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Unidades de Saúde celebram o Dia Internacional da Mulher

O Centro de Referência da Mulher 
e as unidades de saúde dos bairros Mo-
raes, Lavras de Cima e Aparecidinha 
(Parque Ferrúcio) realizaram ações em 
virtude do Dia Internacional da Mulher, 
celebrado no dia 08 de março.

Foi realizada uma roda de conver-

sa no Centro de Referência da Mulher, 
no dia 27 de fevereiro, sobre amamen-
tação. O posto de saúde das Lavras de 
Cima também realizou uma roda de 
conversa sobre saúde feminina, além de 
fixar cartazes com mensagens do Dia 
da Mulher e sobre o “Março Lilás”, cam-

panha ligada ao exame de Papanicolau.
As unidades de saúde da Aparecidinha 

e Moraes entregaram lembranças com 
mensagens para as mulheres. A secretária 
de Saúde, Indira Andrade Fedel, a diretora 
de Saúde, Elisângela Marciela e a coorde-
nadora de Atenção Básica, Élida Rodri-

gues, acompanharam as ações e estiveram 
presentes na unidade do bairro Moraes.

As atividades presenciais acontece-
ram em locais arejados e com bastante 
espaço, para respeitar as orientações 
sanitárias a respeito da pandemia de 
Coronavírus (Covid-19).

Coronavírus: Idosos com 76 anos começam 
a ser vacinados na segunda-feira 

E na terça-feira, tem início a imunização de idosos com 75 anos

As próximas etapas de vacinação 
contra o Coronavírus (Covid-19) co-
meçam na segunda-feira (15/03). Na 
segunda-feira, começam a ser vacina-
dos os idosos com 76 anos, no Centro 
de Vacinação implantando no Clube da 
Melhor Idade, no Centro de Lazer do 
Trabalhador (atrás do Ginásio de Es-
portes). Na terça-feira (16/03), come-
çam a ser vacinados os idosos com 75 
anos. A vacinação acontece de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 16h.

Para receber a dose, é necessário 
apresentar documento com foto, CPF, 
Cartão Cidadão ou comprovante de 
endereço no nome do idoso. Solicita-
-se a presença de apenas um acompa-
nhante por idoso, caso necessário, para 
evitar aglomeração.

Portadores de doenças reumáticas 
imunomediadas; pacientes oncológi-
cos, transplantados e demais pacientes 
imunossuprimidos; gestantes e lactan-
tes (profissionais de saúde), devem 
apresentar carta do médico autorizan-
do a vacinação. A vacina aplicada será a 
disponível no momento.

Em casos de idosos acamados, a va-
cinação domiciliar pode ser solicitada na 
unidade de saúde que atende o bairro 
onde reside. Caso necessário, o idoso 
poderá receber a dose dentro do carro, 
no Centro de Lazer do Trabalhador.

Até a quarta-feira (10/03), haviam 
sido vacinadas 2.751 pessoas em So-
corro, sendo que 618 já receberam a 
segunda dose, totalizando 3.369 doses 
aplicadas. A Secretaria Municipal de 
Saúde recebeu duas remessas de va-
cina, a primeira na terça-feira (09/03), 
contendo 380 doses; e a segunda na 
quinta-feira (11/03), com 580 doses.
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PORTARIA Nº 9029/2021
JOSUÉ RICARDO LOPES, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, 

ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE:
Art. 1º - Suspender, a partir de 01 de Março de 2021, os efeitos da Portaria nº 8624/2020 que 

designou o servidor Fernando de Castro Pierry - CTPS 072764 / Série  00295/SP -  para ocupar o emprego 
em comissão de Chefe da Coordenadoria de Obras – ref. 30;  

Art. 2º - Nomear o mesmo, a partir de 01 de Março de 2021, para ocupar o emprego em  comissão  
de  Chefe do Serviço de Fiscalização – ref. 35.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 10 de março de 2021

Publique-se.
Josué Ricardo Lopes 
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal oficial de Socorro e afixado no mural da Prefeitura.
Lauren Salgueiro Bonfá
Procuradora Jurídica

PORTARIA Nº 9030/2021
“Homologação da Regularização de Vida Escolar”

 
JOSUÉ RICARDO LOPES, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, 

ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, e considerando-se a 
recuperação implícita, de acordo com o disposto da Resolução Municipal nº 01/2015, RESOLVE:

Art. 1º - Homologar a regularização de vida escolar do aluno NICOLAS MATEUS DOS SANTOS, 
nascido em 12 de janeiro de 2012, em Campinas/SP, sendo que a irregularidade apresentada assemelha-se ao 
artigo 3º, Capítulo I, da Resolução Municipal nº 01/2015 “Matrícula no decorrer do ano com lacuna em 
bimestre”, pois o aluno não cursou o 2º, 3º e parte do 4º bimestre do ano letivo de 2020.

Art. 2º - Fica aplicada a solução adaptação de estudos, conforme disposto no art. 12, Capítulo II, 
da referida Resolução, a qual consta um conjunto de atividades planejadas com o objetivo de recuperar as 
deficiências de aprendizagem causada pela lacuna de bimestres.

 Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 11 de março de 2021

Publique-se.
Josué Ricardo Lopes 
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal oficial de Socorro e afixado no mural da Prefeitura.
Lauren Salgueiro Bonfá
Procuradora Jurídica

PORTARIA Nº 9031/2021
“Homologação da Regularização de Vida Escolar”

 
JOSUÉ RICARDO LOPES, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, 

ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, e considerando-se a 
recuperação implícita, de acordo com o disposto da Resolução Municipal nº 01/2015, RESOLVE:

Art. 1º - Homologar a regularização de vida escolar do aluno WELLISSON DIAS DOS SANTOS, 
nascido em 02 de junho de 2011, em Santana do Ipanema, Estado de Alagoas, sendo que a irregularidade 
apresentada assemelha-se ao artigo 7º da Resolução Municipal nº 01/2015, lacuna de série, pois o aluno 
cursou o 1º e 2º ano do ensino fundamental em Alagoas e a família não apresentou nenhuma documentação 
comprobatória da vida escolar do aluno.

Art. 2º - Fica aplicada a solução presente no art. 10 da referida Resolução, declarando que ao ingressar 
no 3º ano o aluno foi capaz de acompanhar a turma.

 Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 11 de março de 2021

Publique-se.
Josué Ricardo Lopes 
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal oficial de Socorro e afixado no mural da Prefeitura.
Lauren Salgueiro Bonfá
Procuradora Jurídica

LEI  Nº 4311/2021
“Institui o Programa Adote uma Nascente no município de Socorro e dá outras providências.”

DE AUTORIA DO VEREADOR AIRTON BENEDITO DOMINGUES DE SOUZA - Vereador MDB
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO 

DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E É 
SANCIONADA E PROMULGADA SEGUINTE LEI:

Artigo 1º - Fica criado o Programa Adote uma Nascente no município de Socorro.
Artigo 2° - O Programa Adote uma Nascente objetiva promover a recuperação das nascentes, 

situadas em áreas públicas degradadas e preservar as que se mantêm intactas.
Artigo 3° - Para efeitos desta Lei, serão realizadas as seguintes ações:
I – delimitação física da área;
II – sinalização da área, conforme padrão a ser estabelecido, no mínimo, as seguintes informações:
a) a inscrição “Área de Preservação Permanente – Programa Adote uma Nascente”;
b) o nome da nascente;
c) o nome da pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que adotou a nascente;
d) as informações com fins de educação ambiental, prestadas por técnicos devidamente habilitados, 

para registro em arquivo com fins de monitoramento ambiental, caracterizando os recursos naturais da área, 
tais como: água, solo, fauna e flora;

e) os nomes dos técnicos que prestaram as informações ambientais constantes da alínea anterior;
f) os telefones para denúncias de crimes ambientais;
g) as logomarcas ou os nomes dos voluntários e dos órgãos competentes da União, Estado e Município, 

envolvidos em proteger o meio ambiente.
III – recuperação de área pública degradada;
IV – manutenção da área, promovendo, dentre outras ações, as seguintes:
a) construção de aceiros, precedendo o período de seca, em áreas com risco de incêndios;
b) prevenção contra erosões, precedendo o período das chuvas, em áreas com solo susceptível a esse evento;
c) limpeza periódica para retirada de resíduos sólidos;
d) vigilância para prevenir ações de degradação ambiental, encaminhando as denúncias ao órgão competente.
§ 1º - A recuperação da área, prevista no inciso III deste artigo, será executada na nascente após a 

apresentação de um plano de recuperação permanente, devidamente aprovado pelo órgão competente.
§ 2º - A utilização das águas da nascente será permitida, desde que devidamente autorizada pelo órgão competente.
Artigo 4° - É proibido, sem prejuízo de outras vedações legais, nas áreas relativas às nascentes 

adotadas por este programa:
I – lançamento canalizado de galerias de águas pluviais;
II – lançamento de efluentes;
III – edificação;
IV – retirada de árvores;
V – plantio de espécies exóticas;
VI – acesso e criação de animais.
Artigo 5º - As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta de verba orçamentária própria.
Artigo 6º - Esta lei entra em vigor 180 dias após sua publicação.
Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 03 de março de 2021

Publique-se.
Josué Ricardo Lopes 
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal Oficial de Socorro e afixado no mural do Centro Administrativo
Lauren Salgueiro Bonfá
Procuradora Jurídica 
Republicado por incorreção
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DECRETO Nº 4151/2021
Suplementação de Dotação Orçamentária

JOSUÉ RICARDO LOPES, PREFEITO MUNICIPAL 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$ 2.661.256,10 (Dois milhões e seiscentos e sessenta e um mil e duzentos e cinquenta e seis reais 
e dez centavos) para reforço das seguintes dotações do orçamento vigente:
02.01.02 . 3.3.90.14.00 . 04.131.0035.2.057 COMUNICAÇÃO SOCIAL R$ 600,00
02.01.02 . 4.4.90.52.00 . 04.131.0035.2.057 COMUNICAÇÃO SOCIAL R$ 10.000,00
02.02.01 . 3.3.90.39.00 . 04.122.0003.2.004 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO R$ 20.000,00
02.05.02 . 4.4.90.52.00 . 12.361.0007.2.163 FUNDEB V.02.262.000 R$ 40.000,00
02.05.02 . 3.1.90.11.00 . 12.361.0007.2.164 FUNDEB V.02.262.000 R$ 186.880,00
02.05.02 . 3.1.90.13.00 . 12.361.0007.2.164 FUNDEB V.02.262.000 R$ 71.490,00
02.05.02 . 3.3.90.32.00 . 12.361.0007.2.164 FUNDEB V.02.262.000 R$ 10.000,00
02.06.01 . 3.1.90.11.00 . 10.301.0047.2.216 SECRETARIA DE SAÚDE V.05.312.001 R$ 142.500,00
02.06.01 . 3.1.90.11.00 . 10.301.0047.2.219 SECRETARIA DE SAÚDE V.05.312.001 R$ 52.500,00
02.06.01 . 3.1.90.11.00 . 10.302.0048.2.224 SECRETARIA DE SAÚDE V.05.312.001 R$ 33.600,00
02.06.01 . 3.1.90.11.00 . 10.305.0049.2.225 SECRETARIA DE SAÚDE V.05.312.001 R$ 2.600,00
02.06.01 . 3.1.90.13.00 . 10.301.0047.2.216 SECRETARIA DE SAÚDE V.05.312.001 R$ 42.300,00
02.06.01 . 3.1.90.13.00 . 10.301.0047.2.219 SECRETARIA DE SAÚDE V.05.312.001 R$ 14.600,00
02.06.01 . 3.1.90.13.00 . 10.302.0048.2.224 SECRETARIA DE SAÚDE V.05.312.001 R$ 15.400,00
02.06.01 . 3.1.90.13.00 . 10.305.0049.2.225 SECRETARIA DE SAÚDE V.05.312.001 R$ 1.100,00
02.06.01 . 3.1.90.16.00 . 10.301.0047.2.216 SECRETARIA DE SAÚDE R$ 50.000,00
02.06.01 . 3.1.90.16.00 . 10.301.0047.2.218 SECRETARIA DE SAÚDE R$ 3.000,00
02.06.01 . 3.1.90.16.00 . 10.301.0047.2.219 SECRETARIA DE SAÚDE V.05.312.001 R$ 3.000,00
02.06.01 . 3.1.90.16.00 . 10.305.0049.2.225 SECRETARIA DE SAÚDE R$ 2.000,00
02.06.01 . 3.3.90.36.00 . 10.302.0048.2.221 SECRETARIA DE SAÚDE V.05.300.039 R$ 4.474,10
02.06.01 . 4.4.90.52.00 . 10.301.0047.2.218 SECRETARIA DE SAÚDE V.05.300.012 R$ 57.000,00
02.07.01 . 3.1.90.16.00 . 08.244.0045.2.174 DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL R$ 2.000,00
02.10.01 . 3.3.67.83.00 . 15.452.0018.2.020 DEPTO DE OBRAS V.06.110.000 R$ 1.321.212,00
02.10.01 . 4.4.67.83.00 . 15.452.0018.2.020 DEPTO DE OBRAS V. 06.110.000 R$ 575.000,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES ............................................................................................................ R$ 2.661.256,10

Artigo 2o. – O valor do presente crédito será coberto com recursos provenientes da anulação parcial 
das seguintes dotações do orçamento vigente:
02.01.02 . 3.3.90.30.00 . 04.131.0035.2.057 COMUNICAÇÃO SOCIAL R$ 600,00
02.01.02 . 3.3.90.39.00 . 04.131.0035.2.057 COMUNICAÇÃO SOCIAL R$ 10.000,00
02.02.01 . 3.3.90.36.00 . 04.122.0003.2.004 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO R$ 20.000,00
02.05.01 . 4.4.90.51.00 . 12.361.0006.1.060 ENSINO FUNDAMENTAL R$ 40.000,00
02.05.02 . 3.1.90.11.00 . 12.367.0007.2.164 FUNDEB V.02.262.000 R$ 186.880,00
02.05.02 . 3.1.90.13.00 . 12.367.0007.2.164 FUNDEB V.02.262.000 R$ 71.490,00
02.05.02 . 3.3.90.32.00 . 12.367.0007.2.164 FUNDEB V.02.262.000 R$ 10.000,00
02.06.01 . 3.1.90.11.00 . 10.301.0047.2.216 SECRETARIA DE SAÚDE V.01.310.000 R$ 192.500,00
02.06.01 . 3.1.90.11.00 . 10.301.0047.2.218 SECRETARIA DE SAÚDE R$ 3.000,00
02.06.01 . 3.1.90.11.00 . 10.301.0047.2.219 SECRETARIA DE SAÚDE R$ 52.500,00
02.06.01 . 3.1.90.11.00 . 10.302.0048.2.224 SECRETARIA DE SAÚDE R$ 33.600,00
02.06.01 . 3.1.90.11.00 . 10.305.0049.2.225 SECRETARIA DE SAÚDE R$ 4.600,00
02.06.01 . 3.1.90.13.00 . 10.301.0047.2.216 SECRETARIA DE SAÚDE R$ 42.300,00
02.06.01 . 3.1.90.13.00 . 10.301.0047.2.219 SECRETARIA DE SAÚDE R$ 14.600,00
02.06.01 . 3.1.90.13.00 . 10.302.0048.2.224 SECRETARIA DE SAÚDE R$ 15.400,00
02.06.01 . 3.1.90.13.00 . 10.305.0049.2.225 SECRETARIA DE SAÚDE R$ 1.100,00
02.06.01 . 3.1.90.16.00 . 10.301.0047.2.219 SECRETARIA DE SAÚDE R$ 3.000,00
02.06.01 . 4.4.90.52.00 . 10.301.0013.1.067 SECRETARIA DE SAÚDE V.05.300.043 R$ 61.474,10
02.07.01 . 3.3.90.30.00 . 04.122.0015.2.123 DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL R$ 2.000,00
02.10.01 . 3.3.90.39.00 . 15.452.0018.2.020 DEPTO DE OBRAS R$ 575.000,00
02.10.01 . 3.3.90.39.00 . 15.452.0018.2.020 DEPTO DE OBRAS V. 06.110.000 R$ 1.321.212,00
TOTAL DAS ANULAÇÕES ....................................................................................................................... R$ 2.661.256,10

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 21 de Janeiro de 2021.

Publique-se.
Josué Ricardo Lopes
 Prefeito Municipal 
Publicado no Jornal oficial de Socorro e afixado no mural da Prefeitura.
Valmir Aparecido Guinato
Secretário dos Negócios Jurídicos 

DECRETO Nº 4163/2021
Suplementação de Dotação Orçamentária

JOSUÉ RICARDO LOPES, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, 
ESTADO E 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$ 345.100,00 (Trezentos e Quarenta e Cinco Mil e Cem Reais) para reforço das seguintes 
dotações do orçamento vigente:
02.04.02 . 3.3.90.36.00 . 20.605.0024.2.033 DEPTO DE DESENV. RURAL R$ 1.500,00
02.04.03 . 3.3.90.30.00 . 15.452.0027.2.036 DEPTO DE MEIO AMBIENTE R$ 1.000,00
02.06.01 . 3.1.90.11.00 . 10.301.0047.2.216 SECRETARIA DE SAÚDE V05.312.001 R$ 135.000,00
02.06.01 . 3.1.90.11.00 . 10.301.0047.2.219 SECRETARIA DE SAÚDE V05.312.001 R$ 60.000,00
02.06.01 . 3.1.90.11.00 . 10.302.0048.2.224 SECRETARIA DE SAÚDE V05.312.001 R$ 31.000,00
02.06.01 . 3.1.90.11.00 . 10.305.0049.2.225 SECRETARIA DE SAÚDE V05.312.001 R$ 3.000,00
02.06.01 . 3.1.90.13.00 . 10.301.0047.2.216 SECRETARIA DE SAÚDE V05.312.001 R$ 42.000,00
02.06.01 . 3.1.90.13.00 . 10.301.0047.2.219 SECRETARIA DE SAÚDE V05.312.001 R$ 16.000,00
02.06.01 . 3.1.90.13.00 . 10.302.0048.2.224 SECRETARIA DE SAÚDE V05.312.001 R$ 16.000,00
02.06.01 . 3.1.90.13.00 . 10.305.0049.2.225 SECRETARIA DE SAÚDE V05.312.001 R$ 1.500,00
02.06.01 . 3.1.90.16.00 . 10.301.0047.2.219 SECRETARIA DE SAÚDE V05.312.001 R$ 5.000,00
02.06.01 . 3.1.90.16.00 . 10.305.0049.2.225 SECRETARIA DE SAÚDE R$ 10.000,00
02.06.01 . 4.4.90.52.00 . 10.302.0048.2.221 SECRETARIA DE SAÚDE R$ 8.100,00
02.10.06 . 3.3.90.39.00 . 04.122.0038.2.125 ALMOXARIFADO MUNICIPAL R$ 15.000,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES ...................................................................................................... R$      345.100,00

Artigo 2o. – O valor do presente crédito será coberto com recursos provenientes da anulação parcial 
das seguintes dotações do orçamento vigente:
02.04.01 . 3.3.90.30.00 . 22.661.0017.2.186 DEPTO DE IND. E COMÉRCIO R$ 1.000,00
02.04.02 . 3.3.90.30.00 . 20.605.0024.2.255 DEPTO DE DESENV. RURAL R$ 1.500,00
02.06.01 . 3.1.90.11.00 . 10.301.0047.2.216 SECRETARIA DE SAÚDE R$ 135.000,00
02.06.01 . 3.1.90.11.00 . 10.301.0047.2.219 SECRETARIA DE SAÚDE R$ 60.000,00
02.06.01 . 3.1.90.11.00 . 10.302.0048.2.224 SECRETARIA DE SAÚDE R$ 31.000,00
02.06.01 . 3.1.90.11.00 . 10.305.0049.2.225 SECRETARIA DE SAÚDE R$ 13.000,00
02.06.01 . 3.1.90.13.00 . 10.301.0047.2.216 SECRETARIA DE SAÚDE R$ 42.000,00
02.06.01 . 3.1.90.13.00 . 10.301.0047.2.219 SECRETARIA DE SAÚDE R$ 16.000,00
02.06.01 . 3.1.90.13.00 . 10.302.0048.2.224 SECRETARIA DE SAÚDE R$ 16.000,00
02.06.01 . 3.1.90.13.00 . 10.305.0049.2.225 SECRETARIA DE SAÚDE R$ 1.500,00
02.06.01 . 3.1.90.16.00 . 10.301.0047.2.219 SECRETARIA DE SAÚDE R$ 5.000,00
02.06.01 . 4.4.90.51.00 . 10.301.0013.2.229 SECRETARIA DE SAÚDE R$ 8.100,00
02.10.06 . 3.3.90.30.00 . 04.122.0038.2.125 ALMOXARIFADO MUNICIPAL R$ 15.000,00
TOTAL DAS ANULAÇÕES................................................................................................................... R$ 345.100,00

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 22 de Fevereiro de 2021.

Publique-se.
Josué Ricardo Lopes
 Prefeito Municipal 
Publicado no Jornal oficial de Socorro e afixado no mural da Prefeitura.
Valmir Aparecido Guinato
Secretário dos Negócios Jurídicos 

DECRETO Nº 4170/2021
Dispõe sobre a proibição da locação de chácaras e assemelhados com a finalidade de realização de 

festividades e eventos que geram aglomerações, entre o período de 09 à 19 de março, e dá providências.

JOSUÉ RICARDO LOPES, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, 
ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, CONSIDERANDO, que o 
Município de Socorro/SP, está situado na região de Campinas, considerada como Fase Vermelha pelo Governo do 
Estado, devido a suas características locais; CONSIDERANDO, os protocolos de saúde e higiene, amplamente 
divulgados pelo Departamento Municipal de Saúde do Município, com adesão maciça da população quanto 
a necessidade de restrições sociais e medidas de higiene; CONSIDERANDO, a decisão proferida na Ação 
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6341, que confirmou que o enfrentamento do Coronavírus (Covid-19) é 
competência concorrente da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, DECRETA:

Art. 1º - Fica proibido no Município de Socorro/SP, a locação de chácaras de recreio e assemelhados, 
com a finalidade de realização de eventos e festividades que geram aglomerações, enquanto perdurar a “Fase 
Vermelha” do Plano São Paulo. 

Art. 2º - A proibição contida neste decreto se estende aos proprietários de chácaras e assemelhados, 
que pretendam realizar eventos ou festividades particulares que geram aglomerações. 

Art. 3º - O Departamento de Fiscalização e Vigilância em Saúde atuarão permanentemente em 
conjunto, obstando qualquer situação que venha a contrariar as determinações contidas nos artigos anteriores.

Art. 4º - Em caso de descumprimento desta medida, ficará o infrator sujeito às penalidades de multa, 
sem prejuízo de eventual responsabilização na esfera criminal.  

Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 09 de março de 2021.

Publicado no Mural da Prefeitura nesta data.
Josué Ricardo Lopes 
Prefeito Municipal
Lauren Salgueiro Bonfá
Procuradora Jurídica 
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CÂMARA MUNICIPAL ...........................................

COMUNICADO DE OUVIDORIA
A Câmara Municipal da Estância de Socorro, através de seu presidente Vereador Willhams 
Pereira de Morais, informa que a servidora Daniela Comito Mendes, atende a população 
na Ouvidoria da Câmara Municipal é das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira. 

CONVOCAÇÃO SESSÃO ORDINÁRIA
Data: 15.03.2021 – segunda-feira- às 20h 

ORDEM DO DIA
Em única discussão e votação

Projeto de Resolução n.º 01/2021 do Vereador Willhams Pereira de Morais: 
denomina Saguão de Eventos Antonio Fontana Filho na Câmara Municipal;  
Pedido de Informação n.º 06/2021 do Vereador Thiago Bittencourt Balderi: 
solicita informações sobre gastos com adesivagem de veículos.

Em primeira discussão e votação
Projeto de Lei Complementar n.º 01/2021 do senhor Prefeito: dispõe sobre 
alteração da escala de referência do emprego de Agente Comunitário de Saúde da Família, 
constante do Anexo III da Lei Complementar n.º 197/2012 e dá outras providências 
correlatas;
Projeto de Lei nº 13/2021 dos vereadores Lauro Aparecido de Toledo, Marcelo 
José de Faria, Marco Antonio Zanesco, Tiago de Faria, Thiago Bittencourt 
Balderi: denomina logradouro público como Rua Flor de Lótus; 
Projeto de Lei n.º 16/2021 do Vereador Lauro Aparecido de Toledo: denomina 
logradouro público como Rua Ana Franco Cardoso;
Projeto de Lei nº 17/2021 do senhor Prefeito: ratifica protocolo de intenções 
firmado entre Municípios brasileiros com a finalidade de adquirir vacinas para combate à 
pandemia do coronavírus; medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde (em 
tramitação pelas comissões permanentes, em regime de urgência especial, nos termos do 
Requerimento nº 36/2021);

CONVOCAÇÃO SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
Data: 15.03.2021 – segunda-feira- ao término da sessão anterior

ORDEM DO DIA
Em segunda discussão e votação

Projeto de Lei Complementar n.º 01/2021 do senhor Prefeito: dispõe sobre 
alteração da escala de referência do emprego de Agente Comunitário de Saúde da Família, 
constante do Anexo III da Lei Complementar n.º 197/2012 e dá outras providências 
correlatas;
Projeto de Lei nº 13/2021 dos vereadores Lauro Aparecido de Toledo, Marcelo 
José de Faria, Marco Antonio Zanesco, Tiago de Faria, Thiago Bittencourt 
Balderi: denomina logradouro público como Rua Flor de Lótus; 
Projeto de Lei n.º 16/2021 do Vereador Lauro Aparecido de Toledo: denomina 
logradouro público como Rua Ana Franco Cardoso;
Projeto de Lei nº 17/2021 do senhor Prefeito: ratifica protocolo de intenções 
firmado entre Municípios brasileiros com a finalidade de adquirir vacinas para combate à 
pandemia do coronavírus; medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde (em 
tramitação pelas comissões permanentes, em regime de urgência especial, nos termos do 
Requerimento nº 36/2021);

COMUNICADO TRANSMISSÃO AO VIVO DE SESSÃO
A Câmara Municipal da Estância de Socorro, através de seu presidente, informa que a 
próximas sessões camarárias, que se realizarão no dia 15 de março de 2021, segunda-fei-
ra, a partir das 18h, serão transmitidas ao vivo pela internet através dos canais da Câmara 
Municipal no facebook  (https://www.facebook.com/camarasocorro) e no Youtube  (ht-
tps://www.youtube.com/CamaraMunicipaldeSocorro)  
Willhams Pereira de Morais – Presidente da Câmara

ATO DA PRESIDÊNCIA nº 08/2021
WILLHAMS PEREIRA DE MORAIS, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ES-
TÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUI-
ÇÕES REGIMENTAIS E LEGAIS, conferidas pelo Artigo 104, § 1.º, do Regimento Interno 
da Câmara Municipal, constitui Comissão Especial, com a finalidade de realizar es-
tudos sobre a denominação de vias e próprios municipais, nos termos do Requerimento 
n.º 27/2021, aprovado por unanimidade na Sessão Ordinária de 1.º de março de 2021. 
A Comissão Especial constituída por este ATO será, doravante, denominada “Comissão 
Especial n.º 01/2021”, e composta pelos vereadores abaixo nomeados:
• Airton Benedito Domingues de Souza – Presidente
• Alexandre Aparecido de Godoi;
• Marcelo José de Faria;
• Tiago de Faria;

A “Comissão Especial n.º 01/2021” deverá concluir seus trabalhos até 15 de dezembro 
do corrente ano elaborando parecer sobre a matéria, enviando-o para publicação após 
comunicar suas conclusões ao Plenário.
Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal da Estância de Socorro, 03 de março de 2021

WILLHAMS PEREIRA DE MORAIS - PRESIDENTE 

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 09/2021
“Regulamenta e disciplina o uso de veículos oficiais no âmbito do Poder Legisla-
tivo de Socorro/SP.”
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO 
DE SÃO PAULO, WILLHAMS PEREIRA DE MORAIS, USANDO DE SUAS ATRIBUI-
ÇÕES REGIMENTAIS E LEGAIS, conferidas pelo Artigo 69, II, “a”, do Regimento Interno 
da Câmara Municipal, R E S O L V E:
Art. 1º Este Ato disciplina o uso dos veículos oficiais da Câmara Municipal da Estância 
de Socorro/SP.
Art. 2º Os veículos oficiais são classificados e identificados da seguinte forma:
I. Veículo Oficial de representação para uso exclusivo do presidente, identificado pela 
placa 001;
II.  Veículo Oficial para uso dos servidores e vereadores, identificado pela placa 002.
Art. 3º Os veículos oficiais da Câmara Municipal, poderão ser conduzidos por: 
I. ocupante de cargo e/ou emprego público do Quadro de Pessoal da Câmara Municipal;
II. ocupante de cargo e/ou emprego público da administração municipal;
III. vereadores;
IV. contratado especificamente para a viagem, estranho à administração pública municipal. 
Parágrafo Único A utilização dos veículos oficiais será permitida exclusivamente no 
exercício do serviço público, desde que por motivo devidamente justificado.
Art. 4º Os veículos oficiais destinam-se, exclusivamente, ao serviço público, sendo vedada 
sua utilização para transporte de passageiros de cunho particular que não cumpram com 
as disposições deste ato.
Art. 5º O Vereador que pretenda utilizar o veículo deverá requerer sua utilização 
mediante requisição protocolada junto a Secretaria Administrativa da Câmara Municipal 
com pelo menos 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, acompanhada de justificativa, 
informando, por escrito, o motivo do uso do veículo e o itinerário previsto.
Parágrafo único. A liberação do veículo obedecerá à ordem cronológica dos 
requerimentos, salvo em caso de urgência devidamente comprovado.
Art. 6º Ao condutor do veículo, servidor, ocupante de cargo comissionado, contratado 
especificamente para viagem e ou Vereador(a), conforme o caso, caberá:
I. conduzir o veículo, obedecendo as suas características técnicas e observando 
rigorosamente as instruções sobre manutenção, respeitando as normas e regras de 
trânsito, conforme o Código de Trânsito Brasileiro;
II. averiguar as condições gerais do veículo (equipamentos, acessórios obrigatórios e 
documentação) assim que recebê-lo, principalmente antes de viagens, comunicando 
qualquer irregularidade à secretaria, sob pena de ser responsabilizado por omissão e/
ou negligência;
III. comunicar à secretaria todas as ocorrências que vierem a ser verificadas, incluindo, se 
for o caso, ocorrências mencionadas no inciso II deste artigo;
IV. apresentar à autoridade policial competente a documentação própria e a do veículo, 
sempre que solicitada;
V. estacionar o veículo apenas em locais permitidos e que não comprometam ou desabone 
a imagem da Instituição;
VI. não entregar a outrem a direção do veículo sob sua responsabilidade fora dos casos 
previstos nesta lei;
VII. arcar com o valor referente às multas de trânsito ocorridas durante a condução do 
veículo oficial;
VIII. responder processo administrativo para apuração de responsabilidades em caso 
de danos ao patrimônio público, e se considerado culpado, arcar com as despesas de 
conserto ou reparos necessários.
Art. 7º O condutor do veículo oficial que se envolver em acidente de trânsito deverá 
notificar o fato imediatamente ao Presidente da Câmara Municipal ou ao Chefe de 
Gabinete da Presidência da Câmara Municipal, providenciando o respectivo Boletim de 
Ocorrência e solicitando, se for o caso, a assistência securitária e a realização de perícia.
Art. 8º Ao término da circulação diária inclusive nos finais de semana, os Veículos serão 
recolhidos ao estacionamento do órgão ou da Prefeitura Municipal, não se admitindo sua 
guarda em residência de vereadores ou de servidores efetivos ou comissionados.
Art. 9º Compete à Secretaria Administrativa da Câmara Municipal, manter organizado 
o registro da documentação de utilização do veículo, com os seguintes quesitos: nome 
do condutor e do acompanhante, quando houver, destino, horário de saída e retorno e a 
quilometragem percorrida a cada utilização.
Parágrafo único. Compete à Secretaria Administrativa da Câmara Municipal, na hipótese 
de recebimento de notificação de multa de trânsito imposta ao veículo oficial, identificar 
o condutor responsável e, se for o caso, proceder ao desconto em folha de pagamento, 
nos limites da Lei, do valor pecuniário da sanção aplicada, bem como a transferência dos 
pontos atribuídos pela infração, observados os princípios constitucionais do contraditório 
e da ampla defesa.
Art. 10 É vedado aos usuários de veículos da Câmara Municipal, a utilização dos mesmos 
em serviços e atividades estranhas e diferentes daqueles indicados na requisição entregue, 
bem como a alteração de itinerário, salvo por motivo de força maior devidamente 
justificado no retorno.
Art. 11 Nenhum veículo poderá sair do Município sem a prévia autorização do Presidente.
Art. 12 Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Socorro, 11 de março de 2021 

Willhams Pereira de Morais - Presidente
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Prefeito faz reuniões de orientação sobre Coronavírus 
com vereadores e empresários

O prefeito de Socorro realizou re-
uniões com empresários de determi-
nados setores para orientar sobre as 
medidas preventivas e restritivas rela-
cionadas ao Coronavírus (Covid-19) e 
do Plano SP. A decisão foi tomada du-
rante reunião do Comitê de Enfrenta-
mento ao Coronavírus, que aconteceu 
no domingo (07/03), no gabinete do 
prefeito. Na segunda-feira (08/03), o 
prefeito se reuniu com os vereadores 
para tratar sobre o assunto.

As reuniões com os empresários 
aconteceram na terça-feira (09/03), no 
auditório do Centro Administrativo 
“Prof. Imir Baladi”, sede da Prefeitura. Os 
setores participantes foram alimentação 
(bares, restaurantes e lanchonetes), aca-
demias, salões de beleza, proprietários 
de chácaras e comércio em geral.

Durante as reuniões, o prefeito ex-
pos a gravidade da situação, principal-
mente no que diz respeito à demanda de 
vagas hospitalares para atender os casos 
de Coronavírus. Portanto, reforçou que 
todas as medidas preventivas devem 
ser mantidas e intensificadas, como uso 
de máscara, constante higienização das 
mãos com água e sábado ou álcool em 
gel, manter o distanciamento físico entre 
as pessoas para evitar aglomerações.

Na manhã de quinta-feira (11/03), 
o prefeito, juntamente de colaborado-
res da Secretaria Municipal de Saúde, 
percorreu as ruas do centro da cida-
de, numa campanha de conscientização 
sobre o uso da máscara, junto aos co-
merciantes e a população.

Aluguel de Chácaras
A Prefeitura proibiu o aluguel de 

chácaras para realização de eventos que 
gerem aglomerações durante a “Fase 
Vermelha” do Plano SP, através do De-
creto Municipal nº 4170/2021, inicial-
mente de 09 a 19 de março. A proibição 
se estende a proprietários de chácaras 
ou assemelhados que pretendam reali-
zar eventos ou festividades de qualquer 
natureza que gerem aglomerações. Em 
caso de descumprimento desta medida, 
o infrator poderá ser multado.

Os Departamentos de Fiscalização e 
Vigilância em Saúde atuarão permanente-
mente em conjunto, intervindo em qual-
quer situação que contrarie as determina-
ções do decreto. O número do WhatsApp 
para denúncias é (19) 99613.7057. A iden-
tificação do denunciante é obrigatória, 
mas será mantida em sigilo. Para formali-
zação da denúncia, será necessário envio 
de prova, através de foto ou vídeo, bem 
como a localização da ocorrência.

Campanha de Arrecadação de Alimentos 
do Fundo Social de Solidariedade continua 
com as caixas coletoras nos supermercados

A Campanha de Arrecadação de 
Alimentos realizada pelo Fundo Social 
de Solidariedade de Socorro com a 
Secretaria Municipal de Cidadania (As-
sistência Social/CRAS e CREAS), segue 
buscando as doações dos socorren-
ses dispostos a ajudar nesse período 
de pandemia.  As doações podem ser 
feitas através da caixa coletoras, colo-
cadas nos supermercados. Mais infor-
mações podem ser obtidas no CREAS 
pelo telefone (19) 99724-9865 ou no 
Fundo Social no (19) 99924-2852.

Prefeitura de Socorro realiza mutirão de 
cirurgias de catarata e pterígio

A Prefeitura de Socorro, através da 
Secretaria de Saúde, realizou mutirão 
de cirurgias de catarata e pterígio nas 
últimas semanas. Em 23 de fevereiro, 
foram realizadas dez cirurgias de pte-
rígio, que é uma alteração na membra-
na transparente do olho, chamada de 
conjuntiva. Esta alteração costuma ser 
sobre a superfície do olho em direção 
à pupila e é por este motivo que é o 
problema é conhecido por “carne no 

olho”. No dia 03 de março, foram reali-
zadas 35 cirurgias de catarata.

As cirurgias foram realizadas no 
Hospital de Olhos de Bragança Paulista, 
com recursos da Secretaria Municipal 
de Saúde de Socorro. O mutirão acon-
teceu para atender a demanda os pro-
cedimentos agendados através do aten-
dimento do oftalmologista na UBS do 
Jardim Araújo. Para os meses de maio e 
junho, estão previstas mais 100 cirurgias.


