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COMUNICADO AOS ASSOCIADOS DO SISPESP - 11/19 

  
Caro (a) associado (a), 

 

 

A Diretoria Executiva do SISPESP, cumprindo compromissos assumidos com 
nossos associados  por ocasião da nossa eleição, está empenhada na busca de 
todos os meios legais para que o SISPESP esteja preparado para os 
enfrentamentos na defesa e interesses dos servidores públicos, nas esferas 
administrativas e judiciais, inclusive, buscando atender todos os anseios dos 
nossos associados.  
 
Diante da realidade atual do SISPESP, se faz necessária uma 
reorganização  administrativa e financeira, informamos que neste sentido já foram 
tomadas algumas medidas buscando efetivar nossas ações. 
  

Estamos qualificando nosso atendimento, assim como já efetivamos também outras 
parcerias, além das existentes, tais como: Sindicatos Online, que disponibiliza uma 
estrutura jurídica bastante profissional, onde já foram distribuídas três ações 
coletivas de interesse geral dos associados sendo: 
 

a) para os servidores Celetistas do Estado, buscando cessar os descontos 
indevidos do INSS e, cobrando a restituição dos descontos indevidos dos 
últimos cinco anos;  
 

b) para os servidores estatutários, buscando cessar os descontos indevidos 
do SPPREV e da mesma forma cobrando a restituição dos descontos 
indevidos dos últimos cinco anos; 
 

c) ação coletiva para correção do FGTS.  
 
O nosso departamento jurídico continua firme, pronto  para atender as 
demandas individuais  e ou coletivas dos associados. 
 

Estamos bem avançados em parceria com a nossa Federação e a Confederação 
na estruturação do PRONASERV - Programa Nacional de Benefícios dos 
Servidores Públicos, que em breve apresentará e disponibilizará ótimas 
oportunidades à todos os associados, podemos adiantar que estamos na 
iminência de concretizar uma parceria que prevê vantagens significativas em 
plano de Saúde, rede de farmácias com descontos de até 30%(preço balcão) e 
seguro de automóvel/moto com descontos de até 30%. 
 

Para aprovação de todas as propostas mencionadas, foi realizada no dia 
18/10/2019 uma Assembleia Geral Extraordinária, onde todos os assuntos foram 
apresentados, debatidos e aprovados por unanimidade, inclusive, foi necessário 
fazer um reajuste no valor da mensalidade que deverá vigorar à partir de 
01/12/2019, ressaltamos que o valor estava congelado desde 2002, ou seja 17 
anos sem nenhuma atualização. Após debate houve consenso que com o valor 
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atual de R$15,30  é impossível manter o sindicato atuante com estrutura mínima 
para atender os anseios e necessidades dos associados, Pois se os reajustes 
estivessem acompanhando a evolução do piso salarial, hoje a mensalidade seria de 
R$36,00. Com o fim da contribuição sindical, o sindicato desde 2017 vem 
suportando toda operação com o caixa/reserva que foi constituído ao longo de anos 
com recursos da contribuição sindical. Portanto foi aprovado o reajuste da 
mensalidade para R$29,80, nesse novo valor já estão incluídos novos Benefícios 
importantes para todos os associados e familiares sendo: 
  

 1) auxílio funeral de R$ 5.000,00 familiar;  
  

 2) parceria com a Nipomed Consulta, que atua na intermediação de 
descontos em consultas médicas, exames laboratoriais  e clínicos, com 
descontos expressivos. Este Benefício (Nipomed) já está sendo implantado a 
partir deste mês (nov.19) e o Auxílio Funeral a partir de 01/12/19; 
  

 3) Convênio com o SISNATURCARD, atuando na intermediação de reservas 
com descontos em toda sua rede credenciada de Hotéis, Colônias de Férias, 
Pousadas e Cinemas. Serão mantidos todos os convênios/parcerias já 
existentes, tais como SindOdonto e Solidente. Com o novo site do Sispesp, 
(em construção) todos os benefícios poderão ser acessados também por 
celular/apps que disponibilizará áudios e vídeos explicativos(tutoriais), além 
de materiais impressos e centrais de atendimento, com essas ferramentas 
todos poderão ter acesso aos planos/benefícios já disponibilizados, assim 
como as opções por adesão. 
  

Estamos conseguindo através dos convênios e parcerias já iniciadas, aumentar 
expressivamente à cobertura (rede credenciada) e a qualidade dos benefícios e na 
maioria deles extensivo aos familiares, em breve todo associado do Sindicato terá 
um cartão virtual e, ou físico, com senha de acesso para todos os serviços 
contratados.  
  

Tudo isso sem prejudicar nossas ações sindicais, pois o Sispesp está presente em 
todas as ações de interesse da categoria, seja nas manifestações de rua, na 
Assembleia Legislativa ou no Congresso Nacional, basta olhar nosso Site. 
Ressaltamos que, conforme informação de alguns associados por 17 anos nenhum 
dos seus presidentes compareceram a uma manifestação de rua, agora a realidade 
é outra, a presidência e diretora sempre presente em todos os atos que interessam 
aos servidores e associados seja para evitar abusos e ilegalidades, assim como 
visando buscar melhores condições a toda categoria. 
   

A DIRETORIA  

 

NOSSA META É GARANTIR OS DIREITOS E BUSCAR O QUE REALMENTE 
INTERESSA AO ASSOCIADO E SEUS FAMILIARES!!! 

 

 


