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FUNCIONARIANDO•SIPAT•BAILE 2010 Importante Saber
Acordo Coletivo/2011 
O SSPMS participou das audiências públicas na Câmara Municipal que discutiu a 
LOA/2011 e manifestou sobre a necessidade de concessão de aumento real em ja-
neiro/2011, além da reposição da inflação, visto que a receita cresceu em 26%. A 
pauta das reivindicações do SSPMS para o próximo ano foi entregue ao Prefeito em 
julho/2010.

Readaptação por Restrições Médicas 
A Administração Municipal publicou no JMS dia 22/10/2010, o Decreto 18.615/2010, 
regulamentando a readaptação dos Servidores que estão com restrições médicas e 
impossibilitados de exercerem as funções do cargo de origem. Os interessados deve-
rão procurar o Setor de Pessoal para regularizar a situação.

FUNDEB – Pagamento de Licença Prêmio 
Em face da disponibilidade de recursos do FUNDEB-2010, foi feito o levantamento jun-
to aos Servidores da Educação que desejam recebem o benefício da licença prêmio 
em pecúnia até o final de dezembro/2010. O SSPMS espera também que o cronogra-
ma de pagamento para os servidores dos demais segmentos seja agilizado em 2011.

Reestruturação da Guarda Municipal 
Os diretores do SSPMS e da AGMS estiveram reunidos no dia 04/11/2010, com o Pre-
feito, Vice Prefeito e os Secretários de Gestão de Pessoas e de Governo, solicitaram 
maior agilidade no andamento da reestruturação da Guarda Municipal. A Comissão 
Oficial está finalizando os estudos para enviar ao Prefeito, para deliberação sobre os 
avanços desejados pelos Guardas Municipais.

Comissão Oficial – Auxiliares de Educação 
A Administração Municipal publicou no JMS dia 12/11/2010, o Decreto 18.668/2010, 
que instituiu a Comissão de Estudos que irá analisar as reivindicações dos Auxiliares 
de Educação, apresentadas por meio do SSPMS ao Prefeito, colhida através de abaixo 
assinado junto aos Servidores. O SSPMS irá acompanhar atentamente os trabalhos, 
que deverá ser finalizado no prazo de 90 dias.

Reestruturação do SAAE: 
O Diretor do SAAE apresentou o projeto de reestruturação dos setores e departa-
mentos da Autarquia, para o Prefeito que deverá encaminhar à Câmara Municipal, 
brevemente. O SSPMS entende a importância da reestruturação organizacional da 
Autarquia, mas deixou claro a necessidade de ocorrer avanços na reestruturação de 
diversos cargos funcionais, principalmente na área operacional, visando corrigir dis-
torções e disfunções existentes. Esperamos que os servidores de carreira não fiquem 
para terceiro plano.

Agentes de Trânsito contratados pela URBES: 
O SSPMS acompanhou a contratação pela URBES dos novos Agentes de Trânsito 
(“Amarelinhos”), fruto do acordo firmado junto ao Ministério Público do Trabalho, por 
meio de ação promovida pelo Sindicato. O SSPMS deseja sucesso e se coloca à dis-
posição dos novos colegas servidores.

Ação Judicial Sindicato dos Odontólogos do 
Estado de São Paulo (SOESP) 
No dia 11de novembro p.passado, o SSPMS obteve uma vitória importante na 
Justiça, quando obteve junto à 10ª Vara do Trabalho de Campinas (proc. nº 01025-
61.2010.5.15.0129) ajuizado pelo MPTb, em face do SOESP, uma Liminar determinan-
do que o referido Sindicato se abstenha de cobrar contribuições sindicais dos nossos 
servidores, bem como de enviar comunicações ao Conselho Regional de Odontologia 
a respeito de contribuição sindical.

Bloqueio do Cartão SSPMS CARD
Os Sócios que utilizam os Convênios do Sindicato (Cartão SSPMS 
CARD) e que não tiveram o valor total das compras descontado no 
holerite devem se dirigir até a Sede (rua Hermelino Matarazzo nº 43) 
para efetuar o pagamento do saldo devedor, para que não ocorra o 
bloqueio do Cartão.

Férias: Por questões operacionais, infelizmente é necessário efetuar 
o bloqueio dos Servidores em férias. Mais Informações, entrar em 
contato com a sede: Fone 3219-3310, antes de efetuar as compras. 

Veja mais fotos no site www.sspms.com.br/coberturas
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ENTREGA DE OBRAS

FUNCIONAMENTO DO CLUBE DE CAMPO
É obrigatória a apresentação da Carteira Social.

Horário das Piscinas
Terça a domingo e feriado ............................................................das 9h00 às 18h00
No horário de verão: As piscinas fecharão 30 minutos mais tarde.

Exame Médico obrigatório do SSPMS:

Somente aos sábados e domingos ............................................das 10h30 às 14h30
Obrigatório apresentação da  Carteira Social e 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$ 5,00 (somente com pagamento à vista ou com o 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.

Grandes: para grupos de 15 pessoas cada, com reserva antecipada pelo Sócio Titular 
no Clube.

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.

IMPORTANTE
FESTAS DE FINAL DE ANO

O Clube de Campo e a Sede estarão fechados nos dias 24, 25 e 31/dezembro e no dia 01 
janeiro.

Não haverá Exame Médico nos dias 25 e 26/dezembro e dias 01 e 02/janeiro.

A Academia estará fechada no período de 20/dezembro a 10/janeiro – Férias do Professor.

Maiores Informações: 3219-3310 (Sede) e 3228-1539 (Clube).
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