA 22/02/12.
- O CLUBE FICARÁ FECHADO NO DIA 22 PARA MANUTENÇÃO,
SOMENTE A ACADEMIA ESTARÁ FUNCIONANDO.

Recreação nas Piscinas
Hidroginástica – até abril
Todas as quartas e sextas-feiras, das 18h30 às 19h30
Projeto de verão

Dança de Salão
Todas as terças e quintas-feiras das 18h às 19h30
Informações no Clube Recreativo do SSPMS

Torneio de Futebol “Valorização e Respeito” / 2012.
Inscrições  de 10 de abril a 20 de junho
Local das inscrições e realização: Clube Recreativo do SSPMS
Rua 28 de outubro, 370
Informações e regulamento no nosso site.  www.sspms.com.br

Fevereiro
Dia 11 - Projeto Verão  -  Jovem Pan   -  15h
Nas dependências das piscinas do Clube SSPMS
Dia 18  (sábado)  -  15h
Oficina de Máscaras
Dias 19 e 21 Matinês de Carnaval
(domingo e terça-feira ) das 14h30 às 19h00

Concursos de fantasia:
Dia 19 – às 15h30   adultos/Melhor idade,
Dia 21 – às 15h30 -  Infantil (até 12 anos) e Juvenil (de 13 a 18 anos),
Dia 20  (segunda-feira)   -  15h
Recreação na piscina -  brincadeiras

Março
Dia 02 - Happy Hour
Dia 10 - 15h  - Projeto Verão  -  Jovem Pan
Dias 24 e 25 - 15h  Recreação na piscina -  brincadeiras

Abril
Dia 13 - Happy Hour
Dias 21 e 22 - 15h - Recreação na piscina -  brincadeiras

TURISMO SOCIAL: de maio a setembro
Maiores informações acesse:  www.sspms.com.br

INFORMAÇÕES DO CLUBE:


