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Prefeitura e OSCIP Parcel inauguram Sala Verde 
“Rio do Peixe” no Horto Municipal

A Prefeitura de Socorro, através da 
Secretaria de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável, em parceria com 
a Organização da Sociedade Civil de In-
teresse Público (OSCIP) Parcel, inaugu-
rou na manhã de sábado (08/06), a Sala 
Verde Rio do Peixe, nas dependências do 
Horto Municipal “Engº Antonio Augusto 
Ferraz Tassara”.

O projeto consiste na criação de 
espaços onde serão desenvolvidas 
ações de cunho ambiental com intuito 
de propagar informações relacionadas 
à natureza e formar cidadãos preocu-
pados com a agenda ambientalista, tais 
como exibição de filmes do Circuito 
Tela Verde, realização de ecoturismo 
em parceria com empreendimentos do 
turismo rural local, promoção de ofi-
cinas e capacitações, além do passeio 
“Um Dia no Horto”.

A cerimônia de inauguração encer-
rou uma agenda de atividades organi-
zada pela Secretaria Municipal em ce-
lebração à semana do Meio Ambiente, 
que incluiu uma limpeza no Rio do Pei-
xe, plantio de mudas e passeio ecoló-
gico com alunos do programa VemSer 
da Secretaria de Cidadania e conscien-
tização sobre coleta seletiva no bairro 
Oratório, realizada em parceria com a 
Cooperativa de Reciclagem Nova Espe-
rança – Corenova, entre outras ações.

Durante a inauguração da Sala Ver-
de, Henrique Cézar, secretário de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Susten-
tável, lembrou sobre a importância da 
preservação da natureza e convidou 
todos os presentes a apoiarem o pro-
jeto “Socorro 2029”.

“Trata-se de um projeto visionário, 
incentivado pelo prefeito André Bozo-
la, que pensa além do seu tempo, sobre 
as questões ambientais e sustentáveis 
para daqui dez anos, quando Socorro 
irá completar seu bicentenário” – co-
mentou o secretário.

A presidente da OSCIP Parcel, Cás-
sia de Freitas, agradeceu à Prefeitura pela 
parceria e também a todos que colabo-
raram com a inauguração do espaço.

O prefeito André Bozola parabeni-
zou todos os presentes e enalteceu o 
bom uso dos espaços públicos muni-
cipais. “É muito satisfatório constatar 
que os espaços públicos municipais, 
como o Horto, são utilizados para 
boas causas, como a educação ambien-
tal. Assim como sua interação com os 
empreendimentos turísticos e comer-
ciais do entorno e com o Centro de 
Exposições “João Orlandi Pagliusi”, que 
oferece cada vez mais opções de lazer 
à população e visitantes” – concluiu.

Todos os cidadãos do sexo 
masculino nascidos no ano de 2001 
devem realizar o alistamento militar 
até o dia 30 de junho pela internet ou 
até 28 de junho presencialmente.

O alistamento pode ser realizado 
pela internet, acessando o site www.
alistamento.eb.mil.br, onde será 
orientado a preencher o formulário 
de alistamento militar e informar o 
número do CPF para validação dos 
seus dados pessoais. Na mesma página 
o cidadão pode imprimir o Certificado 
de Alistamento Militar e acompanhar o 
andamento do seu alistamento.

Já o alistamento presencial pode ser 
realizado na Junta de Serviço Militar do 
município portando a cópia dos seguintes 
documentos: RG, CPF e Comprovante de 
Residência (em nome próprio ou dos pais).

Todos os alistados receberão por 
sms e/ou e-mail as informações de 
quando deverão se apresentar na 
Junta de Serviço Militar para tomarem 
conhecimento se participarão da 
seleção ou se foram dispensados do 
serviço militar.

Quem fica em débito com o 
Serviço Militar será impedido de 
obter passaporte, tomar posse em 
cargo público, matricular-se em 
Universidades e até mesmo assinar 
carteira de trabalho em algumas 
empresas.

Em Socorro, a Junta de Serviço 
Militar fica localizada na Rua Dr Alfredo 
de Carvalho Pinto, 259, Centro (Casa 
do Cidadão).  

Mais informações pelo telefone 
(19) 3855-2299.

Prazo para o alistamento militar 
termina em 30 de junho

Cidadãos do sexo masculino nascidos em 2001 devem se alistar

SAMU de Socorro participa de capacitação 
de Resgate e Salvamento Veicular

A Secretaria de Saúde, através do 
SAMU de Socorro, participou terça-
-feira (11), da capacitação de Resgate 
e Salvamento Veicular, no auditório do 
NEP do SAMU em Bragança Paulista.

A capacitação foi ministrada pelo en-
fermeiro Juliano, técnico responsável da 
CCR Via Oeste e Rodoanel. E teve como 
foco sua abordagem as equipes desde o 
comandante até o atendimento do APH.

No segundo momento do encon-
tro, foi abordado como estabilizar os 
veículos presentes nos acidentes, nos 
veículos envolvidos e  finalizou com a 
segurança dos socorristas.

“Essa capacitação é muito impor-
tante para promover ainda mais segu-
rança nos atendimentos prestados pela 
equipe do SAMU” – afirma Ricardo 
Lopes, secretário municipal de Saúde.
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DECRETOS ..............................................................

DECRETO Nº 3936/2019
Suplementação de Dotação Orçamentária

ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITOMUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS. DECRETA:

Artigo 1º. – Fica aberto na Secretaria da Fazenda – Contabilidade um crédito adicional suplementar 
no valor de R$ 329.050,00 (Trezentos e Vinte e Nove Mil e Cinquenta Reais) para reforço das seguintes 
dotações do orçamento vigente:
02.02.01 . 3.3.90.47.00 . 04.122.0003.2.004 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO R$    20.000,00 
02.02.03 . 3.3.90.30.00 . 04.121.0033.2.016 DEPTO DE PLANEJAMENTO R$       2.000,00 
02.03.04 . 3.3.90.39.00 . 04.125.0037.2.206 DEPTO DE TRIBUTAÇÃO R$       6.000,00 
02.07.01 . 3.3.90.30.00 . 08.244.0015.2.166 DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL R$       1.050,00 
02.07.01 . 4.4.90.52.00 . 08.244.0015.2.018 DEPTO ASSIST. SOCIAL V.05.500.057 R$    40.000,00 
02.10.01 . 3.3.90.30.00 . 15.452.0018.2.024 DEPTO DE OBRAS R$  140.000,00 
02.10.01 . 3.3.90.39.00 . 15.452.0018.2.020 DEPTO DE OBRAS VINC. 06.110.000 R$  110.000,00 
02.11.01 . 3.3.90.39.00 . 06.181.0023.2.032 GUARDA CIVIL MUNICIPAL R$    10.000,00 
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES ............................................................................ R$ 329.050,00

Artigo 2o. – O valor do presente crédito será coberto com recursos provenientes da anulação 
parcial das seguintes dotações do orçamento vigente:
02.02.01 . 3.3.90.35.00 . 04.122.0003.2.004 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO R$    20.000,00 
02.02.03 . 3.3.90.36.00 . 04.121.0033.2.016 DEPTO DE PLANEJAMENTO R$       2.000,00 
02.03.04 . 3.3.90.36.00 . 04.125.0037.2.206 DEPTO DE TRIBUTAÇÃO R$       1.000,00 
02.03.04 . 4.4.90.52.00 . 04.125.0037.2.206 DEPTO DE TRIBUTAÇÃO R$       5.000,00 
02.07.01 . 3.3.90.30.00 . 08.244.0015.2.166 DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL R$       1.050,00 
02.07.01 . 3.3.90.39.00 . 08.244.0015.2.018 DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL R$    25.000,00 
02.07.01 . 4.4.90.52.00 . 08.244.0015.2.018 DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL R$       5.000,00 
02.07.01 . 4.4.90.52.00 . 08.244.0045.2.174 DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL R$       5.000,00 
02.07.01 . 4.4.90.52.00 . 12.363.0009.2.010 DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL R$       5.000,00 
02.10.01 . 3.3.90.30.00 . 15.452.0018.2.020 DEPTO DE OBRAS R$  110.000,00 
02.10.01 . 3.3.90.39.00 . 15.452.0018.2.024 DEPTO DE OBRAS R$    30.000,00 
02.10.01 . 4.4.90.52.00 . 15.452.0018.2.024 DEPTO DE OBRAS R$    10.000,00 
02.10.05 . 3.3.90.30.00 . 26.782.0026.2.195 SERV. MUNIC. DE ESTR. E RODAGEM R$  100.000,00 
02.11.01 . 3.3.90.36.00 . 06.181.0023.2.032 GUARDA CIVIL MUNICIPAL R$    10.000,00
TOTAL DAS ANULAÇÕES ......................................................................................... R$ 329.050,00

Artigo 3o. – Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 10 de Maio de 2019.

Publique-se.
André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal 
Publicado no Jornal oficial de Socorro e afixado no mural da Prefeitura.
José Ricardo Custódio da Silva
Secretário dos Negócios Jurídicos 

DECRETO Nº 3944/2019
Suplementação de Dotações Orçamentárias

ANDRÉ EDUADO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto na Secretaria Municipal da Fazenda/Diretoria de Contabilidade, um crédito adicional 
suplementar no valor de R$ 12.000,00 (Doze Mil Reais), para reforço da seguinte dotação do orçamento vigente:
02.06.01 . 3.3.90.30.00 . 10.122.0052.2.014 ASS.M.HOSPITALAR – V.05.300.081 R$    6.000,00
02.06.01 . 4.4.90.52.00 . 10.122.0052.2.014 ASS.M.HOSPITALAR – V.05.300.081 R$    6.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO ................................................................................ R$ 12.000,00

Art. 2º. – O valor do presente crédito será coberto com recursos provenientes do superávit 
financeiro do Programa da Política Nacional de Alimentação e Nutrição-PNAN, do Ministério 
da Saúde, no valor de ..................................................................................................... R$ 12.000,00.

Art. 3o. – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 10 de Junho de 2019.

Publique-se
André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no jornal oficial e Afixado no mural da Prefeitura.
José Ricardo Custódio da Silva
Secretário dos Negócios Jurídicos

DECRETO Nº 3945/2019
ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA 

ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS, Considerando a fundamentação legal contida na Lei 4007/2016. DECRETA:

Art. 1º - Fica autorizada a permuta entre o Ponto de Taxi nº 09 (Rodoviária), de propriedade de Tiago 
de Lima Cardoso, pelo Ponto de Taxi nº 16 (Shopping), de propriedade de Eglantina Fiquer de Toledo.

Art. 2º - Com a permuta, o Ponto de Taxi nº 09, passará a pertencer a Eglantina Fiquer de Toledo 
e o Ponto de Taxi nº 16, passará a pertencer Tiago de Lima Cardoso.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 13 de junho de 2019.

Publique-se
André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal oficial de Socorro e afixado no mural da Prefeitura.
José Ricardo Custódio da Silva
Secretário dos Negócios Jurídicos

PORTARIAS .............................................................

PORTARIA Nº 8343/2019
“Instaura Processo Administrativo Disciplinar - PAD”

  
ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE 
SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE:

Art. 1º - Instaurar competente Processo Administrativo Disciplinar, na modalidade de Processo 
Administrativo, para apuração de ato funcional de servidor municipal lotado na Secretaria de Educação que, em 
tese, podem ter configurado infrações administrativa.

Art. 2º - A Comissão Processante Permanente constituída através da Portaria nº 8218 de 15 de feve-
reiro de 2019, composta neste Processo por Alexandre Paiva Marques - Procurador Jurídico, Matrícula nº 1018, 
Presidente, Carolina Mantovani Bovi Zanesco - Procuradora Jurídica, Matrícula nº 2.548, Secretária, Rodrigo 
Francisco Cabral Teves - Procurador Jurídico, Matrícula nº 2.312, Membro Auxiliar, deverá promover a imediata 
instauração do procedimento, nos termos do artigo 28 da Lei Municipal nº 3.348/2010. 

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor nesta data, devendo ser afixada em local de costume, dando 
ciência ao imputado e publicada no jornal oficial, revogadas as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 07 de Junho de 2019.

Publique-se.
 André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal oficial de Socorro e afixado no mural da Prefeitura.                                   
José Ricardo Custódio da Silva
Secretário dos Negócios Jurídicos

PORTARIA Nº 8344/2019
ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA 

ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS, e  Considerando o artigo 16 da Lei Municipal 3348/2010; RESOLVE:

Art. 1º - Afastar o servidor municipal, G.F.S, ocupante do emprego de Motorista, das suas funções 
básicas, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo de sua remuneração, a partir de 10 de Junho de 2019.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 07 de Junho de 2019.

Publique-se.
André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal oficial de Socorro e afixado no mural da Prefeitura.
José Ricardo Custódio da Silva
Secretário dos Negócios Jurídicos

PORTARIA Nº 8345/2019
ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 

DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE:
   
Art. 1º - Autorizar o uso das dependências do Centro de Exposições João Orlandi Pagliusi, nos 

termos do processo administrativo nº 7644/2019, na data de 15/06/2019.
Art. 2º - O espaço a ser utilizado deverá ser devolvido à Administração nas condições em que foi 

autorizado seu uso, respondendo a entidade por quaisquer danos eventualmente causados ao patrimônio público.
Art. 3º - É de inteira responsabilidade da associação, o cumprimento da Lei Estadual nº 14.592/2011, bem 

como a segurança do espaço cujo uso ora se autoriza, sem qualquer responsabilidade de ônus para a Administração.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 10 de junho de 2019.

Publique-se.
André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal oficial de Socorro e afixado no mural da Prefeitura.
José Ricardo Custódio da Silva
Secretário dos Negócios Jurídicos

MEIO AMBIENTE ...................................................

“Estudo de Impacto de Vizinhança e Relatório de Impacto de 
Vizinhança” (EIV-RIV) - TEMPLO RELIGIOSO DA 

CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL”
Em cumprimento ao artigo 81 da Lei Complementar 109/2006, torna público o Estudo de Impacto 

de Vizinhança – EIV e Relatório de Impacto de Vizinhança – RIV, da IMPLANTAÇÃO DE TEMPLO RELIGIOSO 
DA CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL localizado no Bairro dos Moraes neste Município de Socorro, 
conforme segue link: http://www.socorro.sp.gov.br/publicacoes

“Estudo de Impacto de Vizinhança e Relatório de Impacto de Vizinhança 
(EIV-RIV)- EMPREENDIMENTO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS”

Em cumprimento ao artigo 81 da Lei Complementar 109/2006, torna público o Estudo de Impacto 
de Vizinhança – EIV e Relatório de Impacto de Vizinhança – RIV, do  EMPREENDIMENTO DE LAVAGEM DE 
VEÍCULOS  localizado na Rua XV de Novembro, nº 84, Bairro Centro, neste Município de Socorro, conforme 
segue link: http://www.socorro.sp.gov.br/publicacoes

CMMA .....................................................................

CONVOCAÇÃO
 
O CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SOCORRO/SP – CMMA 
CONVOCA seus conselheiros à REUNIÃO ORDINÁRIA  
Dia 24/06/2019 às 18h30min na SALA DOS CONSELHOS localizada no Centro Administrativo Municipal de 
Socorro, Avenida José Maria de Faria, 71 – Bairro do Salto – Socorro. (Entrada principal). 
 
PAUTA:
- Aprovação da ata extraordinária do dia 10/06/2019;
- Deliberação de pareceres de regularização fundiária e outros;
- Proposta de pagamento do TCRA ao FUMDEMA;
- Apresentação da Sala Verde;
- Palavra Livre e outros assuntos.

Henrique Cézar Coutinho da Rocha
Presidente do CMMA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2017

Ficam convocados os candidatos aprovados no Concurso Público – Edital nº 01/2017 para participarem da 
atribuição de classes/aulas a partir da 5ª classificação para EFETIVAÇÃO no emprego de Professor de 
Educação Básica I, para exercício das funções no ano letivo de 2019. A atribuição ocorrerá no dia 19 de junho 
de 2019, às 10h00, na Secretaria Municipal de Educação, situada à Av. José Maria de Faria nº 71, nesta cidade.
O não comparecimento do candidato no local e hora acima determinada será considerado como desistência do 
emprego PERMANENTE, e as classes/aulas serão atribuídas ao próximo candidato, respeitada a ordem de classificação.
Os convocados deverão comparecer a atribuição com a seguinte documentação: CARTEIRA PROFISSIONAL, 
CARTEIRA DE RESERVISTA, TÍTULO DE ELEITOR E COMPROVANTE QUE VOTOU NA ÚLTIMA 
ELEIÇÃO, DIPLOMA OU CERTIFICADO DA INSTRUÇÃO EXIGIDA, RG, CPF, CÓPIA DA CERTIDÃO DE 
NASCIMENTO DOS FILHOS MENORES DE 14 ANOS, CÓPIA DA CARTEIRA DE VACINAÇÃO (FILHOS 
MENORES DE 07 ANOS), DECLARAÇÃO DE FREQUÊNCIA DA ESCOLA (FILHOS MAIORES DE 06 
ANOS), ATESTADO DE BONS ANTECEDENTES (www.ssp.sp.gov.br) OU DELEGACIA, COMPROVANTE 
DE RESIDENCIA, DECLARAÇÃO DE ACÚMULO DE CARGO E 01 FOTO.

Socorro, 10 de junho de 2019.

André Eduardo Bozola de Souza Pinto
PREFEITO MUNICIPAL

EDUCAÇÃO ...........................................................

PORTARIA Nº 8346/2019
ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 

DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS; RESOLVE:

Art.1º - Nomear JOSE ROMEU MISTRELLO CARDOSO - CTPS 24869 Série 0028-SP, para ocupar 
o emprego em comissão de DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS - ref. 50, a partir de 04 de junho de 2019.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 14 de junho de 2019
 
Publique-se.
André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal oficial de Socorro e afixado no mural da Prefeitura.
José Ricardo Custódio da Silva
Secretário dos Negócios Jurídicos
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TRIBUTOS ...............................................................

EDITAL Nº 22/2019 - TRIBUTOS
O Departamento de Tributos da Prefeitura Municipal de Socorro, Estado de São Paulo, em cumprimento aos 
dispositivos contidos na Lei Complementar nº 59/2001 (Código Tributário Municipal), Artigo 292 Inciso III e 
Artigo 293 Inciso III, faz saber a todos através do presente EDITAL, conforme relação abaixo, os lançamentos 
de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) e Taxas, os quais desde já ficam NOTIFICADOS 
do referido lançamento. 
FAZ saber ainda, que os contribuintes relacionados, terão o PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, a contar da 
publicação deste EDITAL, para retirarem as NOTIFICAÇÕES DE LANÇAMENTOS (CARNÊS) no Centro 
Administrativo “Prof. Imir Baladi”, sede da Prefeitura de Socorro, sito a Avenida José Maria de Faria, 71, Bairro 
do Salto, Socorro/SP, as quais poderão ser pagas sem os acréscimos legais até o dia 29/06/2019.
E para que não se alegue qualquer dúvida posterior, lavrou-se o presente EDITAL.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 14 de junho de 2019.

Denise B. Mazeto Valdo
Diretora do Departamento de Tributos

CCM NOME CNPJ/CPF EXERCÍCIO TRIBUTO PROCESSO
741522 VALDIR APARECIDO OLIANI - MEI 16.105.407/0001-13 2018/2019 Tx. Lic. Func. 7232/2018
744117 TIAGO GENGHINI VANCINE ME 33.264.515/0001-58 2019 Tx. Lic. Func. 7047/2019

743876 RODRIGO ZEQUINI ME 31.319.647/0001-04 2019
Tx. Lic. Func./ Tx. 
Hor. Extr./  Tx. 

Public.
3707/2019

EDITAL Nº 23/2019 - TRIBUTOS
O Departamento de Tributos da Prefeitura Municipal de Socorro, Estado de São Paulo, em cumprimento aos 
dispositivos contidos na Lei Complementar nº 59/2001 (Código Tributário Municipal), Artigo 292 Inciso III e 
Artigo 293 Inciso III, faz saber a todos através do presente EDITAL, conforme relação abaixo, os lançamentos 
referentes aos pedidos de ISENÇÃO POR APOSENTADORIA do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 
dos exercícios relacionados, os quais desde já ficam NOTIFICADOS do INDEFERIMENTO e seu referido 
lançamento após a análise das requisições. 
FAZ saber ainda, que os contribuintes relacionados, terão o PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, a contar da 
publicação deste EDITAL, para retirarem as NOTIFICAÇÕES DE LANÇAMENTOS (CARNÊS) no Centro 
Administrativo “Prof. Imir Baladi”, sede da Prefeitura de Socorro, sito a Avenida José Maria de Faria, 71, Bairro 
do Salto, Socorro/SP, as quais poderão ser pagas sem os acréscimos legais até o dia 10/07/2019.
E para que não se alegue qualquer dúvida posterior, lavrou-se o presente EDITAL.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 14 de junho de 2019.

Denise B. Mazeto Valdo
Diretora do Departamento de Tributos

Inscrição Proprietário Endereco Bairro Exercício Processo
01-01-085-0659-001 JOEL JOSE MIELI RUA DR HALLIM 

FERES, 303    E  305 CENTRO 2019 9216/2019

01-02-125-0030-008 MARIA HELENA SIQUEIRA 
FERNANDES

ESTRADA 
MUNICIPAL 
CELESTINO 
DE POMPEIA 
CALAFIORI, 270    
BLOCO A - APTO. 24

CENTRO 2019 705/2019

FISCALIZAÇÃO .....................................................

EDITAL  Nº 11 - REF: INDEFERIMENTO DE SOLICITAÇÃO 
DA PERMISSÃO DE TAXI 

                      
Venho por meio deste  anunciar os dois requerentes  de táxi que  foram indeferidos  por motivo de não ter 
apresentados  os documentos  através das notificações de (90 dias e 30 dias )
  Processos nº 17195/2018, nº 6911/2019 e CCM 743942: JOÃO LUIS DE ARAÚJO, o portador de CPF: 
028.437.058-43, qual está cadastrado para tal exercício nº 4 no ponto de HOSPITAL (Av. DR. Renato Silva )  
Processo nº18372/2018 e CCM 743943: MARCELINO PASCOALI, o portador de CPF: 016.279.698-61, 
qual está cadastrado para tal exercício nº 5 na Av. XV de AGOSTO. 

SOCORRO, 13 DE JUNHO DE 2019.
 

Paulo César de Oliveira 
Chefe de Serviço de Auditoria 

OUVIDORIA ...........................................................

RELATÓRIO TRIMESTRAL DA OUVIDORIA
A Ouvidoria do Município de Socorro; criada pela Lei Complementar 198/2013; sancionada em 31/01/2013 e 
publicada no Jornal Oficial de Socorro na edição número 230, datada de 08/02/2013, por sua Ouvidora infra-
assinada, vem apresentar o relatório trimestral de suas atividades, conforme segue:

Primeiramente, cumpre-nos informar que, entre os meses de março/2019 a maio/2019, a Ouvidoria recebeu 
um total de 38 (trinta e oito) manifestações, entre elogios, pedido de informações, reclamações, solicitações 
e denúncias, referentes aos mais variados assuntos relativos à Administração, bem como envolvendo diversas 
Secretarias, conforme planilha 1 abaixo.

Não obstante, saliente-se que dentre as 38 manifestações recebidas pela Ouvidoria, 29 delas foram devidamente 
finalizadas, perfazendo o percentual de 76,31% dos casos solucionados, demonstrado pela planilha 2 abaixo.

Assim, diante dos dados acima expostos, vemos que os números apresentados possibilitam, ao nosso ver, uma 
avaliação positiva quanto aos atendimentos das manifestações apresentadas.

Destarte, sendo o que nos cumpria informar até o momento, concluímos o presente, certos de ser a 
Ouvidoria um importante elo de comunicação, uma vez que possibilita ao munícipe maior proximidade junto 
à Administração Pública, resultando na sua efetiva colaboração para melhorias na prestação de serviços, bem 
como para reafirmar a qualidade dos bons serviços já prestados, contribuindo assim para o desenvolvimento 
do Município.

Socorro, 13 de junho de 2019

Atenciosamente,

Daniela Moreira
Chefe da Ouvidoria

Planilha 1
Departamentos/ Assuntos Quantidade

Saúde 5
Fiscalização 5
Estradas Rurais 3
Tributação 2
Administrativo 9
Obras Urbanas 3
Planejamento 1
Segurança 1
Trânsito 2
Meio Ambiente/Limpeza Pública/Coleta 7

TOTAL                                                                          
            

38

Planilha 2

Tipificação
        

Quantidade

Analisadas/ 
Atendidas/ 

Solucionadas
Elogio 3 3
Informação 6 6
Reclamação 8 6
Solicitação 18 12
Sugestão 2 1
Denúncia 1 1
TOTAL 38 29

LICITAÇÃO ............................................................

RESUMO DE EDITAL
A Prefeitura Municipal da Estância de Socorro comunica a todos os interessados que se encontra aberto na 
Supervisão de Licitação o seguinte processo:

PROCESSO Nº 052/2019/PMES – TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019. Objeto: Contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de obras de engenharia e/ou arquitetura visando 
a “Continuação e Finalização da Construção de Unidade Básica de Saúde no Bairro dos Moraes, 
Município de Socorro”, com fornecimento de materiais, por intermédio do Ministério da Saúde, 
(Repasse Fundo a Fundo) Proposta Nº 11728059000116002 portaria nº 340 de 04 de março de 
2013 que Redefine o Componente Construção do Programa de Requalificação de Unidades 
Básicas de Saúde (UBS), conforme especificações contidas no Anexo III do edital – Memorial 
Descritivo. Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL. Encerramento para a entrega dos envelopes Nº 01 – 
Habilitação, Nº 02 – Proposta Comercial, até às 9h 30 min do dia 05/07/2019, e reunião de Licitação às 10h. 
Período de Disponibilização do Edital: 14/06/2019 à 01/07/2019. Período de Cadastramento: 14/06/2019 à 
02/07/2019. Socorro, 11 de Junho de 2019.

O Edital completo, memoriais descritivos, cronogramas, planilhas orçamentárias, e plantas 
necessárias serão disponibilizados no site www.socorro.sp.gov.br e maiores informações poderão ser obtidas 
junto à Supervisão de Licitação do Município de Socorro, pessoalmente, das 8:30 as 17:00 horas, na Avenida José 
Maria de Faria, 71, salto, Socorro, São Paulo, ou pelo telefone (19) 3855-9655, no horário comercial, exceto aos 
sábados, domingos, feriados e pontos facultativos. 

Paulo Reinaldo de Faria – Chefe da Supervisão de Licitação

APOSTILA DE REAJUSTE DE PREÇOS
PROCESSO Nº 008/2018/PMES – PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018

Considerando o disposto no Art. 65, § 8º da Lei Federal de Licitações Nº 8.666/93 e demais alterações 
posteriores conforme DEFERIMENTO expresso no Despacho do Exmo. Sr. Prefeito Municipal fica concedido 
ao requerente o reajuste de preços, no valor do KM/rodado ao dia a partir de 17/06/2019, como segue: 

Nome do Contratado Nº da 
 Rota

Processo 
Nº

Pregão  
Presencial 

nº 
Valor 

 por KM

valor 
equivalente 
ao reajuste 

INDICE 
IPCA 

fev/2019 
(3,89%)

 VALOR 
A PARTIR 

DE 
17/06/2019 

Km 
Total 
 dia

dias 
letivos Valor Total 

          
Denis Claudio de Moraes - MEI 04 008/2018 004/2018  R$  2,15  R$   0,065  R$     2,21 160 102  R$  1.060,80 
Denis Claudio de Moraes - MEI 24 008/2018 004/2018 R$   1,98 R$    0,059 R$      2,03 185 102 R$  1.113,33

VALOR TOTAL R$   2.174,13 

Esta apostila de reajuste de preços terá vigência a partir de 17/06/2019 e passará a fazer parte integrante do 
processo acima descrito, bem como a nota de complemento de empenho emitida pela Secretaria da Fazenda, 
totalizando o valor de R$ 2.174,13 (Dois Mil Cento e Setenta e Quatro Reais Treze Centavos).

Socorro, 14 de junho de 2019

Paulo Reinaldo de Faria
Chefe da Supervisão de Licitação

APOSTILA DE REAJUSTE DE PREÇOS
PROCESSO Nº 023/2018/PMES – TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018

Considerando o disposto no Art. 65, § 8º da Lei Federal de Licitações Nº 8.666/93 e demais alterações 
posteriores conforme DEFERIMENTO expresso no Despacho do Exmo. Sr. Prefeito Municipal fica concedido 
ao requerente o reajuste de preços, nos percentuais e itens da planilha do contrato, conforme abaixo indicado, 
para os saldos de quantitativos restantes. 
• Percentagem de Reajuste em 82 % para os itens 1.1.1. e 1.3.1.(código 96401 da Tabela SINAPI)
• Percentagem de Reajuste em 25,51 % para os itens 1.1.2. e 1.3.2.(código 95992 da Tabela SINAPI).
Esta apostila de reajuste de preços terá seus efeitos a partir de sua publicação e passará a fazer parte integrante 
do processo acima descrito, bem como a nota de complemento de empenho emitida pela Secretaria da Fazenda, 
totalizando o valor de R$ 21.585,81 (Vinte e Um Mil Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais e Oitenta e Um 
Centavos).

Socorro, 07 de junho de 2019

Paulo Reinaldo de Faria
Chefe da Supervisão de Licitação

APOSTILA DE REAJUSTE DE PREÇOS
PROCESSO Nº 061/2018/PMES – TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2018.

Considerando o disposto no Art. 65, § 8º da Lei Federal de Licitações Nº 8.666/93 e demais alterações 
posteriores conforme DEFERIMENTO expresso no Despacho do Exmo. Sr. Prefeito Municipal fica concedido 
aos requerentes o reajuste de preços, nos percentuais e itens da planilha, conforme abaixo indicado, para os 
saldos de quantitativos restantes.
• Percentagem de Reajuste em 21,10 % para os itens 1.2.6 e 1.5.2. (código 95990 da Tabela SINAPI).
• Percentagem de Reajuste em 63,83 % para o item 1.5.1.(código 96401 da Tabela SINAPI).
Esta apostila de reajuste de preços terá a partir de sua publicação e passará a fazer parte integrante do processo 
acima descrito, bem como a nota de complemento de empenho emitida pela Secretaria da Fazenda, totalizando 
o valor de R$ 35.564,81 (Trinta e Cinco Mil, Quinhentos e Sessenta e Quatro Reais e Oitenta e Um Centavos).

Socorro, 07 de junho de 2019

Paulo Reinaldo de Faria
Chefe da Supervisão de Licitação

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Eu, André Eduardo Bozola de Souza Pinto, Prefeito Municipal, em cumprimento ao disposto no inciso VI, do 
Art. 43 da Lei Federal de Licitações Nº 8.666/93 e demais alterações posteriores, e art. 9º, letra “a”, inc. XXVI 
do Decreto Municipal nº 2914/2011, HOMOLOGO o resultado do PROCESSO Nº 024/2019/PMES - 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019, cujo objeto é a Contratação de Empresa Especializada para 
cessão de licença de uso de Sistemas informatizados para Declaração Eletrônica de Tomador 
e Prestador de Serviços e Nota Fiscal Eletrônica, abrangendo: implantação, customização, 
treinamento e manutenção pelo prazo de 12 (doze) meses, especificado no anexo II, Memorial 
Descritivo, do presente Edital, para a empresa abaixo relacionada, conforme a Ata de Julgamento de 
31/05/2019, o Relatório de Demonstração do Sistema e Verificação de Conformidade realizado em 07/06/2019 
pela Comissão designada através da portaria nº 8269/2019, e a Adjudicação da Pregoeira de 11/06/2019, 
disponibilizados na íntegra no sítio eletrônico da municipalidade (www.socorro.sp.gov.br), a saber: II-BRASIL 
INTELIGÊNCIA E INFORMAÇÃO LTDA, para o lote: Lote 01, pelo valor global de R$ 52.000,00 
(Cinquenta e Dois Mil Reais). Assim sendo, RATIFICO o respectivo julgamento proferido pela Pregoeira, 
HOMOLOGANDO o presente processo de Pregão Presencial. Socorro, 12 de junho de 2019. André Eduardo 
Bozola de Souza Pinto - Prefeito Municipal.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Eu, André Eduardo Bozola de Souza Pinto, Prefeito Municipal, em cumprimento ao disposto no inciso VI, do 
Art. 43 da Lei Federal de Licitações Nº 8.666/93 e demais alterações posteriores, e art. 9º, letra “a”, inc. XXVI 
do Decreto Municipal nº 2914/2011, HOMOLOGO o resultado do  PROCESSO Nº 039/2019/PMES - 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2019, cujo objeto é o Registro de 
preços para Aquisição de cascalho ou pedregulho britado de rocha natural, posto em Socorro, 
pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes no Termo de Referência 
do edital, para a empresa abaixo relacionada, conforme Ata de Julgamento de 05/06/2019, disponibilizada 
na íntegra no sítio eletrônico da municipalidade (www.socorro.sp.gov.br), a saber: MINERAÇÃO DISPER 
LTDA - EPP, para os itens abaixo relacionados: Item 01, pelo valor total de R$ 667.500,00 (Seiscentos e 
Sessenta e Sete Mil e Quinhentos Reais); Cota Reservada do Item 01, pelo valor total de R$ 222.500,00 
(Duzentos e Vinte e Dois Mil e Quinhentos Reais).  Assim sendo, RATIFICO o respectivo julgamento proferido 
pela Pregoeira, HOMOLOGANDO o presente processo de Pregão Presencial. Socorro, 07 de Junho de 2019. 
André Eduardo Bozola de Souza Pinto - Prefeito Municipal. 



Página 04 Socorro, 14 de junho de 2019

CÂMARA MUNICIPAL ..........................................

CONVOCAÇÃO SESSÃO ORDINÁRIA
Data: 17.6.2019 –segunda-feira – 20h

ORDEM DO DIA
Em única discussão e votação

Emenda 1, do vereador João Pinhoni Neto ao Projeto de Lei n.º 33/2019: inclua-se no art. 10 
do projeto em epígrafe o seguinte parágrafo segundo: “§ 2.º - O Poder Legislativo disporá, através de lei, 
sobre a concessão e custeio, no todo ou em parte, de plano de saúde para seus servidores”;
Emenda 2 do vereador João Pinhoni Neto ao Projeto de Lei n.º 33/2019: Suprima-se o § 3.º do 
artigo 23 do projeto em epígrafe; 
Emenda 3 do vereador João Pinhoni Neto ao Projeto de Lei n.º 33/2019: Suprima-se o inciso 
I do artigo 27 do projeto em epígrafe.
Emendas da Comissão de Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei n.º 33/2019 (em tramitação 
pela comissão)

Em primeira discussão e votação
Projeto de Lei n.º 33/2019 do senhor Prefeito: dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para 
elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2020 e dá outras providências.

CONVOCAÇÃO 1.ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
Data: 17.6.2019 –segunda-feira – 21h

ORDEM DO DIA
Em segunda discussão e votação

Projeto de Lei n.º 33/2019 do senhor Prefeito: dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para 
elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2020 e dá outras providências.

Em primeira discussão e votação
Projeto de Lei Complementar n.º 06/2019 do senhor Prefeito: autoriza o Poder Executivo a 
outorgar a terceiros jazigos de sua propriedade por meio de concessão de uso, conforme especifica;
Projeto de Lei Complementar n.º 07/2019 do senhor Prefeito: altera o Anexo VIII da Lei 
Complementar nº 197/2012, ampliando as hipóteses de atuação dos Fiscais Municipais, conforme 
especifica (em tramitação pelas Comissões Permanentes);
Projeto de Lei n.º 37/2019 do Vereador Tomás D’Aquino Frattini: dispõe sobre a exploração da 
atividade recreativa por meio de veículos automotores e rebocáveis caracterizados e conhecidos por 
transporte recreativo;
Projeto de Lei n.º 38/2019 do Vereador Tomás D’Aquino Frattini: institui a política municipal de 
prevenção da automutilação e do suicídio, a ser implementada pelo município de Socorro;
Projeto de Lei n.º 39/2019do senhor Prefeito: autoriza o Convênio entre o Banco do Brasil 
e a Prefeitura de Socorro, visando a concessão de empréstimo aos seus servidores com pagamento 
mediante consignação em folha de pagamento.

CONVOCAÇÃO 2.ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
Data: 17.6.2019 –segunda-feira – 22h

ORDEM DO DIA
Em segunda discussão e votação

Projeto de Lei Complementar n.º 06/2019 do senhor Prefeito: autoriza o Poder Executivo a 
outorgar a terceiros jazigos de sua propriedade por meio de concessão de uso, conforme especifica;
Projeto de Lei Complementar n.º 07/2019 do senhor Prefeito: altera o Anexo VIII da Lei 
Complementar nº 197/2012, ampliando as hipóteses de atuação dos Fiscais Municipais, conforme 
especifica (em tramitação pelas Comissões Permanentes);
Projeto de Lei n.º 37/2019 do Vereador Tomás D’Aquino Frattini: dispõe sobre a exploração da 
atividade recreativa por meio de veículos automotores e rebocáveis caracterizados e conhecidos por 
transporte recreativo;
Projeto de Lei n.º 38/2019 do Vereador Tomás D’Aquino Frattini: institui a política municipal de 
prevenção da automutilação e do suicídio, a ser implementada pelo município de Socorro;
Projeto de Lei n.º 39/2019do senhor Prefeito: autoriza o Convênio entre o Banco do Brasil 
e a Prefeitura de Socorro, visando a concessão de empréstimo aos seus servidores com pagamento 
mediante consignação em folha de pagamento.

COMUNICADO TRANSMISSÃO AO VIVO DE SESSÃO
A Câmara Municipal da Estância de Socorro, através de seu presidente, informa que as próximas Sessões 
desta Casa, que se realizarão no próximo dia 17 de junho de 2019, segunda-feira, a partir das 20h, serão 
transmitidas ao vivo pela Rádio Nossa Senhora do Socorro 1570 Khz e via internet pelos sites www.
radiosocorro.com.br e www.camarasocorro.sp.gov.br.  
João Pinhoni Neto – Presidente da Câmara

AUDIÊNCIA PÚBLICA DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
APRESENTAÇÃO E SUGESTÕES AO PROJETO DE LEI N.º 33/2019, DO EXECUTIVO MUNICIPAL, 
QUE DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 
2020 e EMENDAS 1, 2 e 3 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Local: Sala das Sessões da Câmara Municipal 
Data: 05 de junho de 2019, quarta-feira, 18hs 
Convocação: publicações nos dias 24 e 31 de maio de 2019 no Jornal Oficial de Socorro, Jornal ‘O 
Município’ em 31 de maio de 2019, através de redes sociais e site www.camarasocorro.sp.gov.br
Composição da Mesa Diretora dos Trabalhos: o Vereador Tomás D’Aquino Frattini, Presidente da 
Comissão de Finanças e Orçamento; o Vereador João Pinhoni Neto, Presidente da Câmara Municipal; o 
representante do Executivo Municipal, Senhor Diogo Pereira do Nascimento, Secretário Municipal da 
Fazenda; e os Vereadores José Paschoalotto, Marcos Alexandre Conti, Luis Carlos Borin, Edeli de Fatima 
Antunes de Almeida e Lauro Aparecido de Toledo.
Presidência da Audiência Pública: Vereador Tomás D’Aquino Frattini, Presidente da Comissão de 
Finanças e Orçamento. (Art. 292 do Regimento Interno da Câmara)
Registro da audiência: vídeo compartilhado pelo site youtube disponibilizado em www.camarasocorro.sp.gov.br 

RELATÓRIO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
Após a composição da Mesa, a senhora Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Vereador 
Tomás D’Aquino Frattini, declarou aberta a audiência pública para apresentação e sugestões ao Projeto 
de Lei nº 33/2019 e emendas;
O relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Marcos Alexandre Conti, esclareceu o pro-
cedimento aplicável à audiência pública;
O Secretário da Fazenda da Prefeitura Municipal, Senhor Diogo Pereira do Nascimento procedeu à 
apresentação pertinente ao Projeto de Lei nº 33/2019, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias 
para o exercício financeiro de 2020, utilizando para sua explanação a apresentação de ‘slides’, cuja có-
pia impressa foi juntada ao procedimentos da audiência. Disse que o Plano Plurianual, apresentado e 
aprovado em 2017, contempla as ações para os exercícios de 2018, 2019, 2020 e 2021 e expôs que a 
Lei de Diretrizes Orçamentárias orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual que é apresentada 
em Setembro. Expôs que o Executivo na criação dos programas da LDO analisava os problemas da 
população, definia os objetos, os indicadores e criava as ações para combater as causas dos problemas. 
Que então na LDO você tinha que definir os programas e as ações que serão criadas. Que no art. 165 
da Constituição Federal está previsto: o PPA como instrumento de planejamento; a LDO onde estão 
previstas as orientações e prioridades; e o Orçamento onde está prevista a execução orçamentária. Que 
a LDO é um elo entre o PPA e a Lei Orçamentária, que é um instrumento de viabilização da execução 
dos programas governamentais, cuja lei é de iniciativa do Executivo. Explicou que as funções dessa Lei é 
estabelecer metas e prioridades e orientar a elaboração da Lei Orçamentária e que as emendas devem 
ser compatíveis com o PPA. Que a LDO deve autorizar a criação de cargos, empregos e funções; con-
cessão de vantagens à servidores; concessão de aumento de remuneração; alteração da estrutura de 
carreira; admissão ou contratação de pessoal; limitação de empenho e quais despesas não serão limitadas; 
a reserva de contingência; o controle de custos; a programação financeira de desembolso; a renúncia de 
receita; quais despesas dispensam a estimativa de impacto orçamentário e financeiro; situações para rea-
lização de hora extra; prioridade para as obras em andamento; conservação de patrimônio; autorização 
para assumir custeio de competência de outros entes; autorização para suplementar, transpor, transferir 
e remanejar; critérios para transferência a entidade privadas e prazo para o Legislativo encaminhar sua 
proposta orçamentária par ao Executivo. Que junto da LDO seguem anexos: Metas fiscais; avaliação de 
cumprimentos das metas fiscais do exercício anterior; comparativo das metas ficais nos últimos três 
exercícios; meta fiscal da receita; meta fiscal da despesas; meta fiscal de resultado nominal; meta fiscal do 
montante da dívida; demonstrativo da evolução do patrimônio liquido; demonstrativo de origem e apli-
cação dos recursos com a alienação dos ativos; demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia 
de receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado; e prioridades e 
metas da administração por programa. Em seguida discorreu sobre a evolução das receitas – já realizadas 
- nos exercícios 2016, 2017, 2018; de 2019 que está em andamento e a prevista para 2020. Foram apre-
sentados os Programas e as Metas por Função de governo, sendo estas bem como seus valores: Legis-
lativa R$ 2.706.550,00; Administração R$ 10.356.903,51; Segurança Pública R$ 4.094.716,51; Assistência 
Social R$ 4.009.235,52; Saúde R$ 34.929.175,72; Educação R$ 36.515.863,44; Cultura R$ 1.689.682,45; 
Urbanismo R$ 9.709.347,88; Habitação R$ 74.070,64; Gestão Ambiental R$ 966.623,96; Agricultura R$ 
462.640,31; Indústria R$ 332.299,55; Comercio e Serviços R$ 4.283.476,95; Transporte R$ 2.867.830,08; 
Desporto e Lazer R$ 648.677,48; Operações Especiais R$ 1.987.381,00; e Reserva de Contingência R$ 
569.525,00. Total de R$ 116.204.000,00. Foram também apresentadas as seguintes Metas: 1- Base de 
Cálculo da Receita R$ 85.720.639,40, a aplicação legal R$ 21.430.159,85 (25%) e a Meta do Executivo 
R$ 24.570.573,99 (28,66%) para a Educação; 2- Base de Cálculo da Receita R$ 85.720.639,40, a aplicação 
legal R$ 12.858.095,91 (15%) e a Meta do Executivo R$ 25.494.681,64 (29,74%) para a Saúde; 3- Recei-
ta Corrente Liquida estimada R$ 110.949.740,00, a Despesa Prevista com Pessoal R$ 54.712.4521,82 
(49,31%) bem como o limite prudencial R$ 56.917.216,62 (51,30%) e o limite legal R$  59.912.859,60 
(54%) para Despesas com Pessoal. Por fim disse que dentro de todos os programas pode haver mais de 
uma ação para atingir a Meta. Que podem ser criados: 1- projetos (começo, meio e fim, por exemplo: 
obra); 2- atividades (que são sempre contínuas) 3-operações especiais (pagamento de dividas|). Em se-
guida explicou que quando o código se inicia com 1 se refere a projeto; quando o código se inicia com 
2 se refere a atividades; e quando o código se inicia com 0 se refere a operações especiais e descreveu 
e expôs todas as ações discriminadas no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020. Por fim, 
deu por encerrada sua explanação; 
O vereador João Pinhoni Neto, autor das Emendas 1, 2, e 3, de sua autoria, ao Projeto de lei n. 33/2019 fez a 
seguinte apresentação: Sobre a Emenda 1 que inclui no art. 10 do Projeto de Lei n.º 33 o seguinte parágrafo 
segundo: “§ 2.º - O Poder Legislativo disporá, através de lei, sobre a concessão e custeio, no todo ou em 
parte, de plano de saúde para seus servidores” disse que a mesma está sendo apresentada para que sejam 
realizados estudos visando a concessão de plano de saúde aos servidores da Câmara; Sobre a Emenda 2 
que suprime o § 3.º do artigo 23, que disciplina que a Câmara Municipal devolverá à Prefeitura ao final de 
cada semestre os valores das parcelas não utilizadas do duodécimo do período, explicou que seu objetivo é 
evitar transtornos e inadimplência no meio do ano com referida devolução; sobre a Emenda 3 que suprime 
o inciso I do artigo 27, explicou que referida emenda tem por finalidade possibilitar que o Executivo Munici-
pal possa assumir despesas que são de seu interesse, além daquelas que sejam de competência  comum com 
outros entes do Estado. Ou seja, permite, exemplificativamente, que o Executivo Municipal possa continuar 
a ceder pessoal para a delegacia e fórum locais, mediante convênios;

Em seguida, seguindo o cronograma, a presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, colocou a pala-
vra à disposição dos representantes das entidades e associações para se manifestar quanto ao projeto de 
lei, oportunidade em que a senhora Sabrina B. Stracci, Presidente do ‘Lar Dom Bosco’, fez seguinte expo-
sição: Após cumprimentar a Mesa, os vereadores e a população disse que pedia a atenção dos vereadores 
quanto ao abrigamento institucional do próximo ano, uma vez que a folha de pagamento da instituição é 
muito maior do que o repasse da Prefeitura. Disse que o valor da folha de pagamento de funcionários do 
‘Lar Dom Bosco’ é R$ 53.000,00 mensalmente, em acordo com a Lei que cria a Conanda, e que o valor 
do repasse é R$ 31.500,00 mensal. Disse que na realidade seu pedido é um apelo sendo que a diretoria 
tenta conseguir outras verbas, o que não é fácil, e a instituição funciona na realidade com doações;
Na conformidade do cronograma, a senhora Presidente suspendeu a audiência pública por 10 (dez) 
minutos para que os presentes se manifestassem por escrito. Decorrido o tempo, o vereador Marcos 
Alexandre Conti, relator da Comissão de Finanças e Orçamento, fez a leitura das manifestações, suges-
tões e comentários quanto ao Projeto de Lei n.º 33/2019 e Emendas 1; 2 e 3, sendo essas as seguintes: 
Quanto ao Projeto de Lei n.º 33/2019, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercí-
cio financeiro de 2019, as pessoas apresentaram suas sugestões conforme seguem discriminadas: 1. O 
Conselho Municipal do Idoso solicita dentro das possibilidades a destinação de recursos financeiros 
para manutenção de várias atividades, como por exemplo: Projeto Redescobrindo Socorro integrando 
crianças e idosos, Conferência Municipal dos Direitos das Pessoas Idosas; 2. Não opinou; 3. Não opinou; 
4. Na questão referente à verba destinada ao Lar Dom Bosco acaba não sendo satisfatória perante as 
despesas mensais, sendo necessário rever e analisar a situação em questão. Seria de suma importância 
que o Poder Público se atentasse ao trabalho desenvolvido pela instituição; 5. Em relação ao Acolhimento 
Institucional a verba que nos é passada por meio de Chamamento Público, não consegue cobrir os custos 
do gasto que se tem pela Instituição, visando à qualidade de vida de nossas crianças. Hoje o nosso gasto 
mensal é de R$ 65.000,00, sendo deste R$50.000,00 referentes à folha de pagamento de funcionários, 
exigido pela Lei CONANDA, que rege trata das orientações sobre abrigamento. Hoje nos é repassado 
mês R$31.000,00 para acolhermos 20 crianças; 6. Sugestões: Maior direcionamento para a educação e 
também ao Acolhimento Institucional; 7. O Jovem e o adolescente são o futuro da Nação e precisa ser 
visto com mais carinho o repasse para o Lar Dom Bosco; 8. Não opinou; 9. Aumento de verba para o 
Lar Dom Bosco; Merendas Escolares e Biblioteca Municipal; 10. O Lar Dom Bosco merece essa verba 
pelas crianças; 11. O aumento de capital para o Lar Dom Bosco deve ser levado em consideração pelo 
enorme trabalho de manterem um lugar mais confortável para todos que o habitam; 12. Minha suges-
tão é aumentar a verba para o Lar Dom Bosco visto ser fundamental o Município se preocupar com o 
acolhimento dessas crianças vulneráveis. Além disso, melhorias e atenção à Biblioteca Municipal, dada a 
importância para a sociedade; 13. Aumento do repasse de verba para o Lar Dom Bosco; 14. O Lar Dom 
Bosco necessita das verbas para manter as crianças em boas condições; 15. O Lar Dom Bosco merece 
essa verba pelas crianças e adolescentes que habitam; 16. O Lar Dom Bosco precisa de mais verbas posto 
que é destinada a ajudar crianças e adolescentes e merecem uma boa qualidade de serviços prestados; 
17. O Lar Dom Bosco precisa e necessita de mais verba para se manter. A Biblioteca pública precisa de 
um maior investimento; 18. Rever os custos e repasses como Dep. Comercio, Cultura, Esporte, e outros 
gastos com energia elétrica, para distribuir melhor os recursos e aplicar em ações sociais, ambientais e 
econômicos do município, bem como prever capacitação de servidores públicos para programas esta-
duais que visam a implementação de planos de ação para cumprir os objetivos da Agenda 2030, da ONU. 
Prever recurso para essas ações dentro do Projeto Socorro 2029; 19. Não opinou; 20. Sugiro incluir um 
programa orçamentário relacionado com o Departamento de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sus-
tentável, referente a implementação das ações relacionadas a Agenda 2030, que vem juntamente com o 
Projeto Socorro 200 anos; 21. Definir uma verba específica para o projeto Socorro 2029, que visa à sus-
tentabilidade e desenvolvimento econômico e social através de ações ambientais e serviço e comercio. 
O objetivo é alocar um valor específico para essa atividade; 22. Não opinou; 23. Ação 2.178. Suprimir a 
ação de transporte de urgência e emergência do departamento da Guarda Municipal, tendo em vista que 
este serviço é prestado pela saúde; e realocar este recurso na Ronda Escolar ação 2.179. Sendo que os 
servidores que realizam tal serviço realizam outras ações como Ronda Escolar; 24. Não opinou; 25. Criar 
programas para a implementação da Agenda 2030. Comissão de Desenvolvimento Sustentável. Destina-
ção de verba ao Departamento de Meio Ambiente para os objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 
Programa Agenda 2030; 26. Construção de Praças Esportivas, como Campo de futebol com vestiários 
através de convênios no valor de R$ 200.000,00; e 27. Providenciar Emenda Parlamentar para aquisição 
de ‘poltronas modelo do papai’ para pessoas que acompanham os pacientes internados na Santa Casa de 
Socorro. O resultado da contagem das manifestações foi o seguinte:  14 (quatorze) pessoas se manifes-
taram favoráveis, 6 (seis) pessoas se manifestaram contrárias e 7 (sete) pessoas não opinaram. Quanto 
à Emenda 1, do vereador João Pinhoni Neto, que inclui no art. 10 do Projeto de Lei n.º 33 o seguinte 
parágrafo segundo, as pessoas apresentaram sugestão e comentário conforme seguem discriminadas: 
4- Totalmente de acordo, pois ajudará muito em amplas questões na saúde e 21- Entender como será 
o plano uma vez que o hospital de Socorro não atende os planos de saúde Estaduais e Nacionais. O 
resultado da contagem das manifestações foi o seguinte: 15 (quinze) pessoas se manifestaram favoráveis; 
7 (sete) pessoas se manifestaram contrárias; e 5 (cinco) pessoas não opinaram. Quanto à Emenda 2, do 
vereador João Pinhoni Neto, que suprime o § 3.º do artigo 23 do Projeto de Lei n.º 33/2019, as pessoas 
identificadas às fls. 18 e 20 apresentaram comentários conforme seguem discriminadas: 18- não ficou 
claro e 20- não ficou claro. O resultado da contagem das manifestações foi o seguinte: 16 (dezesseis) 
pessoas se manifestaram favoráveis; 1 (uma) pessoa se manifestou contrária, 9 (nove) pessoas não opi-
naram e 1 (uma) pessoa votou nulo. Quanto à Emenda 3, do vereador João Pinhoni Neto, que suprime o 
inciso I do artigo 27 do Projeto de Lei n.º 33/2019, as pessoas identificadas às fls. 18 e 20 apresentaram 
comentários conforme seguem discriminadas: 18- não entendi e 20- não entendi. O resultado da conta-
gem das manifestações foi o seguinte: 15 (quinze) pessoas se manifestaram favoráveis; 3 (três) pessoas se 
manifestaram contrárias e 9 (nove) pessoas não opinaram;
Foi concedida a palavra aos vereadores fizeram uso da palavra: A vereadora Edeli de Fátima Antunes de 
Almeida justificou sua manifestação favorável a emenda, do Vereador João Pinhoni Neto, que possibilita 
mediante convênio o Executivo Municipal assumir despesas do Estado porque a cessão de pessoal para a 
delegacia e fórum locais é necessária para o funcionamento dos mesmos e de interesse da comunidade, 
que, por exemplo, a Delegacia não tem como funcionar sem os Guardas Municipais, onde inclusive tra-
balha guarda como Escrivão de Polícia ‘ad hoc’, sugerindo que poderiam também pensar nas atividades 
delegadas pela PM porque essa corporação atem um quadro reduzido e quanto mais segurança melhor 
para a cidade. Quanto à destinação na LDO de R$ 4.000.000,00 para a Guarda Municipal disse que as 
pessoas devem atentar que a corporação conta com 61 (sessenta e um) membros que trabalham dia 
e noite em revezamento, sendo esse recurso referente não somente a equipamentos e viaturas, mas 
também destinado a outras ações. Citou ainda que apresentou sugestão no sentido de suprimir a ação 
de transporte de urgência e emergência do departamento da Guarda Municipal, tendo em vista que este 
serviço atualmente é prestado pela saúde e realocá-lo na Ronda Escolar. O vereador João Pinhoni Neto 
quanto a emenda n.º 1 que visa a concessão de plano de saúde aos servidores da Câmara disse que a 
mesma visa a realização de estudos e que um plano não se refere somente a atendimento na Santa Casa 
de Socorro, mas, também, de assistência a doenças crônicas que necessitam de respaldo e que terão 
bastante tempo para realizar esses estudos até o próximo ano. Fez constar que a Santa Casa de Socorro 
a exemplo do Hospital de Câncer de Barretos deveria fazer convênios com Planos de Saúde, o que aju-
daria na manutenção dessa unidade. Disse que a emenda 2 se refere ao fato de que no dia 30 de junho 
esta Casa devolve para a Prefeitura a sobra do dinheiro do duodécimo repassado à Câmara, mas que no 
dia 1.º de julho existem compromissos a serem saldados e que também podem ocorrer contratempos, 
o que dificulta as finanças da Câmara, sendo que leva mais dez dias para o repasse do mês 07. Que esse 
dinheiro não fica parado na Câmara sendo que rende em conta e no final do ano a sobra será devolvida 
à Prefeitura o que é justo.
Não havendo mais vereador que quisesse fazer uso da palavra e nada mais havendo a tratar, o senhor 
Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Vereador Tomás D’Aquino Frattini, declarou encerrados 
os trabalhos, solicitando à Assistência Legislativa que fosse lavrada uma ata desta audiência e que, posterior-
mente, a mesma fosse encaminhada à Comissão competente para análise das manifestações e propostas. 
Por fim, agradeceu a presença de todos, solicitando aos presentes que assinassem o Livro de Presenças.

ATO DA MESA N.º 2/2019
Concede licença gestante 
A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 69, I, “c”, do Regimento Interno da Câmara Municipal, 
concede à servidora Mariema Domingues Bueno, Diretora do Departamento de Administração, licença 
gestante no período de 10 de junho a 08 de outubro de 2019, conforme disposto no artigo 7º, XVIII, da 
Constituição Federal.
Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo, porém seus efeitos a contar de 10 de 
junho de 2019.
Câmara Municipal da Estância de Socorro, 11 de junho de 2019.
Vereador João Pinhoni Neto-Presidente
Vereador Tomás D’Aquino Frattini-1º Secretário
Vereador Luis Carlos Borin-2º Secretário

ATO DA PRESIDÊNCIA N.º 06/2019
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, VEREADOR JOÃO PI-
NHONI NETO, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 69, inciso II, letra “d”, do Regimento 
Interno desta Casa,

RESOLVE:
Art. 1.º Designar por necessidade dos serviços a funcionária Natália Ciarallo, para responder pelo 
emprego em comissão de Diretora do Departamento Administrativo, durante a licença gestante de sua 
titular, Mariema Domingues Bueno, no período de 10 de junho a 08 de outubro de 2019,
Art. 2.º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 10 de junho de 
2019.
Câmara Municipal de Socorro, 11 de junho de 2019.
Vereador João Pinhoni Neto-Presidente

COMUNICADO DE ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de cadeiras e poltronas para as dependências da 

CÂMARA MUNICIPAL

CONVITE Nº 01/2019

A Câmara Municipal da Estância de Socorro, no termos do art. 22, § 3.º, da Lei n.º 8.666/93, comunica 
a todos os interessados, que estará realizando o Processo Licitatório n.º 08/2019/CMES – CONVITE 
n.º 01/2019, do tipo menor preço global, a fim de contratar empresa especializada para o fornecimento 
de cadeiras e poltronas para as dependências da Câmara Municipal, conforme especificações do Edital 
e Anexo I – Memorial Descritivo, através da Dotação Orçamentária n.º 01.02.01.031.0001.2002/4.4.90
.52.00 Valor R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), cabendo aos eventuais interessados que não tiverem sido 
formalmente convidados manifestarem seu interesse até às 14:30 horas  do dia 24/06/2019, estando 
previsto o encerramento para a entrega dos envelopes: 01 - Habilitação e 02 - Proposta Comercial até às 
14:30 horas do dia 25/06/2019, e em seguida será a reunião de abertura da licitação às 15:00 horas. 
Os interessados poderão obter maiores esclarecimentos e cópia do edital junto à Câmara Municipal da 
Estância de Socorro, situada à Rua Antônio Leopoldino n.º 197, Centro, Socorro, Estado de São Paulo, 
telefones: (19) 3895-1559/3895-1398, de 2ª à 6ª feira, no horário das 10 às 17 horas e através do site 
www.camarasocorro.sp.gov.br
Socorro/SP, 13 de Junho de 2019.

João Pinhoni Neto - Presidente da Câmara Municipal


