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Museu de Arte Sacra de São Paulo vai receber 
representantes da Cultura Tradicional de Socorro

O Museu de Arte Sacra de São Pau-
lo vai receber, no dia 21 de setembro, 
representantes da Cultura Tradicional 
de Socorro, através do projeto “O In-
terior das Artes Vem à São Paulo”.

Durante todo o dia, haverá expo-
sição de artistas plásticos socorrenses 
nas vertentes Naïf, Contemporânea, 
Cerâmica e Fotografia, além de arte-
sanato e gastronomia típicos da cidade.

A Congada de São Benedito e Divi-
no Espírito Santo vai se apresentar duas 
vezes (10h e 14h), assim como integran-
tes da Orquestra de Viola Caipira More-
na da Fronteira (11h e 15h). As apresen-
tações acontecem no jardim externo.

Socorro vai ser a primeira cidade 
a participar do projeto, a convite da 
curadoria do museu e da Secretaria de 
Cultura do Estado de São Paulo, com 
apoio da Secretaria Municipal de Cul-
tura e da Câmara de Cultura do Cir-
cuito das Águas Paulista.

O secretário de Cultura de Socor-
ro, Tiago de Faria, considera esta uma 
importante oportunidade para a difu-
são da cultura tradicional socorrense e 
para a valorização do artista local, que 
poderá expor sua arte neste local de 
grande relevância histórica.

O secretário vai acompanhar a co-
mitiva de Socorro durante o evento, 
que acontece das 10 às 17h, no Museu 
de Arte Sacra de São Paulo, que fica 
localizado na Avenida Tiradentes, 676, 
Bairro da Luz. A entrada é gratuita.

Confira a relação de participantes:
1. Gastronomia: Rancho Pompéia e Pioneira
2. Nhanduti: Ana Denk, Geni Macha-

do, Bernadete Franco, Nilza Fonseca, 
Francisco D’luccia e Ilse D’luccia.

3. Artesanato: Ivone Zanon, Lídia 
Franciscone, Rose Bozer, Sabrina Ferrei-
ra, Luka Fagundes, Ana Assoni, Lourdes 

Ramos, Rosangela Ferrari, Natália Fer-
rari, Vânia Cardoso e Eliane Guilherme.

4. Arte Plásticas: Elsa Farias (Naïf), 
Rosângela Politano (Naïf), Marinilda 
Boulay (Naïf), Ulysses Farias (Contem-
porânea), Helcio S. M. Cardoso (Con-
temporânea), Luiz Valdo (Contempo-
rânea), Zé Benedito (Contemporânea), 

Rosa Pereira (Cerâmica), ITC (insta-
lação fotográfica em homenagem às 
Congadas), Vânia Cardoso (Naïf)

5. Congada de São Benedito e do 
Divino Espírito Santo de Socorro/SP

6. Orquestra Morena da Fronteira in-
fantil – Projeto Viola na Escola: professor 
Ângelo Adriano Correa Pinto e alunos

Museu de Arte Sacra
O Museu de Arte Sacra funciona no 

Bairro da Luz, em um edifício tombado 
e de raríssima beleza. Uma construção 
com mais de 3 séculos e em perfeito 
estado de conservação, com um jardim 
em seu entorno, que transporta os vi-
sitantes para a São Paulo do século 18.

Ministério da Saúde suspende envio da vacina pentavalente
e outras estão pendentes, como a DTP e VOP

A equipe de Vigilância em Saúde da 
Prefeitura de Socorro informa que, de-
vido à suspensão do envio da vacina 
pentavalente por parte do Ministério da 
Saúde, que o município se encontra sem 
estoque da mesma. A vacina pentavalente 
protege contra tétano, hepatite B, coque-
luche, difteria e hemófilo B. A disponibi-
lidade da vacina está baixa em todos os 
estados do país desde o mês de julho.

O Ministério da Saúde justificou, 
por meio de comunicado oficial, que a 
vacina utilizada no país era importada 
e foi reprovada em testes de contro-
le das entidades brasileira. De acordo 
com o órgão, três lotes da vacina pen-
tavalente foram reprovadas pelo Insti-
tuto Nacional de Qualidade em Saúde 
– INCQS. Por conta disso, a Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária – Anvi-
sa cancelou, em junho, a importação do 
produto, o que levou à interrupção do 
envio para os municípios.

O Ministério da Saúde informa ainda 
que vacinas adquiridas de outros forne-
cedores estão sendo encaminhadas para 
atender a demanda do país. Entretanto, 
o abastecimento dos imunizantes está 
previsto para voltar ao normal somente 

a partir de novembro. A demora no re-
cebimento é associada ao processo de 
produção e testagem da vacina.

A Vigilância em Saúde informa que 
alguns imunobiológicos estão com en-
vio pendentes para os municípios e 

permanecem com estoque baixo, são 
elas: a vacina DTP, que protege contra 
difteria, tétano e pertussis; e a VOP, que 
protege contra paralisia infantil oral.

Para otimizar a utilização e evitar des-
perdícios, a vacinação de crianças entre 

15 meses a 4 anos de idade serão reali-
zadas somente no Centro de Saúde, na 
Rua Dr. Halin Feres, 294, às segundas-fei-
ras, das 8h às 16h. A medida é temporá-
ria, até que o envio das vacinas por parte 
do Ministério da Saúde seja normalizado.

Imagem ilustrativa
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PORTARIAS ..............................................................

PORTARIA Nº 8421/2019
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 do espaço público - Auditório do Centro Administrativo Municipal, à 

Associação Comercial e Empresairal de Socorro, para a palestra “Empreendedorismo como Opção de Carreira”, 
nos termos do Processo Administrativo nº 15.539/2019, no dia 26/09/2019, quinta-feira, das 18h00 às 22h30.

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, 17 de setembro 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 8422/2019
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 do espaço público - Auditório do Centro Administrativo Municipal, à 

Corporação de Guias Mirins de Socorro, para a “Formatura de 32ª Turma de Guias Mirins”, nos termos do 
Processo Administrativo nº 15.537/2019, no dia 02/10/2019, quarta-feira, das 19h00 às 21h00.

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, 17 de setembro 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 8423/2019
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 - Designar para a função de Chefe de Equipe Operacional da GCM, o servidor Ednilson 
Aparecido Trainotti, Matrícula nº 152 , para substituir durante o período de gozo de férias, entre o período de 
20/09/19 a 19/10/19, o servidor Edson Amaro do Couto, Matrícula nº 1042, fazendo jus a diferença entre os 
respectivos vencimentos. 

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 17 de setembro 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 8424/2019
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 - Admitir,  em  virtude  de  aprovação  no  Concurso Público  com Edital  nº 01/2017,  para o  
emprego  permanente  de  SECRETÁRIO DE ESCOLA – ref. 19:

Nome Admissão
Gabrielle  Yuriko  Batista de Moraes, CTPS 93894,  Série 375 - SP 16/09/2019

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 18 de setembro 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 8425/2019
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 - Prorrogar por 60 (sessenta) dias a duração da Licença Maternidade nos termos da Lei 
Municipal nº 3295/2009, concedida a Cássia Rafaela de Faccio  portadora da CTPS 98104  Série  00335-SP, 
ocupante do emprego permanente de Técnico em Enfermagem de Saúde da Família durante o período de  20 
de Setembro  a  18  de  Novembro de 2019.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 18 de setembro 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 8426/2019
“Nomeia a Comissão Especial para tratar da Revisão do Plano Municipal de 

Gestão de Resíduos Sólidos do Município de Socorro”
   

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

Art. 1º - Designar os servidores municipais abaixo nomeados para integrarem a Comissão Especial 
para tratar da Revisão do Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos do Município de Socorro/SP, a saber:

a) Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
- Henrique Cézar Coutinho da Rocha
- Giulia Defendi Oliveira
- Marcos Ribeiro Júnior
- Orlando da Conceição Filho 

b) Secretaria de Serviços
- Gabriel Moya Pinheiro
- Benedito Aparecido de Godoi

c) Secretaria dos Negócios Jurídicos
- José Ricardo Custódio da Silva

d) Secretaria da Fazenda
- Luis Henrique Martins da Rocha
- Marcos Donizetti Magon

e) Departamento de Urbanismo                     
- Mayara Domingues Gigli 

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 19 de setembro 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

LEIS ...........................................................................

LEI Nº 4252/2019
“Dispõe sobre a transação de débitos tributários, a fim de atender a demanda de redução de 

feitos junto aos cartórios judiciais da Comarca de Socorro e dá providências correlatas”.
       

ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, FAZ SABER 
QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Esta Lei estabelece condições a serem observadas pelo Município de Socorro, por meio da 
Secretaria dos Negócios Jurídicos e os sujeitos, em executivos fiscais de débitos tributários de IPTU e ISSQN, para 
celebrar transação tributária, no período compreendido entre 01 de outubro de 2019 a 30 de dezembro de 2019.

Art. 2º - São objetivos da presente Lei:
I - dar cumprimento ao estímulo da conciliação, norteado pelos projetos e ações que vem sendo 

desenvolvidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tendo por objetivo a conjugação de esforços 
para a racionalização e o julgamento célere dos processos de execução fiscal;

II - estabelecer mecanismos ágeis e eficientes no sentido de arrecadar tributos e viabilizar a extinção 
de processos executivos e contenciosos, independentemente de estarem em 1º (primeiro), 2º (segundo) grau 
ou Tribunais Superiores; 

III - fomentar e ampliar soluções de litígios em regime de parceria com os demais órgãos do Poder 
Judiciário, visando permitir a recuperação ágil de créditos em favor do Município de Socorro, sendo eles relativos 
a IPTU e ISSQN, incluindo multas e encargos, diminuir assim, a tramitação e o índice de congestionamento 
processual nos Tribunais e garantindo a efetiva prestação jurisdicional aos munícipes socorrenses.

IV - propiciar eficiência na tutela do crédito tributário e conferir maior flexibilidade a agilidade ao 
Departamento Municipal de Tributação, Arrecadação e Fiscalização, em âmbito administrativo, bem como 
conferir celeridade à atuação da Secretaria dos Negócios Jurídicos do Município de Socorro, com o propósito 
de ampliar a capacidade de arrecadação de tributos; 

V - garantir o crédito tributário, mesmo na situação de crise econômico-financeira do contribuinte, 
pessoa física ou jurídica, nesta com a preservação da empresa, do emprego dos trabalhadores e públicos 
correspondentes, respeitando-se, destarte, a função social e o estímulo à sociedade empresária; 

VI - diminuir a evasão fiscal em todas as suas modalidades, notadamente dando oportunidade ao 
contribuinte para saldar suas dívidas.

Art. 3º - As medidas conciliadoras instituídas por esta Lei para quitação de débitos fiscais tributários, 
ajuizados ou não, desde que inscritos em dívida ativa, compreendem redução da multa moratória e dos juros 
de mora, no percentual de 95% (noventa e cinco por cento).

Art. 4º - O sujeito passivo, para usufruir dos benefícios desta Lei, deve celebrar a transação dentro do 
prazo previsto no art. 1º, ou seja, no período de 01 de outubro de 2019 a 30 de dezembro de 2019, facultando 
o parcelamento de seus débitos em até 3 (três) parcelas, desde que atendidas as seguintes condições:

a) Para parcelamento realizado dentro do mês de outubro, o contribuinte poderá parcelar seus débitos 
em até 3 (três) parcelas, sendo a primeira à vista, a segunda no mês de novembro e a terceira no mês de dezembro;

b) Para parcelamento realizado durante o mês de novembro, o contribuinte poderá parcelar seus 
débitos em até 2 (duas) parcelas, sendo a primeira à vista, e a segunda no mês de dezembro;

c) Caso o contribuinte opte pelo pagamento durante o mês de dezembro, o pagamento será feito em parcela única. 
Art. 5º - A transação implica por parte do contribuinte, de forma irretratável, prévia confissão da dívida, 

bem como renúncia ou desistência de quaisquer meios de defesas ou impugnações administrativas ou judiciais.
Parágrafo Único- As despesas processuais correrão por conta do executado, que também, arcará 

com as demais verbas de honorários de sucumbência, nos termos da Lei Processual Civil.
Art. 6º - Os Procuradores Jurídicos do Município são autoridades administrativas competentes para 

chancelar a transação judicial. 
Art. 7° - O Município de Socorro, por meio da Secretaria dos Negócios Jurídicos e o contribuinte, 

poderão dar inicio à transação sempre que atendidos os requisitos previstos nesta Lei, por intermédio de 
requerimento próprio a ser preenchido pelo contribuinte junto a Dívida Ativa, reconhecendo a dívida nos 
termos do artigo 5º, e efetuando o recolhimento do tributo dentro do prazo estabelecido.

Art. 8° - A transação judicial tributária consiste em concessões mútuas por parte do Município de 
Socorro e do devedor do crédito tributário de IPTU e ISSQN, amparada por cláusulas exorbitantes do direito 
comum, tendo por finalidade a resolução do litígio judicial. 

Art. 9º - Concomitantemente ao pagamento dos seus débitos, seja à vista ou em parcelas, o sujeito 
passivo deverá efetuar o pagamento das custas processuais e das demais verbas de sucumbência de honorários 
incidentes sobre o valor do crédito tributário favorecido, na forma da Lei Processual Civil. 

Art. 10 - Uma vez realizado o requerimento de transação, nos termos do disposto no artigo 7º, o 
contribuinte deverá realizar o pagamento do crédito tributário e dos honorários de sucumbência no mesmo 
dia da emissão do boleto bancário, seja no pagamento à vista ou em parcelas. 

Art. 11 - Recolhido o tributo referente ao exercício transacionado, e devidamente informada a 
Secretaria dos Negócios Jurídicos sobre a integralização deste junto aos cofres públicos, será solicitado, através 
de petição junto a Vara Cível onde tramita a execução fiscal relativa ao débito tributário, a extinção do feito.

§ 1º - Em se tratando de ação onde seja executado mais de um cadastro por exercício tributário, e sendo 
a transação parcial, o pedido de extinção especificará somente o cadastro do exercício pago, prosseguindo-se 
a execução quanto aos demais cadastros e exercícios.

§2° - A transação alcançada em cada caso não gera direito subjetivo e somente haverá extinção do 
crédito tributário com o devido pagamento referente a cada exercício. 

Art. 12 - Fica vedado a concessão do benefício de que trata esta Lei aqueles contribuintes envolvidos 
em fraudes tributárias não atingidas pelos institutos da decadência e prescrição.

Art. 13 - Fica ainda autorizado aos Procuradores Jurídicos Municipais em caráter normativo, atendido 
aos mesmos princípios desta Lei quanto a celeridade na efetivação da arrecadação tributária, nos termos das 
atribuições dadas pela Lei Complementar nº 197/2012, a não interporem recurso em face de decisões judiciais 
que determinem a extinção de Execuções Fiscais, com fundamento no artigo 269, IV do Código de Processo 
Civil (prescrição), quando:

I - No que se refere a prescrição intercorrente:
a) intimado o Município sobre a suspensão dos feitos pelo art. 40 da Lei de Execuções Fiscais;
b) inexistente requerimento da Fazenda, pelo prazo de 6 (seis) anos, sendo (1) ano de suspensão nos 

termos do § 2º mais 5 (cinco) anos de arquivamento conforme § 4º, ambos do artigo 40 da Lei de Execuções 
Fiscais, após a intimação do município.

II - No que se refere à prescrição da ação:
a) o despacho que ordenou a citação tiver sido prolatado anteriormente à edição da Lei Complementar 

nº 118/2005, que alterou a redação do artigo 174, parágrafo único, inciso I do Código Tributário Nacional;
b) transcorrido prazo superior a 5 (cinco) anos da data da constituição definitiva do crédito tributário, 

sem citação do executado.
Art. 14 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 17 de setembro 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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DECRETOS ..............................................................

DECRETO Nº 3972/2019
ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 

DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DECRETA:

Art. 1º - Ficam designados, nos termos da Lei Municipal nº 2.747 de 05 de junho de 1996 os seguintes 
membros para a composição do CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO 
CULTURAL E NATURAL DE SOCORRO - CONDEPACNAS, representando os seguintes conselhos:

I – CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE (CONDEMA)
- Henrique Cézar Coutinho da Rocha
- Luciana Pelatieri Siqueira 

II – CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- José Joaquim de Souza
- Valéria Valentim Pereira

III – CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO (COMTUR)
- Luiz Eduardo Bovi

 V – CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS (COMUPC)
- Tiago de Faria

V – GRUPO ECOLÓGICO ÁGUA ( GEA)
- Guilherme Salles de Campos

Art. 2º - O Conselho elegerá um presidente, um vice-presidente e um secretário, dentre seus membros. 
Art. 3º - O CONDEPACNAS terá mandato de 02 (dois) anos, podendo seus membros ser 

reconduzidos por uma vez.
Art. 4º - Os trabalhos de que trata esta Portaria serão prestados sem ônus aos cofres municipais, 

porém considerados de relevância pública.
Art. 5º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contidas 

no Decreto nº 3970/2019.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 19 de setembro 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

GUARDA CIVIL MUNICIPAL ................................

PORTARIA Nº 009/2019
“Prorroga Processo Administrativo Disciplinar”

O SECRETÁRIO DE SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÂO DA ESTÂNCIA DE 
SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE:

Art. 1º – Prorrogar o Processo Administrativo, na modalidade Processo Administrativo Disciplinar 
– PAD nº 006/2019, por mais 60 dias (sessenta) dias, nos termos do artigo 57 da Lei Municipal nº 3348/2010, 
instaurado pela Portaria 007/2019, a partir do dia 22 de Julho de 2019.

Art. 2º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, devendo ser afixada em local de 
costume, dando ciência ao imputado e publicada no Jornal Oficial, revogadas as disposições em contrário.

Guarda Civil Municipal da Estância de Socorro, 16 de Setembro de 2019.

Willhams Pereira de Morais.
Secretário de Segurança e Defesa do Cidadão.

PORTARIA Nº 010/2019
O SECRETÁRIO DE SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO DA ESTÂNCIA DE 

SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE:

Art. 1º – Designar o servidor DENILSON TORRICELLI, Guarda Civil Municipal 1ª Classe para 
DEFENSOR DATIVO, para apresentação de defesa escrita, em razão de revelia, nos termos do Artigo 154 da 
Lei 3348/2010, referente ao Processo Administrativo 004/2019.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 17 de Setembro de 2019.

Publique-se
Willhams Pereira de Morais

Secretário de Segurança e Defesa do Cidadão
Publicado no Jornal Oficial de Socorro e afixado no mural da Prefeitura

CONVOCAÇÃO
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO 

ARQUITETÔNICO, CULTURAL E NATURAL DE SOCORRO (C O N D E P A C N A S) 

Considerando a Lei Municipal nº 2747/96; Considerando o Artigo 12 do Capítulo VI do Regimento 
Interno do CONDEPACNAS; Considerando o Decreto Municipal nº 3972/2019; CONVOCA os membros 
nomeados para Reunião Ordinária do Conselho de Defesa do Patrimônio Arquitetônico, Cultural e Natural de 
Socorro (CONDEPACNAS), a ser realizada no dia 26 de setembro de 2019, às 16 horas, na Sala dos Conselhos, 
localizada à Avenida José Maria de Faria, nº 71, Socorro-SP, Centro Administrativo Municipal, com a seguinte pauta:

I – Instalação do Conselho seguida de Eleição;

II – Expediente;
a) Atas anteriores;Leitura de documentos recebidos;
b) Comunicações de conselheiros;

III – Proposições;

IV – Ordem do Dia;
a) Projeto enviado pelo Departamento de Urbanismo de imóvel localizado à Rua XV de Novembro, 

nº 222 – Centro, Socorro (SP)
b) Projeto enviado pelo Departamento de Urbanismo de imóvel localizado à Rua José Bonifácio, n 232, 

Centro,  Socorro-SP

C O N D E P A C N A S

CONDEPACNAS .....................................................

CMI ............................................................................

CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE SOCORRO
Por intermédio de seu Presidente CONVOCA os conselheiros, seus suplentes e eventuais interessados para 
a Sessão Extraordinária para votação da proposta de Resolução do CMI que dispõe sobre o procedimento 
para concessão de registro e inscrição de programas pelas Organizações junto ao CMI a ser realizada no dia 
26 de setembro de 2019, às 16:00 horas na Sala dos Conselhos, localizada à Avenida José Maria de Faria, n° 71, 
Socorro, Estado de São Paulo.

José Valdir Bortolasso
Presidente do Conselho Municipal do Idoso de Socorro

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro convida 
população Socorrense para Audiência Pública

Em atendimento ao artigo 9º, § 4 da Lei de Responsabilidade Fiscal (L.C. N.º 101/00), a Administração 
Municipal convida toda a população para participar da audiência pública referente às metas fiscais do 
Segundo Quadrimestre de 2019, a realizar-se no dia 30 de Setembro, às 18hs, no Auditório da Câmara 
Municipal de Socorro, sito à rua XV de Novembro, 12 – Centro – Socorro.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 19 de Setembro de 2019.

André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal

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

DESPACHO
Interessado: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Assunto: Solicitação de reequilíbrio de preço ou cancelamento do item 41 (Norfloxacino 400mg) da Ata de 
Registro de Medicamento. 

Considerando o parecer da Procuradoria Jurídica, a manifestação da Supervisão de Licitação e os demais 
documentos contidos no requerimento, INDEFIRO a solicitação de Reequilíbrio de Preço ou Cancelamento 
do item 41 classificado para a empresa SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA no Processo nº 
120/2018/PMES – Pregão Presencial para Registro de Preços nº 055/2018, visando a aquisição de Medicamentos, 
com Ata de Registro nº 003/2019, com fundamento na jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo (TCESP- TC 004415.989.15-1) afirmando que o reequilíbrio da equação inicial do contrato não são 
admissíveis no Sistema de Registro de preços, bem como a INDEFIRO o pedido de Cancelamento do 
item.  Encaminhar o presente despacho a Supervisão de Licitação para as providências legais cabíveis.

Socorro, 13 de setembro de 2019.

André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal

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

Considerando as informações constantes no processo em epígrafe e  conforme DEFERIMENTO expresso 
no Despacho do Exmo. Sr. Prefeito Municipal fica Retificado o valor concedido ao requerente no reajuste de 
preços, no valor do KM/rodado ao dia a partir de 27/08/2019, como segue: 

Nome do Contratado Nº da 
Rota

Processo
 Nº

Pregão  
Presencial 

nº 
Valor 

 por KM

valor 
equivalente 
ao reajuste 

INDICE 
IPCA 

jul/2019 
(3,22%)

 VALOR 
A PARTIR 

DE 
27/08/2019 

Km 
Total 
 dia

dias 
leti-
vos

Valor Total 

          
José Carlos Mazzolini- ME 20 008/2018 004/2018   R$ 1,87  R$   0,04  R$     1,91 180 77  R$  554,40 
VALOR TOTAL R$   554,40

Esta Retificação da Apostila de reajuste de preços é vigente a partir de 27/08/2019 e passará a fazer parte 
integrante do processo acima descrito.

Socorro, 17 de setembro 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 070/2019/
PMES – PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2019, cujo objeto é o Aquisição de Kits de Fossas Sépticas 
Biodigestoras “modelo licenciado EMBRAPA”, conforme especificações descritas no anexo II 
– Termo de Referência do Edital, para a empresa abaixo relacionada, conforme Ata de Julgamento e de 
adjudicação de 11/09/2019, disponibilizada na íntegra no sítio eletrônico da municipalidade (www.socorro.
sp.gov.br), a saber: BETTER AMBIENTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP, para o item abaixo 
relacionado: Item 01, pelo valor total de R$ 42.000,00 (Quarenta e Dois Mil Reais). Assim sendo, RATIFICO o 
respectivo julgamento proferido pela Pregoeira, HOMOLOGANDO o presente processo de Pregão Presencial. 

Socorro, 16 de setembro 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 072/2019/
PMES – PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2019, cujo objeto é o Aquisição de veículo, zero km, 
para a Secretaria Municipal de Educação, a ser adquirido com recursos próprios, conforme 
especificações descritas no Anexo II – Termo de Referência, para a empresa abaixo relacionada, 
conforme Ata de Julgamento e de adjudicação de 13/09/2019, disponibilizada na íntegra no sítio eletrônico da 
municipalidade (www.socorro.sp.gov.br), a saber: BELABRU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 
EPP, para o item abaixo relacionado: Item 01, pelo valor total de R$ 62.000,00 (Sessenta e Dois Mil Reais). 
Assim sendo, RATIFICO o respectivo julgamento proferido pela Pregoeira, HOMOLOGANDO o presente 

processo de Pregão Presencial. 

Socorro, 16 de setembro de 2019. 

André Eduardo Bozola de Souza Pinto - Prefeito Municipal. 

ERRATA
PROCESSO Nº 041/2019/PMES – CONCURSO Nº 001/2019.

Onde se Lê:
LEONARDO HENRIQUE MACURIO MEI. 

Leia-se:
LEONARDO HENRIQUE MARCURIO MEI.
 

Paulo Reinaldo de Faria – Chefe da Supervisão de Licitação.
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CONCURSO PÚBLICO .........................................
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CONVITE PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Câmara Municipal da Estância de Socorro, através de seu presidente, comunica que, 
em cumprimento ao artigo de Lei Federal nº 8.689/93, à Emenda Constitucional 29, 
e, conforme dispõe a lei Complementar 101 – Lei de Responsabilidade Fiscal, reali-
zar-se à no dia 30 de Setembro de 2019, segunda - feira, às 17h, na Sala das Sessões 
da Câmara Municipal, situada à rua XV de Novembro nº 18, a Audiência Pública para 
divulgação do relatório sobre o funcionamento das ações da Saúde, demonstrando 
as fontes dos recursos aplicados no 2º quadrimestre de 2019 (Maio à Agosto) e o 
Demonstrativo das Aplicações dos Recursos Financeiros do CONISCA – Consórcio 

Intermunicipal de Saúde do Circuito das Águas.

Vereador João Pinhoni Neto – Presidente da Câmara Municipal.

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

Sessão Ordinária de 16 de setembro de 2019 
Presidência do Vereador: João Pinhoni Neto
Vereadores presentes: Edeli de Fatima Antunes de Almeida, João Pinhoni Neto, José 
Carlos Tonelli, José Paschoalotto, Lauro Aparecido de Toledo, Luis Carlos Borin, Marcelo 
José de Faria, Marcos Alexandre Conti e Tomás D’Aquino Frattini.

EXPEDIENTE:
Em votação: Atas das Sessões Ordinária e 1.ª e 2.ª Extraordinárias de 02 de setembro 
de 2019. Deliberação do Plenário: aprovadas por unanimidade.

Expediente encaminhado pelo Executivo Municipal
Ofício n.º 729/2019 do Secretário Municipal de Saúde: solicita o agendamento 
de audiência pública para divulgação do relatório sobre o funcionamento das ações da 
saúde, no 2.º quadrimestre de 2019 para o dia 30/09/2019 às 17h na Sala de Sessões da 
Câmara Municipal. Deliberação da Presidência: Atenda-se o solicitado;
Ofício AJ n.º 133/2019: encaminha resposta ao Pedido de Informações n.º 24/2019, 
do Vereador Marcelo José de Faria, sobre aplicação da verba do orçamento da União no 
valor de R$ 600.000,00 destinados ao município de Socorro. Deliberação da Presidência: 
Para conhecimento dos senhores Vereadores;
Ofício n.º 53/2019: encaminha o Projeto de Lei n.º 56/2019 que “dispõe sobre 
a transação de débitos tributários, a fim de atender a demanda de redução de feitos 
junto aos cartórios judiciais da Comarca de Socorro e dá providências correlatas” para 
apreciação em regime de urgência. Deliberação da Presidência: Encaminhe-se a Comissão 
de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento para apreciação e elaboração de parecer;
Ofício: retifica informação prestada sobre a faixa de domínio do DER/SP na Rodovia 
Capitão Barduíno, no trecho onde se pretende implantar avenida margeando referida 
Rodovia. Deliberação da Presidência: Para conhecimento dos senhores Vereadores;

Expediente encaminhado por diversos
Convite do Presidente e Vice-Presidente da Frente Parlamentar do 
Agronegócio Paulista, Deputados Estaduais Itamar Borges e Fernando Cury: 
convida para o seminário Segurança no Campo, em 19 de setembro à partir das 9h30, 
no Plenário Juscelino Kubitschek na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.   
Deliberação da Presidência: Para conhecimento dos senhores Vereadores;
Ofício n.º 1687/2019 – EC/GAB do Gabinete do Deputado Estadual Edmir 
Chedid: informa o encaminhamento ao Governo do Estado de São Paulo do 
Requerimento n.º 86/2019 de autoria do Vereador João Pinhoni Neto, o qual solicita 
a destinação da verba de R$ 100.000,00 à Santa Casa de Socorro. Deliberação da 
Presidência: Para conhecimento dos senhores Vereadores;
Ofício n.º 233/2019-am enviado pela Ordem dos Advogados do Brasil – 160.ª 
Subsecção de Socorro/SP: convida para a palestra sobre o tema “Diversidade 
Sexual” em 18/09/2019 às 19h30 na Casa da Advocacia em Socorro/SP.  Deliberação da 
Presidência: Para conhecimento dos senhores Vereadores;
Ofício n.º 098/2019 encaminhado pela Excelentíssima Juíza Eleitoral, Dra. Fernanda Yumi 
Furukawa Hata, convidando políticos, líderes partidários e comunitários para tratar a 
respeito de “fake news” na Justiça Eleitoral e biometria obrigatória, em 03 de outubro 
próximo futuro a partir das 15h30 no Salão do Juri do Fórum de Socorro.
Deliberação da Presidência: Para conhecimento dos senhores Vereadores;
Ofício GDCT n.º 194/2019 do Gabinete do Deputado Estadual Coronel 
Telhada: em atenção ao Requerimento n.º 81/2019, do Vereador José Carlos Tonelli, que 
solicita verba para o asfaltamento da Estrada Municipal Luiz Corozolla. Deliberação da 
Presidência: Para conhecimento dos senhores Vereadores;
Ofício MN 80/19 da SABESP: encaminha informações relevantes para a montagem 
e consecução das peças orçamentárias para o exercício de 2020 no que diz respeito à 
prestação de serviços da SABESP.  Deliberação da Presidência: Para conhecimento dos 
senhores Vereadores;
Ofício n.º 99/2019 da Câmara Municipal de Munhoz/MG: agradece o apoio do 
Poder Legislativo Socorrense pelas melhorias que estão sendo realizadas na estrada que 
liga Socorro a Munhoz.  Deliberação da Presidência: Para conhecimento dos senhores 
Vereadores;
Ofício n.º 953/2019/REGOVJD da Caixa Econômica Federal: informa o crédito 
de recursos financeiros, sob bloqueio, em 09/09/2019, no valor de R$ 139.604,00 firmado 
com o Fundo Municipal de Saúde de Socorro no âmbito do Programa de Aperfeiçoamento 
do SUS, cujo objeto é a “construção de unidade de atenção especializada em saúde”. 
Deliberação da Presidência: Para conhecimento dos senhores Vereadores;
Ofício OFC-SC.1 n.º 008/2019:  encaminhando resposta ao Requerimento n.º 
57/2019 de autoria da Vereadora Edeli de Fátima Antunes de Almeida, e informando a 
impossibilidade de construir passarela elevada em local próximo à Feira Permanente de 
Malhas.  Deliberação da Presidência: Para conhecimento dos senhores Vereadores;

Expediente encaminhado pelos senhores Vereadores
Ofício n.º 22/2019-DAF desta Câmara: encaminha o Balancete Financeiro referente 
ao mês de agosto/2019. Deliberação da Presidência: Encaminhe-se a Comissão de 
Finanças e Orçamento para parecer;
Moção n.º 05/2019 dos Vereadores João Pinhoni Neto, Tomás D’Aquino Fratti-
ni e Edeli de Fátima Antunes de Almeida: apela para que sejam incluídas as Guardas 
Civis Municipais na Aposentadoria Especial;
Pedido de Informação n.º 29/2019 do Vereador Marcelo José de Faria: solicita 
informação sobre cargos em comissão e funções de confiança na Prefeitura Municipal de 
Socorro.
Requerimento do Vereador João Pinho Neto: n.º 105/2019, requer que seja 
constado em ata Voto de Congratulação à Corporação de Guardas Civis Municipais 
de Socorro pela excelência no trabalho desenvolvido e especialmente pelo pronto 
atendimento prestado e a rápida solução de um crime de furto do qual fui vítima, 
ocorrido nesta cidade. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento de Autoria Conjunta dos Vereadores: n.º 106/2019, solicitando 
a consignação em ata manifestando profundo pesar pelo falecimento de: Antonia Angela 
Primon Zanesco, ocorrido em 29 de agosto de 2019; Yeda Volpini Passarela, ocorrido em 
30 de agosto de 2019; Marisa Aparecida Carrano, ocorrido em 31 de agosto de 2019; 
Ignacio Rubino Lahoz, ocorrido em 31 de agosto de 2019; Odete da Rocha Silveira, 
ocorrido em 31 de agosto de 2019; José Hermenegildo de Campos, ocorrido em 31 
de agosto de 2019; Jurandir Cirino, ocorrido em 1º de agosto de 2019; João Martins 
de Almeida, ocorrido em 03 de setembro de 2019; Rozaria Carrano de Lima, ocorrido 
em 03 de setembro de 2019; Odete da Silva Ramalho, ocorrido em 03 de setembro de 
2019; Antonio Leme de Oliveira, ocorrido em 04 de setembro de 2019; Julia Cendrik 
Rodrigues, ocorrido em 05 de setembro de 2019; Marcelo Bernardi, ocorrido em 07 de 
setembro de 2019; Benedita Apparecida de Oliveira Cunha, ocorrido em 08 de setembro 
de 2019; Luiz Oliani, ocorrido em 09 de setembro de 2019; Marcelo de Moraes, ocorrido 
em 10 de setembro de 2019. Deliberação da Presidência: atenda-se;

Requerimento da Comissão de Justiça e Redação: n.º 107/2019, requer que o 
Projeto de Lei n.º 56/2019, que “Dispõe sobre a transação de débitos tributários, a fim 
de atender a demanda de redução de feitos junto aos cartórios judiciais da Comarca de 
Socorro”, seja incluído para discussão e votação na Sessão Ordinária de 16 de setembro 
de 2019, e caso aprovado seja convocada sessão extraordinária para a segunda votação 
desse projeto. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Indicação do Vereador José Paschoalotto ao senhor Prefeito: nº 193/2019, 
indica que proceda à operação tapa buracos, mais precisamente na alça que faz ligação 
entre a Rodovia Capitão Barduíno e a Rua João Coutinho Dias (Vila Santo André);
Indicações da Vereadora Edeli de Fatima Antunes de Almeida ao Senhor 
Prefeito: nº 194/2019, indica que seja realizada a pavimentação asfáltica da Rua Augusto 
Matioli, localizada no Bairro Salone; nº 195/2019, indica melhoria da pavimentação 
asfáltica da rotatória localizada na Rua José Maria de Faria, s/nº,  Jardim do Salto;
Indicações do Vereador Marcelo José de Faria ao Senhor Prefeito: nº 196/2019, 
indica que realize a mudança de local do ‘Ecoponto’ na Rua João Leonardelli; nº 197/2019, 
indica a instalação de uma câmera de segurança no ‘Ecoponto’ da Rua João Leonardelli; nº 
198/2019, indica que determine ao departamento competente que procure solucionar 
o problema de vazamento de esgoto em frente ao antigo Banheiro Público ‘José Maria 
Marin’, localizado na Rua Dr. Alfredo de Carvalho Pinto;
Indicação do Vereador João Pinho Neto ao Senhor Prefeito: nº 199/2019, indica 
o envio de Projeto de Lei Municipal à esta Câmara que Dispõe sobre a prestação de 
serviços de psicologia e de assistência social nas escolas públicas de educação básica,
O senhor Presidente determinou o devido encaminhamento das proposituras.

ORDEM DO DIA
Em primeira discussão e votação

Projeto de Lei n.º 56/2019 de autoria do Poder Executivo Municipal, que “dispõe sobre a 
transação de débitos tributários, a fim de atender a demanda de redução de feitos junto 
aos cartórios judiciais da Comarca de Socorro e dá providências correlatas”.

Sessão Extraordinária de 16 de setembro de 2019 
Presidência do Vereador: João Pinhoni Neto
Vereadores presentes: Edeli de Fatima Antunes de Almeida, João Pinhoni Neto, José 
Carlos Tonelli, José Paschoalotto, Lauro Aparecido de Toledo, Luis Carlos Borin, Marcelo 
José de Faria, Marcos Alexandre Conti e Tomás D’Aquino Frattini.

ORDEM DO DIA
Em segunda discussão e votação

Projeto de Lei n.º 56/2019 de autoria do Poder Executivo Municipal, que “dispõe sobre a 
transação de débitos tributários, a fim de atender a demanda de redução de feitos junto 
aos cartórios judiciais da Comarca de Socorro e dá providências correlatas”.

EXTRATO DE CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 10/2019
Processo Licitatório nº 12/2019 – Carta Convite nº 02/2019
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO
CONTRATADA: TICKET SERVIÇOS S/A
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE 
ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL
VALOR ESTIMADO: R$ 66.780,00 (sessenta e seis mil setecentos e oitenta reais)
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: R$ 0,00 (zero vírgula zero reais)
ASSINATURA: 16/09/2019
PROPONENTES: 01 (um)
João Pinhoni Neto - Presidente da Câmara Municipal
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Secretaria de Meio Ambiente desenvolve 
projeto de recuperação hidrológica

No mês de setembro, a Secretaria 
de Meio Ambiente efetuou plantio de 
mudas nativas em uma nascente degra-
dada no Bairro do Oratório.

O plantio fez parte do projeto de 
iniciativa voltada à recuperação hidro-
lógica dos afluentes da microbacia do 
Rio do Peixe.

“Existe uma clara correlação entre a 
presença de vegetação e a disponibilidade 
e qualidade da água” comentou o secre-
tário de Meio Ambiente, Henrique Cézar.

“O Rio do Peixe é de suma im-
portância para nosso desenvolvimen-
to. Não só o nosso, mas também dos 
outros municípios que ele atravessa. 
Dessa forma, quaisquer ações que o 
preservem são prontamente apoiadas 
pela nossa administração”, informou o 
Secretário Henrique Cézar.

Ao longo do ano, a Secretaria Muni-
cipal de Meio Ambiente vem efetuando 

o cadastramento dos proprietários inte-
ressados no desenvolvimento de ações 
conjuntas visando à restauração das nas-
centes e afluentes do Rio do Peixe.

Para o cadastramento os proprie-
tários dos imóveis não devem possuir 
quaisquer compromissos ambientais 
decorrentes de multas, licenças ou ter-
mos de recuperação ambiental.

Após cadastramento, uma equipe 
de técnicos da secretaria irá avalia o lo-
cal e o categorizar quanto à prioridade 
de restauração. São avaliadas diversas 
características do imóvel e seguindo 
critérios técnicos são elencadas as es-
pécies indicadas para plantio.

Proprietários interessados podem 
cadastrar seus imóveis junto à Secre-
taria Municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável no Cen-
tro Administrativo Municipal “Prof. Imir 
Baladi”, sede da Prefeitura.

Professores do CMEI realizam atividades da 
metodologia “Estações de aprendizagem”

A Escola CMEI “Professora Tarsila 
Picarelli Marcolino”, vem realizando 
com os alunos, a metodologia “Esta-
ções de Aprendizagem”, a qual prevê a 
criação de um circuito dentro da sala 
de aula, com atividades diferentes so-
bre o mesmo tema central.

A metodologia de estações de 
aprendizagem é uma proposta de En-
sino Híbrido, abordagem que combi-
na espaços, ferramentas e estilos de 
aprendizagem para potencializar o de-
senvolvimento de cada aluno.

Em sala de aula, a professora Adriana 
Moraes, do Maternal realizou estações 
de aprendizagem com o tema, Meios de 
Transporte e como recurso tecnológi-
co incluiu em uma das estações um ví-

deo sobre, “Cuidados no Trânsito”.
“Os alunos gostaram muito dessa 

aula e de maneira lúdica e prazerosa 
puderam aprender o tema proposto na 
aula”, destaca a coordenadora pedagó-
gica Custódia Coelho.

Na sala de Jardim II a professora Rita 
Toledo trabalhou o tema frutas fazen-
do uso da apostila e incluindo o vídeo 
“Trem das Frutas” sugerido na forma-
ção da editora FTD realizada aos pro-
fessores no início do segundo semestre.

A Secretaria de Educação parabeniza 
os professores que com dedicação tem 
colocado em prática diversas estratégias 
visando garantir os direitos de aprendi-
zagem dos alunos, conforme previsto na 
Base Nacional Comum Curricular.

Creche Municipal Betânia realiza projeto 
“Confecções de Bonecos Ecológicos”

A Creche Municipal Betânia Visan-
do a grande importância do ambiente 
para o desenvolvimento infantil, iniciou 
o projeto de “Confecções de Bonecos 
Ecológicos”.

O projeto é realizado com meia 
calça, contendo serragem e sementes 
de alpiste dentro, com o objetivo de 
despertar nos alunos o interesse pelas 
questões ambientais, estimulando a cria-
tividade e curiosidade, visando sempre a 
importância da água na vida das plantas.

“A preocupação com o meio am-
biente e a conscientização deve envolver 
toda a sociedade, inclusive as crianças, 
percebendo-se como ser integrante, 
dependente, transformador e, acima de 
tudo, que tem atitudes de conservação”- 
afirma a diretora, Regina Célia.

“Além de dar-lhes a oportunidade 

de cuidar de um ser vivo, estimulando 
a criatividade, curiosidade, participa-
ção, exploração, fantasia, iniciativa e os 
valores como cuidados, responsabili-
dade, solidariedade, respeito, trabalha-
dos também através do projeto Amor 
Exigentes”- comenta a coordenadora 
pedagógica, Sonia Regina Franco.


