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No dia 28 de setembro a Prefeita
assinou, juntamente com o
presidente do Comder (Conselho
Municipal de Desenvolvimento
Rural) Alfred Erbert, o Plano
Municipal de Desenvolvimento Rural
Sustentável.
Estavam presentes o vice-prefeito,
o presidente da Câmara Pedro
Sábio Nunes, a chefe da divisão de
agronegócios Macela Toledo e Georg
Chaud, membro do Comder.
Este plano envolve as cadeias
produtivas do município e as cadeias
promissoras que serão trabalhadas,
além de contemplar dados gerais do
município e outras prioridades. Ele
servirá de base para os  trabalhos,
projetos e recursos que serão
destinados para a agricultura  nos
próximos quatro anos.
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Com o objetivo de despertar na criança, desde a mais tenra idade, o amor
e o cuidado para com a natureza, a direção e corpo docente da Creche
Municipal Jd. Araújo realizou atividades como painéis e pinturas,
preservação e cuidados com natureza, além de passeio e apreciação no
horto municipal e pelas ruas do bairro, bem como o plantio de duas mudas
de árvores da espécie CALLISTEMUN, ofertadas pelo Departamento de
Meio Ambiente da Prefeitura Municipal.
Participaram do plantio: Maternal I  (professora Márcia e Beth)  e  Maternal
II (professoras Michele e Ana Selma),  acompanhadas pela diretora Denise
e o jardineiro da Prefeitura Sr. Jorge.
Esta celebração é um ótimo motivo para valorizar cada vez mais o verde
e conscientizar as pessoas sobre a importância de sua conservação.

FFFFFesta das criançasesta das criançasesta das criançasesta das criançasesta das crianças
será no dia 18 deserá no dia 18 deserá no dia 18 deserá no dia 18 deserá no dia 18 de

OutubroOutubroOutubroOutubroOutubro
Uma grande festa está sendo
programada para comemorar o dia
das crianças.
Será realizada no dia 17 de outubro,
das 14h às 17h, no Centro de Lazer
do Trabalhador, com brinquedos
infláveis, pipoca, algodão doce,
gincanas, sorvete e sorteio
prêmios.
A realização é da Prefeitura
Municipal, por meio da Promoção
Social e o Departamento de
Esportes e Lazer, em parceria com
o Conselho Tutelar.

O Cemep/Senai informa que estão
abertas as inscrições para o curso
de manutenção de máquinas de
confecção – retas e especiais.
O curso será realizado em unidade
móvel do Senai, que será instalada
no pátio da Guarda Municipal,
Centro Administrativo.
As aulas serão realizadas no
período da manhã, das 8h às 12h e
tarde, 13h às 17h, de 05/10 a 09/
11, totalizando 80 horas.
Os interessados devem ter idade
mínima de 16 anos, ter concluído a
4ª série do ensino fundamental e
apresentar cópia do RG, CPF e
Carteira de Trabalho à rua Marechal
Floriano Peixoto, 08. Informações:
3855-2299.
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A prefeita enviou esta semana à
Câmara projeto que institui em
Socorro o Programa de
Parcelamento Incentivado de
Tributos (PPI). O programa permitirá
que os contribuintes em débito com
a Prefeitura regularizem suas
dívidas com desconto de até 100%
no valor dos juros, além de
reduções escalonadas nas multas
e possibilidade de parcelamento em
até 24 vezes. O projeto deve ser
agora votado pelos vereadores e
passará a vigorar a partir da data da
publicação.
O PPI terá vigência até 30/12/09 e
estabelece benefícios, prazos e
formas de pagamento de débitos
vencidos até 31/12/2008, como
Imposto Predial e Territorial Urbano
(IPTU), Imposto Sobre Serviços
(ISS). O objetivo é aumentar a
arrecadação e reduzir a dívida ativa
do município.
O valor mínimo de cada parcela
deverá ser de R$ 40 para pessoa
física e R$ 100 para pessoa jurídica.
Quem pagar a vista terá 100% de
desconto no valor dos jurose
redução 85% da multa. No caso de
o contribuinte optar pelo pagamento
em seis parcelas, o desconto será

de 80% nos juros e 60% na multa;
para pagamentos feitos em doze
parcelas, a redução prevista é de
60% nos juros e 50% na multa. No
prazo máximo previsto de
parcelamento até 24 vezes o
desconto será de 50% nos juros e
40% na multa.
 Apesar de facilitar a regularização
dos débitos pendentes, a Prefeitura
garante que haverá rigor no
sistema de cobrança. Havendo
atraso de pagamento maior de 60
dias, o acordo será imediatamente
suspenso e a dívida será enviada
para cobrança judicial. O PPI, aliás,
é uma saída encontrada pela
Prefeitura de evitar que os
contribuintes inadimplentes com
tributos municipais sofram
penhoras judiciais, já que a maioria
dos débitos encontra-se em
processo final de cobrança na
Justiça.
Para facilitar a vida dos
contribuintes que queiram aderir ao
PPI, a prefeita Marisa informa que
irá criar um setor específico de
atendimento na própria Prefeitura.
“Vamos criar uma central de
relacionamento com o cidadão,
exclusiva para o contribuinte obter

informações e esclarecer dúvidas
sobre dívidas e negociações”,
garantiu. “Essas medidas
contribuirão para a reduzir da
inadimplência, além de
proporcionar conseqüente
aumento da arrecadação. Nossa
intenção é investir esses recursos
extras em programas como o de
geração de empregos”, explica a
prefeita.
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O Sarau Cultural é um encontro de
artes com o objetivo de celebrar as
diferentes manifestações artísticas
através da interação entre o artista,
a obra e a platéia.
A terceira edição acontecerá no dia
10 de outubro, a partir das 19h, no
Palácio das Águias, sito a rua Dr.
Campos Salles, 177, Centro.
Os artistas interessados em
participar devem procurar a
secretaria do Centro Cultural para
fazer a inscrição. Informações
através do telefone: 3895-4829.
A realização é da Prefeitura
Municipal, por meio da Divisão de
Cultura em parceria com a
comissão Pró-Cultura.

A cerimônia de formatura do
Programa Educacional de
Resistência às Drogas e à Violência,
Proerd, aconteceu no dia 24 de
setembro, às 19h, no Ginásio
Municipal de Esportes.
O projeto é realizado em uma ação
conjunta entre a Polícia Militar,
Prefeitura Municipal, por meio do
Departamento Municipal de
Educação, estudantes, pais e
comunidade, no sentido de oferecer
um programa educacional para
reduzir o uso de drogas e a violência
entre crianças e jovens.
Participaram da formatura 360
alunos do 5º ano do ensino
fundamental das escolas
municipais: EMEF Coronel Olímpio
Gonçalves dos Reis, EMEF Profª
Benedicta Geralda de Sousa
Barbosa, EMEF Profª Esther de
Camargo Toledo Teixeira, EMEF
Prof. Eduardo Rodrigues de
Carvalho, EMEF Bairro do Pinhal,
EMEF Bairro do Livramento e EMEF
Bairro dos Rubins. Em seguida,
participaram do juramento de
resistência às Drogas e à Violência
e receberam o certificado dos
tutores, Soldados Nepomuceno e
Elizangela.
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Publicação dos atos oficiais do Poder Executivo
PORTARIA Nº 5066/ 2009

“Instaura Processo Administrativo”

MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS
ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:
Art. 1º - Instaurar competente Processo Administrativo Disciplinar, na
modalidade Processo Administrativo, em face de “H.de C.N”, RG nº
8.635.036-5, nos termos da Lei Municipal nº 3022/2003, alterada pela
Lei nº 3227 de 07/03/08.

Art. 2º -  Versa referido procedimento, para apuração, em tese, de
irregularidades cometidas no desempenho de suas respectivas funções,
em virtude de denúncia apresentada pelo municípe “ J.D.G”, nos termos
do Artigo 21 da Lei Municipal nº 3022/2003, e que, uma vez comprovados,
sujeitam o indiciado  às  penas previstas no Artigo 482 e seguintes da
C.L.T e subsidiariamente aos Artigos 127 e seguintes da Lei nº 8.112/90,
c.c. Art. 251 a 263 da Lei nº 10.261/68 alterada pela Lei Complementar nº
942/2003, independentemente das demais sanções civis e criminais
pertinentes, se o caso.

Art. 3º - A Comissão Processante Permanente constituída através da
Portaria nº 4849/2009 de 02 de fevereiro de 2009, deverá iniciar seus
trabalhos no prazo de oito dias, nos termos do Artigo 21 “caput” e § 4º da
Lei nº 3022/03.

                     Art. 4º  - Esta Portaria entrará em vigor nesta data, devendo
ser afixada em local de costume e publicada no jornal oficial, revogadas
as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 02 de outubro de 2009

Marisa de Souza Pinto Fontana
Prefeita  Municipal

PORTARIA Nº 5050/ 2009
“Prorroga prazo para conclusão de Processo Administrativo-
Disciplinar”

MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS
ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:
Art. 1º- Prorrogar o prazo para conclusão do Processo Disciplinar instaurado
em face da servidora L.S.H.N, de nº 02/2009, Portaria nº 4984/2009, por
mais 90 (noventa) dias, nos termos da Lei Municipal nº 3022/2003.

Art. 2 º-  Esta Portaria entrará em vigor nesta data, retroagindo seus
efeitos à data de 26 de agosto de 2009,  devendo ser afixada em local de
costume e publicada no jornal oficial revogadas as disposições em contrário.

 Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 04 de   setembro de 2009.

Marisa de Souza Pinto Fontana
                                     Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 5051/ 2009
MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS
ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:
Art. 1º - Constituir a seguinte comissão para, sob a presidência do primeiro
designado, proceder à avaliação de bens móveis e inservíveis à
Administração Municipal, em leilões que serão realizados oportunamente,
nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores:

-  Leandro de Souza Lima - RG nº 30.726.616-3
-  Celso  Martins - RG nº 4.594.760
-  José Walter Binotti - RG nº 5.414.672
-  Marcelo Mantovani Fratini - RG nº 19.390.556-5
-  Alfredo Daniel Bonetti - RG nº 22.949.369-5

Art. 2º - Designar a servidora Silvia Carla Rodrigues, RG nº 25.461.287-8,
como Leiloeiro Oficial da Prefeitura Municipal da Estância de Socorro.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 29 de setembro de 2009.

Marisa de Souza Pinto Fontana
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 5057/ 2009
MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS
ATRIBUIÇÕES LEGAIS, e nos termos do § 4º do artigo 92 da  Lei
Orgânica do Município,

RESOLVE:

      Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 01 de junho de 2009.

   Marisa de Souza Pinto Fontana
 Prefeita Municipal

Art. 1º - Autorizar o uso  das dependências do Centro de Convenções
“João Orlandi Pagliusi”, a ACE “Associação Comercial e Empresarial”
de Socorro, e o Departamento do Programa EMPREENDER pelo
NUCLEO NAES - Núcleo de Automotivos da Estância de Socorro,
para a realização do 2º PIT STOP, no período de 22 a 24 de outubro de
2009, nos termos do requerimento protocolado sob nº 006050.

Art. 2º - O espaço a ser utilizado deverá ser devolvido à Prefeitura nas
condições em que foi cedido, respondendo os responsáveis  por quaisquer
danos eventualmente causados ao patrimônio público, conforme Termos
de vistoria e responsabilidade anteriormente assinados.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação revoga-
das as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 5058/ 2009
MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS
ATRIBUIÇÕES LEGAIS, e nos termos do § 4º do artigo 92 da  Lei
Orgânica do Município,

RESOLVE:
Art. 1º - Autorizar o uso  das dependências do Centro de Convenções
“João Orlandi Pagliusi”, ao LAR DE JESUS “AMÉLIE BOUDET”, no dia 01
de novembro de 2009, para o Evento Micaneja, nos termos do requerimento
protocolado sob nº 006601.

Art. 2º - O espaço a ser utilizado deverá ser devolvido à Prefeitura nas
condições em que foi cedido, respondendo os responsáveis  por quaisquer
danos eventualmente causados ao patrimônio público, conforme Termos
de vistoria e responsabilidade anteriormente assinados.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação revogadas
as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 29 de setembro de 2009.

                          Marisa de Souza Pinto Fontana
 Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 5059/ 2009
MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:
Art. 1º - Nomear Vanda Maria Franco Pinto , C.P. 46629  - Série 0019ª-
SP, para ocupar o emprego em comissão de Chefe da Supervisão de
Manutenção e Controle de Frota, referência 30, a partir de 01 de
Setembro de 2009.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 29 de setembro de 2009.

Marisa de Souza Pinto Fontana
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 5060/ 2009
MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS
ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear, em virtude de aprovação em Concurso Público - (Edital
nº 01/2007), no emprego permanente de Motorista, referência 19, Valderci
David Costa de Godoi - C.P. 99305 - Série 00296ª-SP, a partir de 24 de
Setembro de 2009.

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

  Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 29 de setembro de 2009.

Marisa de Souza Pinto Fontana
 Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 5061/ 2009
MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS
ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:
Art. 1° - Enquadrar Christine Fischer, C.P. 59746 - Série 00196ª-SP, a
partir de 21 de Agosto de 2009, Professor de Educação Básica II - PEB
II, (Educação Física), na alínea “c” do Artigo 34 da Lei Complementar nº
56/2001 e suas alterações, no Nível II - referência 2, considerando a
evolução funcional pela via acadêmica.

c) Curso de pós-graduação em área de educação, com duração
mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas:

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 29 de setembro de 2009.

Marisa de Souza Pinto Fontana
  Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 5062/ 2009
MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS
ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:
Art. 1º - Prorrogar, de acordo com a cláusula 2ª do Contrato Individual de
Trabalho de Direito Administrativo, Sonia Maria das Dores Oliveira Toledo
- C.P. 13947 - Série 00282ª-SP, para ocupar o emprego  de Professor de
Educação Básica I - PEB I, classificada no concurso público Edital nº 01/
2007, nos termos do § 2º do artigo 4º da Lei nº 3077/2005, a partir de 19 de
Setembro de 2009 com o término em 14 de Dezembro de 2009 em virtude
do desmembramento da sala do Jardim I e II (mista) da EMEI Bairro dos
Nogueiras.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 29 de setembro de 2009.

Marisa de Souza Pinto Fontana
          Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 5063/ 2009
“Altera Comissão Processante Disciplinar Permanente”

MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS
ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:
Art. 1º - Alterar a Portaria nº 4849/2009 de 02 de fevereiro de 2009, que
designou os membros da Comissão Processante Permanente, com a
finalidade de substituir o membro-auxiliar, nos termos do artigo 5º § 2º da
Lei nº 3022 de 19 de dezembro de 2003 e alterações posteriores, passando
a Comissão a ter a seguinte  composição:

Dr. Alexandre Paiva Marques - Procurador Jurídico
Dra. Eniceia Aparecida de Oliveira Rodrigues - Oficial  Administrativo
Alexandra Aparecida de Melo - Escriturária

Art. 2º - Permanecem inalterados os demais termos da Portaria nº 4849/
2009 de 02 de fevereiro de 2009.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 29 de  setembro de 2009

Marisa de Souza Pinto Fontana
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 5064/ 2009
“Designa Comissão Municipal de levantamento e avaliação  dos
bens móveis e  materiais   diversos, avaliando os bens úteis e os

inservíveis aos serviços da   prefeitura”.

MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE:

Art. 1º - Designar  os seguintes servidores municipais, para comporem a
Comissão Municipal de Listagem e Avaliação dos Bens Móveis e materiais
diversos a serem definidos como úteis ou inservíveis aos serviços da
Prefeitura:

Marcelo Mantovani Fratini
Silvia Carla Rodrigues de Moraes
Leandro de Souza Lima

Art. 2º - Da avaliação deverá ser feito o laudo competente firmado em 2
(duas) vias, pelos membros da comissão, conforme Anexo I do decreto
2783/2009.

Art. 3º - Os serviços da presente comissão, serão prestados sem ônus
aos cofres municipais, porém considerados  de relevância pública.

Art. 4° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,  revogadas
as disposições contrárias.

Socorro, 01 de outubro de 2009.

Marisa de Souza Pinto Fontana
Prefeita Municipal

DECRETO Nº 2777/ 2009
“Dispõe sobre a medida preventiva de afastamento   temporário de
servidoras gestantes desempenhando funções de magistério.”
MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, no uso das
atribuições que lhe são conferidas por lei, e

- Considerando as recomendações e avaliações da OMS (Organização
Mundial da Saúde) a respeito da propagação do vírus influenza A H1N1
entre estudantes e de recorrentes relatos sobre o aumento expressivo do
número de crianças e adolescentes atendidas nos pronto-socorros
paulistas devido a problemas respiratórios;

- Considerando a Resolução SS - 123, de 11.8.2009 que estabelece
recomendações para prevenção da influenza A (H1N1) em gestantes e dá
outras providências,

DECRETA:
Art. 1º - Fica determinado como medida de precaução, para as servidoras
públicas municipais gestantes que fazem parte do quadro do magistério
da Prefeitura Municipal de Socorro, afastamento do exercício de suas
funções a partir de 24 de agosto de 2009  por tempo indeterminado.

Art. 2º - As servidoras gestantes deverão apresentar junto ao Departamento
de Educação atestado médico comprovando a gravidez.

Art. 3º - Fica autorizada a substituição dos referidos servidores por
Professores Adjuntos para prestarem serviços que se fizerem necessários
em virtude dos afastamentos.

Art. 4º - O afastamento a que se refere este Decreto será considerado
efetivo exercício para todos os fins e não acarretará prejuízo de
remuneração  e demais vantagens para as servidoras.

Art. 5º – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
retroagindo os seus efeitos a  24 de agosto de 2009, revogadas as
disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 23 de setembro de 2009.

Marisa de Souza Pinto Fontana
Prefeita Municipal

Darleni Domingues Gigli
Diretora do Departamento dos Negócios Jurídicos

Registrado, Publicado e Afixado em igual data no mural da
Prefeitura.

Eniceia Aparecida de Oliveira Rodrigues
Chefe de Supervisão da Secretaria de Gabinete

DECRETO Nº 2781/ 2009
MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS
ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

DECRETA:
Art. 1º- Fica a população em geral  convocada a participar da Conferência
Municipal de Cultura, que será realizada às 19 horas do dia 30 de outubro de
2009, no auditório do Centro Administrativo Municipal.

Art. 2 º- Nomeio os seguintes membros para comporem a Comissão
Organizadora:

- Franks Fernando Félix do Prado
- Carlos Alberto Tavares de Toledo
- Maria Lucia F. de Almeida
- Marco Antonio da Silva Pinto
- Fernando Montini
- Gabriel Elvis Perre
- Vânia Cristina de Oliveira Franco
- Rute Miriam de Souza
- Fábio Gonçales Zavanela
- Domingues J. Palazi

Art. 2º - Os trabalhos de que trata este Decreto serão prestados sem ônus
aos cofres municipais, porém considerados de relevância pública.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 30 de  setembro de 2009.

Marisa de Souza Pinto Fontana
Prefeita Municipal

Darleni Domingues Gigli
Diretora do Depto. dos Negócios Jurídicos

Registrado, Publicado e Afixado em igual data no mural da
Prefeitura.

Eniceia Aparecida de Oliveira Rodrigues
Chefe da Supervisão da Secretaria de Gabinete

DECRETO Nº 2782/ 2009
“Dispõe sobre a Permissão de Uso a título precário e gratuito, de
espaço público localizado no “Centro de Exposições João Orlandi
Pagliusi” e dá outras providências”

MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS
ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
Considerando tratar-se de Permissão de Uso, de interesse público;

Considerando a disposição legal do parágrafo 3º do artigo 92 da Lei
Orgânica do Município, que autoriza a Permissão de Uso a título precário,
de bem público através de Decreto;

Considerando que há solicitação dos Diretores dos Centros de Formação
de Condutores desta cidade, e que a realização dos exames de direção
veicular de automóveis e motocicletas, necessita de um local específico
que garanta a segurança da população e dos examinando, Processo
Administrativo 6591/2009;
DECRETA:

Art. 1o– Fica permitido o uso precário do “Centro de Exposições João
Orlandi Pagliusi”, defronte o Salão de Eventos “Alfredo Bonetti”, aos
Centros de Formação de Condutores de Socorro,  para a realização dos
Exames de Direção Veicular de automóveis e  motocicletas,  por tempo
indeterminado, os quais serão realizados às segundas, terças, quartas e
sextas-feiras de cada mês.

Art. 2º - A permissão de uso, de que trata o presente Decreto, é feita em
caráter pessoal e intransferível, devendo os permissionários zelar pelo
local público a ser utilizado, respondendo os mesmos por danos  a que
derem causa.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 30 de setembro de 2009.

Marisa de Souza Pinto Fontana
  Prefeita Municipal

Darleni Domingues Gigli
Diretora do Departamento dos Negócios Jurídicos

Registrado, Publicado e Afixado em igual data no mural da
Prefeitura.

Eniceia Aparecida de Oliveira Rodrigues
Chefe da Supervisão da Secretaria de Gabinete
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Publicação dos atos oficiais do Poder Executivo

DECRETO Nº 2782/ 2009
Regulamenta a administração do patrimônio mobiliário do Município
e dá outras providências;.

MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS
ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer procedimentos relativos
à administração de bens móveis permanentes, no tocante à identificação,
controle, guarda, baixa e unificação do sistema de gerenciamento do
patrimônio; e

CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de um efetivo e eficaz controle
dos bens patrimoniais do Município;

DECRETA:
Art. 1.° - Compete ao Departamento Administração e Gestão, coordenar
e fiscalizar à Divisão de Almoxarifado a gestão e  controle dos bens
móveis permanentes que compõem o acervo patrimonial da Prefeitura de
Socorro.

Art. 2º – Para fins deste decreto, considera-se:

I - Patrimônio: o conjunto de bens, direitos e obrigações suscetíveis de
apreciação econômica, obtida por meio de compra, doação ou outra forma
de aquisição, devidamente identificado e registrado;

III - Bens móveis permanentes: aqueles que, em razão de seu uso corrente,
não perdem a sua identidade física, e/ou têm uma durabilidade superior a
dois anos;

IV - Incorporação: o registro de bens móveis permanentes ao patrimônio
da Prefeitura. A incorporação somente é efetivada após o recebimento
físico dos bens e à vista da documentação contábil respectiva, não
sendo admitida incorporação provisória;

V - Doação: a entrega gratuita mediante termo de direito de propriedade do
bem;

VI - Inventário: o levantamento e identificação de bens, visando à
comprovação de existência física, integridade das informações contábeis
e responsabilidade dos usuários detentores dos bens;

VII - Movimentação de Bens: a transferência de material constituinte do
acervo patrimonial entre órgãos da Administração Direta ou para órgãos e
entidades a eles vinculadas, com mudança gratuita de posse e troca de
responsabilidade;

VIII - Permissão de Uso: o ato negociável, com ou sem condições,
gratuito ou remunerado, por tempo certo ou indeterminado, sempre
modificável e revogável unilateral, discricionário e precário, através do
qual a Administração faculta ao particular a utilização individual de
determinado bem, desde que também de interesse da coletividade;

IX - Autorização de Uso: o ato unilateral, discricionário e precário pelo qual
a Administração consente na prática de determinada atividade individual
sobre um bem. Não tem formas ou requisitos especiais, mas deve ser ato
escrito, podendo ser revogável a qualquer tempo;

X - Tombamento: o processo de registro em sistema próprio e de
identificação física do bem incorporado ao acervo patrimonial do Município;
XI - Baixa Patrimonial: processo pelo qual o bem deixa de existir oficialmente
no patrimônio do município;

XII - Chapeamento: a identificação física do bem por meio de placa ou
gravação, contendo o número patrimonial a ele atribuído;

XIII - Manutenção: o procedimento pelo qual se restaura um bem, antes
danificado, colocando-o em condições de uso;

XIV - Permissionário: aquele que recebeu permissão de uso de bens
móveis permanentes da Prefeitura;

XV - Autorizatário aquele que recebeu autorização de uso de bens móveis
pertencentes da Prefeitura;

XVI - Sindicância: conjunto de atos e diligências com que se visa a apurar
alguma ocorrência, que se realiza por decisão administrativa, para apurar
irregularidade no serviço público.

DAS RESPONSABILIDADES

Art. 3.º - Os Diretores da Prefeitura deverão indicar a Divisão de
Almoxarifado, através de expediente próprio, o nome completo do
funcionário que será responsável pelo patrimônio de seu departamento.

§ 1.º - O servidor indicado como responsável pelo patrimônio do departamento
deverá pertencer ao quadro de funcionários da Prefeitura.

§ 2.° - A indicação do servidor não eximirá o titular do departamento de
responsabilidade, caso venham ocorrer problemas com relação aos bens
de sua carga patrimonial.

Art. 4.° - É de competência do responsável pelo patrimônio no departamento
acompanhar todo e qualquer processo que envolva os bens móveis
permanentes que estejam sob sua responsabilidade.

Art. 5.° - Fica estabelecido que os servidores da Divisão de Almoxarifado,
devidamente identificados, sempre que for necessário, terão livre acesso
a todos os locais onde haja bens tombados.

DA INCORPORAÇÃO PATRIMONIAL

Art. 6.° - A incorporação patrimonial será efetuada por aquisição, fabricação
e doação, mediante comprovação de sua origem, através de documentos
contábeis.

Art. 7.° - Os processos de compras de material permanente deverão ser
encaminhados a Divisão de Almoxarifado, para registro e cadastramento
dos bens móveis adquiridos.

Parágrafo único - O registro deverá conter todos os dados relativos ao
bem adquirido, como unidade administrativa, tipo de bem, número de
patrimônio, data e valor da aquisição, incorporação, número de empenho,
número de processo, marca e outros dados característicos.

Art. 8.° - Não será permitido, em hipótese alguma, que os bens móveis
adquiridos sejam entregues aos departamentos da Prefeitura, sem prévio
registro por parte da Divisão de Almoxarifado, sob pena de responsabilidade
do servidor que lhe deu causa.

Art. 9.° - A Divisão de Almoxarifado encaminhará cópia de todos os
registros ao Departamento de Contabilidade, para a devida incorporação.

Art. 10 - A Divisão de Almoxarifado manterá registro analítico dos bens
móveis, tendo por base o inventário de cada unidade administrativa e o
elemento de escrituração sintética, de acordo com a Lei Federal n.o
4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 11 - Constitui responsabilidade da Divisão de Almoxarifado a averiguação
das condições em que os bens móveis permanentes serão recebidos,
bem como a devida documentação necessária para seu tombamento.

DA MOVIMENTAÇÃO DOS BENS

Art. 12. A movimentação de bens móveis permanentes entre os
departamentos da Prefeitura deverá ser comunicada de imediato a Divisão
de Almoxarifado.

Art. 13 - O uso de bens móveis permanentes, por terceiros, poderá ser
feito desde que observadas as finalidades e exigências previstas nesta
Lei e na Lei Orgânica do Município de Socorro.

Art. 14 – No decreto de permissão ou autorização de uso deverão constar,
obrigatoriamente:

I – a natureza da permissão ou autorização;
II – a finalidade exclusiva do uso pelo permissionário ou autorizatário;
III - a proibição de transferência de bens móveis e/ou equipamentos, a
qualquer título, para terceiros;
IV - a proibição da modificação do uso a que se destina, sem concordância
da Administração;
V - a obrigação do permissionário ou autorizatário de zelar e conservar
pelos bens móveis e/ou equipamentos, sendo de sua responsabilidade os
danos ou prejuízos a que nele causar e/ou permitir;
VI - a obrigação de o permissionário ou autorizatário devolver os bens
móveis e/ou equipamentos para a Prefeitura quando esses não estiverem
mais sendo utilizados;

VII - a obrigação de o permissionário ou autorizatário repor os bens que
porventura sejam descartados sem autorização da Prefeitura;
VIII - a plena rescindibilidade da permissão ou autorização de uso, por ato
administrativo, sem que a Prefeitura fique obrigada a pagar ao
permissionário ou autorizatário indenização de, qualquer espécie.
Art. 15 - A doação de bens móveis permanentes será permitida
exclusivamente para fins e uso de interesse social, após avaliação de
sua oportunidade e conveniência sócio-econômica, relativamente à escolha
de outra forma de alienação, através de decreto do Executivo.

DO CONSERTO E MANUTENÇÃO

Art. 16 – A Divisão de Manutenção dos Transportes somente efetuará
reparos em bens que estiverem devidamente incorporados ao patrimônio
da Prefeitura.

DO INVENTÁRIO

Art. 17 - É de responsabilidade dos departamentos a realização do inventário
dos bens móveis permanentes, devendo ser apurada a existência física
em confronto com as informações registradas no sistema de controle de
patrimônio, assim como seu estado de conservação.

§ 1.0 - O inventário deverá ser realizado por todos os departamentos da
Prefeitura, até o último dia útil do mês de março de cada ano.

§ 2.0 - Os departamentos da Prefeitura deverão enviar a Divisão de
Almoxarifado, até o dia 30 (trinta) do mês de outubro de cada exercício,
ou quando por esta solicitada, a relação completa de todos os bens
móveis que estejam sob sua responsabilidade.

§ 3.0 - A relação deverá conter a denominação do departamento, o número
de registro do patrimônio, procedência, o tipo e estado de conservação do
bem.

Art. 18 – O inventário também será realizado nas seguintes situações:

I – mudança dos responsáveis pela sua guarda e conservação;
II – criação, extinção e alteração de departamentos da estrutura
organizacional;
III – mudança de endereço físico da unidade; e
IV - em qualquer época, por iniciativa do diretor do departamento
responsável ou por iniciativa da Divisão de Almoxarifado.

Art. 19 - O inventário de bens usados por terceiros em regime de permissão
ou autorização será realizado anualmente pela Divisão de Almoxarifado.

DA SINDICÂNICA

Art. 20 — Nos casos de perda, extravio, subtração ou deterioração culposa
ou dolosa ou ocorrência de quaisquer irregularidades nos bens móveis
permanentes existentes nas dependências de qualquer órgão da Prefeitura,
o fato deverá ser apurado imediatamente pelo órgão responsável pelos
bens, por meio de Sindicância ou Processo Administrativo, conforme o
caso.

Art. 21 - No caso de bens cujo uso foi permitido ou autorizado, é de
responsabilidade da Divisão de Almoxarifado a apuração dos fatos
referentes a danos causados nos bens.

Parágrafo único - Caso seja constatada a responsabilidade do
permissionário ou autorizatário, este deverá efetuar a reposição por outro
bem de igual valor e qualidade.

DAS BAIXAS

Art. 22 - Os bens móveis patrimoniais são passíveis de baixa quando
forem alienados na forma da legislação de regência, ou considerados
inservíveis, deteriorados, perdidos, extraviados ou subtraídos.

Parágrafo único - Todo bem excluído do patrimônio mobiliário, por motivo
previsto no caput, deverá ser encaminhado, juntamente com a placa de
ativo fixo, a Divisão de Almoxarifado, que se encarregará de comunicar
o fato ao Departamento de Finanças, para que este departamento possa
efetuar a respectiva baixa.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 23 - A Divisão de Almoxarifado poderá expedir regulamento operacional
visando ao gerenciamento do sistema de controle de manutenção dos
bens móveis pertencentes à Prefeitura de Socorro.

Art. 24 – Os anexos I e II, são parte integrante deste decreto.

Art. 25 – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
às disposições em contrário.

Marisa de Souza Pinto Fontana
Prefeita Municipal

Darleni Domingues Gigli
Diretora do Departamento dos Negócios Jurídicos

Registrado, Publicado e Afixado em igual data no mural da
Prefeitura.

Eniceia Aparecida de Oliveira Rodrigues
Chefe da Supervisão da Secretaria de Gabinete

ANEXO I

LAUDO DE AVALIAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DA
PREFEITURA DE SOCORRO

Em consonância com a portaria n°_____ de abril de 2009, que determina
a Comissão Municipal de Avaliação e Contagem dos bens Móveis e
inservíveis aos Serviços Públicos Municipal, e conforme constatação “in
loco” dos bens abaixo relacionados são inservíveis, sem condições de
uso, obsoletos, sem condições de serem consertados, estão em estado
ruins de conservação, diante do exposto solicitamos a baixa dos
bens abaixo relacionados do Patrimônio Municipal:

PLAQUETA N° - ________ – DESCRIÇÃO

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO
GESTÃO DO PATRIMÔNIO

________________________________________________________________________

TERMO DE GUARDA E RESPONSABILIDADE N° ____________ .

RESPONSÁVEL –
ENDEREÇO –
CARGO –
RG-
CPF-
FONE-

Declaro que recebi o material permanente abaixo discriminado,
para ser utilizado a serviço desta entidade sob minha
responsabilidade.

Plaqueta n°
Descrição:

__________________________________
Assinatura do responsável

Entidade:
Socorro ______/______/2009.

LEI Nº 3314/ 2009
“Autoriza a instituição do Conselho Municipal de Desenvolvimento
Rural Sustentável de Socorro – COMDER”.

MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS
ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELA SANCIONA E
PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º- Fica instituído o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural
Sustentável de Socorro – COMDER.

LEI Nº 3315/ 2009
“Dispõe sobre a Política Municipal de Educação Ambiental e dá
outras providências”
MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS
ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELA SANCIONA E
PROMULGA A SEGUINTE LEI:
Art. 1º. Esta Lei institui a Política Municipal de Educação Ambiental no
Município de Socorro,  em consonância com a legislação federal e estadual
pertinente em vigor.

Art. 2º. Para os fins e objetivos desta Lei, define-se Educação Ambiental,
como um processo contínuo e transdisciplinar de formação e informação,
orientado para o desenvolvimento da consciência sobre as questões
ambientais e para a promoção de atividades que levem a participação das
comunidades na preservação do patrimônio ambiental, sendo um meio de
Promover mudanças de comportamentos e estilos de vida, além de
disseminar conhecimentos e desenvolver habil idades rumo a
sustentabilidade.

Art. 3°. A educação ambiental, direito de todos, é um componente essencial
e permanente da educação municipal, devendo estar presente, de forma
articulada em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em
caráter formal e não formal.

Art. 4° - Os princípios básicos da Educação Ambiental são:
I – o enfoque humanístico, sistêmico, democrático e participativo;
II – a concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a
interdependência entre o meio natural, o socioeconômico, político e cultural,
sob o enfoque da Sustentabilidade;
III – o pluralismo de idéias e concepções pedagógicas, na perspectiva da
Multidisciplinar idade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade;
IV – a vinculação entre a ética, a educação, a saúde publica, comunicação,
o trabalho e as práticas socioambientais;
V – a garantia de continuidade, permanência e articulação do processo
educativo com todos os indivíduos e grupos sociais;
VI – a permanente avaliação crítica do processo educativo;
VII – a abordagem articulada das questões socioambientais locais, regionais,
nacionais e globais;
VIII – o respeito e valorização da pluralidade, da diversidade cultural e do
conhecimento e práticas tradicionais;
IX – a promoção da eqüidade social e econômica;
X – a promoção do exercício permanente do diálogo, da alteridade, da
solidariedade, da co-responsabilidade e da cooperação entre todos os
setores sociais;
XI - estimular o debate sobre os sistemas de produção e consumo,
enfatizando os Sustentáveis.

Art. 5° - Os objetivos fundamentais da Educação Ambiental no Município
de Socorro são:
I – a construção de uma sociedade ecologicamente responsável,
economicamente viável, culturalmente diversa, politicamente atuante e
socialmente justa;
II – o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente
em suas múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos,
históricos, psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos,
culturais, tecnológicos e éticos;
III – a garantia da democratização e a socialização das informações
socioambientais;
IV – a participação da sociedade na discussão das questões
socioambientais fortalecendo o exercício da cidadania e o desenvolvimento
de uma consciência critica e ética;
V - o incentivo à participação comunitária ativa, permanente e responsável
na proteção, preservação e conservação do equilíbrio do meio ambiente,
entendendo-se a defesa da qualidade ambiental como um valor inseparável
do exercício da cidadania;
VI - incentivar a formação de grupos voltados para as questões
socioambientais na instituições públicas, sociais e privadas;
VII – o fortalecimento da integração entre ciência e tecnologia, em especial
o estímulo à adoção de práticas sustentáveis que minimizem os impactos
negativos sobre o ambiente;

Art. 2º- Ao Conselho ora instituído compete:
I - Estabelecer diretrizes para formulação de políticas de desenvolvimento
da agricultura e agroindústria;
II - Promover a integração dos setores públicos e privados envolvidos
com a agricultura (produção, comercialização, armazenamento,
industrialização, transporte, pesquisa, assistência técnica, insumos,
créditos, tributação, legislação e outros);
III -  Elaborar e aprovar o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural
Sustentável e anualmente avaliar o programa de trabalho, acompanhando
a sua execução;
IV - Apoiar o desenvolvimento de cooperativismo e do associativismo  na
área  rural;
V - Manter intercâmbio com os conselhos similares, visando o
encaminhamento  de reivindicações de interesses comuns;
VI - Assessorar o  Poder Executivo Municipal em matérias relacionadas
aos Agronegócios;
VII - Analisar permanentemente  o setor agrícola, propondo medidas ao
seu desenvolvimento sustentável;
VIII - Emitir pareceres relativos ao setor agrícola;
IX - Fiscalizar toda e qualquer intervenção e ações de investimento no
município, de acordo com as atividades pertinentes ao setor da agricultura.

Art. 3º - O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável é
uma entidade sem fins lucrativos.

Art. 4º - O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável é
uma entidade consultiva e deliberativa.

Art. 5º - O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável
será constituído de 15 (quinze) membros titulares e igual número de
suplentes, indicados mediante ofício, com a seguinte composição:
I – 05 (cinco) representantes de bairros e associações rurais;
II – 01 (um) representante do Sindicato Rural;
III – 02 (dois) representantes de ONGs ligadas a área rural;
IV – 01 (um) representante do Departamento Municipal de Estradas Rurais;
V – 01 (um) representante do Departamento Municipal de Turismo;
VI – 01 (um) representante do Poder Legislativo;
VII – 01 (um) representante da Associação Comercial;
VIII – 02 (dois) representantes do Escritório de Desenvolvimento Rural –
CATI;
IX – 01 (um) representante do Escritório de Desenvolvimento dos
Agronegócios - CODEAGRO.”

§ 1º - Os membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural
Sustentável serão designados por ato do Poder Executivo.

Art. 6º- O mandato dos membros do Conselho Municipal de
Desenvolvimento Rural Sustentável, será de 2 (dois) anos, facultada a
recondução para mais um mandato.

Art. 7º - Dentro de 30 (trinta) dias após a composição do Conselho, os
membros deverão  aprovar o regimento interno, disciplinando seu
funcionamento e a eleição de seu presidente.

Art. 8º - O Escritório de Desenvolvimento Rural fornecerá a infra-estrutura
administrativa necessária à atuação do Conselho Municipal de
Desenvolvimento Rural Sustentável.

Art. 9º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário, especialmente a Lei Municipal nº 2792 de 08 de
julho de 1997.

  Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 29 de setembro de 2009.

Marisa de Souza Pinto Fontana
Prefeita  Municipal

Darleni Domingues Gigli
Diretora do Departamento dos Negócios Jurídicos

Registrada, Publicada e Afixada em igual data no mural da
Prefeitura.

Eniceia Aparecida de Oliveira Rodrigues
Chefe de Supervisão da Secretaria de Gabinete
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Publicação dos atos oficiais do Poder Executivo
VIII – o fortalecimento da cidadania, auto-determinação dos povos e a
solidariedade como fundamentos para o futuro da humanidade;
IX - o desenvolvimento de programas, projetos e ações de educação
ambiental integrados:
· ao Plano Diretor,
· ao zoneamento ambiental, ecoturismo, mudanças climáticas,
· à gestão dos resíduos sólidos e do saneamento ambiental,
· à gestão da qualidade dos recursos hídricos e do ar
· ao manejo dos recursos florestais,
· à administração das unidades de conservação e das áreas
especialmente protegidas,
· ao uso e ocupação do solo,
· à preparação e mobilização de comunidades situadas em áreas
de risco tecnológico, risco geológico e risco hidrológico,
· ao desenvolvimento urbano,
· ao planejamento dos transportes,
· ao desenvolvimento das atividades agrícolas e das atividades
industriais,
· ao desenvolvimento de tecnologias,
· ao consumo e à defesa do patrimônio natural, histórico e cultural.

Art. 6º. No âmbito da Política Municipal estabelecida por esta Lei, compete
ao Poder Público promover:
I - a incorporação do conceito de desenvolvimento sustentável no
planejamento e execução das políticas públicas municipais;
II - a educação ambiental em todos os níveis de ensino;
III – a conscientização da população quanto à importância da valorização
do meio ambiente, da paisagem e recursos naturais e arquitetônica da
cidade, com especial foco nas lideranças locais e em especialistas com
capacidade de multiplicação;
IV - o engajamento da sociedade na conservação, recuperação, uso e
melhoria do meio ambiente, inclusive com utilização de meios de difusão
em massa;
V – meios de integração das ações em prol da educação ambiental
realizadas pelo poder público, pela sociedade civil organizada e pelo setor
empresarial.

Art. 7°. A Política Municipal de Educação Ambiental compreende todas as
ações de educação ambiental implementadas pelos órgãos e entidades
municipais, bem como as realizadas, mediante contratos e convênios de
colaboração, por organizações não governamentais e empresas.

Art. 8°. Na determinação das ações, projetos e programas vinculados à
Política Municipal de Educação Ambiental, devem ser privilegiadas as
medidas que comportem:
I - capacitação de recursos humanos;
II - desenvolvimento de estudos, pesquisas e experimentações;
III - produção de material educativo e sua ampla divulgação;
IV - acompanhamento e avaliação.

Art. 9º. A capacitação de recursos humanos, voltada para o ensino formal
e não formal, comporta as seguintes dimensões:
I - a incorporação da dimensão ambiental durante a formação e a
especialização dos educadores de todos os níveis e modalidades de
ensino;
II - a preparação de profissionais orientados para as atividades de gestão
ambiental; e
III - a formação e atualização de profissionais especializados na área de
meio ambiente.

Art. 10. As ações de estudos, pesquisas e experimentações voltar-se-ão
para:
I - o desenvolvimento de instrumentos e metodologias visando à
incorporação da dimensão ambiental, de forma transversal e interdisciplinar,
nos diferentes níveis e modalidades de ensino;
II - a difusão de conhecimentos e de informações sobre a questão
ambiental;
III - o desenvolvimento de instrumentos e metodologias visando à
participação das populações interessadas na formulação e execução de
pesquisas relacionadas à problemática ambiental;
IV - a busca de alternativas curriculares e metodológicas da capacitação
na área ambiental;
V - o apoio a iniciativas e experiências locais e regionais.

Art. 11. Na produção de material educativo deverão ser observadas a
identificação de seu público-alvo, com vistas à determinação da linguagem
e mensagem apropriadas, bem como a exposição e a valorização do
patrimônio ambiental do município de Socorro.
Parágrafo Único – Na exposição do patrimônio ambiental, o material
educativo deverá privilegiar a divulgação de marcos ambientais, assim
compreendidos os bens naturais considerados identificadores da cidade.

Art. 12. Entende-se por educação ambiental no ensino formal a
desenvolvida no âmbito dos currículos das instituições escolares públicas
e privadas, englobando:
I - educação básica:
a) educação infantil,
b) ensino fundamental e
c) ensino médio;
II - educação superior;
III - educação especial;
IV - educação profissional;
V - educação de jovens adultos

Parágrafo Único. As iniciativas de educação ambiental no ensino formal
implementada ou apoiada pelo Poder Público Municipal deverão contemplar,
prioritariamente, a educação básica e, progressivamente, as demais
modalidades de ensino.

Art. 13. A educação ambiental será desenvolvida como uma prática
educativa integrada, transdisciplinar, contínua e permanente em todos os
níveis e modalidades de ensino formal.

§1° - A educação ambiental não será implantada como disciplina específica
no currículo escolar da rede pública municipal, salvo em atividades de
extensão, de caráter complementar e extracurricular.

§2° - Nos cursos de formação e especialização técnico-profissional, em
todos os níveis, deve ser incorporado conteúdo que trate da ética ambiental
das atividades profissionais a serem desenvolvidas.

Art. 14. A dimensão ambiental deve constar dos currículos de formação
de professores, em todos os níveis e em todas as disciplinas.

Parágrafo Único - Os professores em atividade devem receber formação
complementar em suas áreas de atuação, com o propósito de atenderem
adequadamente ao cumprimento dos princípios e objetivos da Política
Municipal de Educação Ambiental.

Art. 15. Entende-se por educação ambiental não-
formal as ações e práticas educativas voltadas à sensibilização da
coletividade sobre a temática ambiental, e à sua organização e participação
na defesa da qualidade do meio-ambiente, realizadas à margem das
instituições escolares.
Parágrafo Único – Para fins do disposto no caput, o Poder Público
Municipal incentivará:
I - a difusão, por intermédio dos meios de comunicação de massa, de
programas educativos e de informações acerca de temas relacionados
ao meio ambiente;
II - a ampla participação das escolas, das universidades e de organizações
não governamentais na formulação e execução de programas e atividades
vinculadas à educação ambiental não-formal;
III - a participação de empresas públicas e privadas no desenvolvimento
de programas de educação ambiental em parceria com as escolas, as
universidades e as organizações não governamentais;
IV - o trabalho de sensibilização junto às comunidades ligadas às Unidades
de Conservação.

Art. 16. O Sistema Municipal de Educação Ambiental compreende o
Departamento Municipal de Meio Ambiente, o Departamento Municipal de
Educação, o Conselho Municipal de Meio Ambiente e o Conselho Municipal
de Educação.
Parágrafo Único – O disposto no caput não importa em vedação a que
os demais órgãos e entidades municipais implementem ações de educação
ambiental, desde que observados os ditames desta Lei e os fixados no
âmbito do Sistema Municipal de Educação Ambiental.

Art. 17. Ao Departamento Municipal de Meio Ambiente, na qualidade de
órgão gestor da Política Municipal de Educação Ambiental, compete:
I – definir diretrizes e elaborar, de forma participativa, o Programa Municipal
de Educação Ambiental;
II – definir diretrizes dos programas e projetos, no âmbito da política
municipal de Educação ambiental, bem como articular, coordenar,
executar, supervisionar e monitorar a implantação de suas ações,
III – participar na negociação de financiamentos a programas e projetos
na área de educação ambiental;
IV – acompanhar e avaliar, permanentemente, a Política e o Programa
Municipal de Educação Ambiental;
V – articular junto ao governo federal e estadual, na implementação e
monitoramento das Políticas, programas e projetos no âmbito municipal,
contribuindo para a existência de um forte Sistema Nacional de Educação
Ambiental.

§ 1°. Para fins de planejamento e execução de planos, programas e
projetos de educação ambiental, o órgão gestor deverá, além de ouvir o
Conselho Municipal de Meio Ambiente, na forma da Legislação em vigor,
constituir uma Comissão Multidisciplinar de Educação Ambiental (CMEA)
de assessoramento, não-governamental, órgão colegiado de caráter
deliberativo, composto por representantes de universidades, organizações
do terceiro setor e empresas com responsabilidade social, com a finalidade
de apoiar o órgão gestor na implantação da Política Municipal de Educação

Ambiental, de apreciar, formular, propor e avaliar programas, projetos e
ações de educação ambiental e exercer o controle social.

§ 2°. Competirá à Comissão Multidisciplinar de Educação Ambiental (CMEA)
a que se refere o parágrafo anterior:
I – Apresentar, até 30 de abril de cada ano, propostas de projetos, com os
respectivos dimensionamentos de recursos, para fim de subsidiar os
projetos de leis orçamentárias;
II – Assessorar o órgão gestor na promoção de uma conferência anual de
avaliação da política municipal de educação ambiental, com a presença
de representantes do setor público, da sociedade civil e das empresas
que desenvolvam iniciativas de educação ambiental; e
III – Propor, até 15 de fevereiro de cada ano, um tema a ser priorizado nas
campanhas de educação ambiental, observado o disposto no parágrafo
único do artigo 9° desta Lei.
§ 3°. Sem prejuízo do disposto no inciso III do parágrafo anterior, toda e
qualquer ação desenvolvida ou apoiada pelo Poder Público Municipal no
âmbito da Política estabelecida por esta Lei deverá comportar métodos de
monitoramento e avaliação.

Art. 18. A implementação de planos, programas e projetos de educação
ambiental no âmbito do ensino formal devem ser submetidos ao
Departamento Municipal de Educação e ao Conselho Municipal de
Educação, observada a legislação em vigor.

Art. 19. O Departamento Municipal do Meio Ambiente, o Departamento
Municipal da Educação e os demais órgãos do Município de Socorro,
deverão consignar em seus orçamentos recursos necessários ao
desenvolvimento de programas, projetos e ações de educação ambiental.

Art. 20. A seleção de planos e programas para alocação de recursos
públicos em Educação Ambiental deve ser realizada levando-se em conta
os seguintes critérios:
I – conformidade com princípios, objetivos e diretrizes da Política Municipal
de Educação Ambiental;
II – economicidade, medida pela relação e magnitude dos recursos a
alocar e o retorno socioambiental, utilizando-se indicadores qualitativos e
quantitativos;
III - análise da sustentabilidade dos planos, programas e projetos em
Educação Ambiental que deverá contemplar a capacidade institucional e
a continuidade dos planos, programas projetos.

Art. 21. Os projetos e programas de assistência técnica e financeira
realizados, direta ou indiretamente, pelo Poder Público Municipal, relativos
a meio ambiente e educação, deverão, sempre que possível, conter
componentes de educação ambiental.

Art. 22. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 (noventa)
dias a partir da data de sua publicação.

Art. 23. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições contrárias.

  Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 29 de setembro de 2009.

Marisa de Souza Pinto Fontana
Prefeita  Municipal

Darleni Domingues Gigli
Diretora do Departamento dos Negócios Jurídicos

Registrada, Publicada e Afixada em igual data no mural
da Prefeitura.

Eniceia Aparecida de Oliveira Rodrigues
Chefe de Supervisão da Secretaria de Gabinete

LEI Nº 3316/ 2009
“Dispõe sobre a instituição do calendário municipal de datas
comemorativas associadas aos temas ambientais”
MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS
ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELA SANCIONA E
PROMULGA A SEGUINTE LEI:
Art. 1º - Instituir o calendário municipal de datas comemorativas associadas
aos temas ambientais dele fazendo parte as seguintes datas:
22/03 - DIA MUNDIAL DA ÁGUA
15/04 - DIA DA CONSERVAÇÃO DO SOLO
19/04 - DIA DO INDIO
22/04 - DIA DO PLANETA TERRA
03/05 - DIA DO PAU-BRASIL
05/06   DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE E DA ECOLOGIA
01 a 07/06 - SEMANA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE
17/07 - DIA DO PROTETOR DA FLORESTA
14/08 - DIA DO COMBATE À POLUIÇÃO
21/09  - DIA DA ÁRVORE
22/09 - DIA DA DEFESA DA FAUNA
09/11 - DIA DO URBANISMO
23/11 - DIA DO RIO

Parágrafo único:  Nestas respectivas datas deverão as escolas
da rede pública municipal promoverem  manifestações relativas à
data comemorada.

Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrario.

 Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 29 de setembro de 2009.

Marisa de Souza Pinto Fontana
Prefeita  Municipal

Darleni Domingues Gigli
Diretora do Departamento dos Negócios Jurídicos

Registrada, Publicada e Afixada em igual data no mural da
Prefeitura.

Eniceia Aparecida de Oliveira Rodrigues
Chefe de Supervisão da Secretaria de Gabinete

LEI Nº 3317/ 2009
“Dá nova denominação e atribuições ao Conselho Municipal do
Meio Ambiente”
MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS
ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELA SANCIONA E
PROMULGA A SEGUINTE LEI:
Art. 1º. O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - CODEMA -,
criado pela Lei Municipal 2079 de 1987, passa a ser denominado Conselho
Municipal de Meio Ambiente – CMMA, órgão deliberativo e consultivo.

Art. 2º. Ao CMMA  compete:
I. Assessorar o Poder Executivo na elaboração do Plano Diretor de
Conservação do Meio Ambiente do Município de Socorro nos termos da lei
ambiental, que deverá ser aprovado por resolução do CMMA e que orientará
a execução da política municipal de meio ambiente;
II. participar da elaboração dos planos e programas da Prefeitura
Municipal, que tenham impactos direto ou indireto na proteção, conservação
e recuperação do meio ambiente e melhoria da qualidade de vida da
população do Município;
III. elaborar resoluções e padrões de qualidade ambiental, a serem
respeitados no município de Socorro, referentes ao uso dos recursos
naturais e as atividades causadoras de poluição ambiental sob qualquer
forma, respeitados os padrões estaduais e federais;
IV. regulamentar leis municipais, por meio de resoluções, para
estabelecer limites mais rigorosos para a qualidade ambiental ou facilitar
a ação do órgão executivo;
V. requisitar, sempre que for necessário, a quaisquer órgãos públicos
ou privados, municipais, estaduais ou federais, informações que digam
respeito às suas competências institucionais;
VI. participar e opinar sobre a criação de unidades de conservação
ou áreas de especial interesse natural, ecológico, histórico, arqueológico,
cultural, urbanístico e turístico, nos termos da legislação em vigor,
funcionando como Conselho Gestor, caso não haja um conselho específico
para cada Unidade de Conservação municipal;
VII. fornecer e produzir, em atendimento a solicitação fundamentada
e no limite de suas competências, para qualquer cidadão, órgão da prefeitura
ou entidade da sociedade civil sediada no município, informações referentes
à qualidade ambiental do município ou a processos que tramitem no
CMMA;
VIII. incentivar e apoiar a realização de programas e projetos de
educação, conservação e recuperação ambientais no município;
IX. comunicar ao Ministério Público e aos demais órgãos competentes,
as agressões ambientais ocorridas ou por ocorrer dentro do município, que
tenham chegado ao seu conhecimento, atuando preventivamente, sempre
que possível;
X. deliberar sobre a  criação e aplicação dos recursos do FUMDEMA,
bem como monitorar e avaliar as atividades apoiadas pelo referido fundo;
XI. estabelecer critérios e normas para uso dos recursos do
FUMDEMA mediante Resolução;

XII. Assessorar o poder executivo municipal nas questões relativas
ao uso do solo urbano ou rural e aprovar o Zoneamento Turístico e
Ambiental do Município, respeitando-se o Plano Diretor e os demais
zoneamentos eventualmente elaborados pelo Poder Público estadual ou
federal;
XIII. opinar, previamente à aprovação pela Câmara Municipal de
Vereadores, sobre quaisquer alterações no Plano Diretor Municipal que
possam afetar o meio ambiente local;
XIV. sugerir aos poderes executivo e legislativo a criação e alteração
de leis referentes ao meio ambiente.
XV. Emitir prévio parecer quanto a aprovação de loteamentos,
alterações no traçado viário e abertura de novas vias públicas.
XVI. Deliberar sobre o licenciamento ambiental de competência
municipal.
XVII. Opinar em projetos não expressamente submetidos ao CMMA,
desde que haja fundado receio de impacto ambiental.

Art. 3º. O CMMA é composto pelos seguintes órgãos:
I. Plenária;
II. Diretoria;
III.Comissões permanentes ou temporárias.
Parágrafo único. As competências de cada um dos órgãos do CMMA, não
previstas nesta Lei, serão estabelecidas em seu regimento interno.

Art. 4º. Art. 4º. A Plenária é foro máximo de deliberação do CMMA e será
composta por 18 (dezoito) membros, com a seguinte composição:
I. (01) um representante do Departamento Municipal de Meio
Ambiente;
II. (01) um representante do Departamento de Planejamento e
Urbanismo;
III. (01) um representante do Departamento Municipal de Agricultura;
IV. (01) um representante do Departamento Municipal de Educação;
V. (01) um representante do Departamento Municipal de Fiscalização;
VI. (01) um representante do Departamento Municipal de Turismo;
VII. (01) um representante da Câmara Municipal de Vereadores;
VIII. (04) quatro representantes de organizações não governamentais
que detenham entre suas finalidades principais a proteção do meio
ambiente;
IX. (02) dois representantes de entidades de classe;
X. (01) um representante de entidades do setor comercial, industrial
ou empresarial;
XI. (02) dois representantes de associações rurais;
XII. (02) dois representantes das associações de bairro da zona
urbana

§ 1.º – A indicação dos membros titulares e suplentes será realizada
conforme segue:
I - Nas entidades elencadas nos incisos de I a VII a indicação será
encaminhada mediante ofício assinado por seus representantes legais,
no prazo de quinze dias, após convocação efetuada pelo Departamento
do Meio Ambiente a qual será homologada pelo Prefeito através de Decreto;
II – Nas entidades elencadas nos incisos de VIII a XII a indicação se dará
após a realização de eleição entre seus pares, a qual será homologada
pelo Prefeito através de Decreto.
§ 2º. Somente estarão habilitadas a indicar seus representantes, e terão
direito a voto, as entidades elencadas nos incisos VIII a XII que estiverem,
à data da eleição, legalmente constituídas há pelo menos 02 (dois) anos,
e devidamente cadastradas e habilitadas junto ao Departamento Municipal
do Meio Ambiente, tendo por sede e área de atuação o município de
Socorro.

§ 3º - As funções desempenhadas pelos membros do CMMA são
consideradas de relevante interesse público e serão exercidas
gratuitamente.

§ 4º. O mandato dos membros do CMMA será de 2 (dois) anos permitida
a uma recondução.

§ 5º. As plenárias ordinárias do CMMA ocorrerão uma vez por mês,
devendo ser agendadas e convocadas com antecedência mínima de sete
dias úteis.

§ 6º. O presidente do CMMA ou no mínimo seis de seus membros titulares,
poderão convocar reunião plenária extraordinária, com antecedência
mínima de três dias úteis.

§ 7º. A pauta das reuniões plenárias ordinárias ou extraordinárias do
CMMA, assim como as convocações para as reuniões deverão ser
afixadas em local de amplo e fácil acesso à população e divulgadas em
jornal oficial do município, atendendo-se os prazos estabelecidos nos
parágrafos 5º e 6º deste artigo.

§ 8º. As deliberações da plenária do CMMA ocorrerão por maioria simples,
e o quorum mínimo será de  metade dos membros, podendo o regimento
interno estabelecer quorum qualificado para deliberações de relevante
interesse público do município.

§ 9º. Os atos deliberativos do CMMA serão emanados por meio de
resolução que deverá ser apreciada e aprovada pela plenária do CMMA e
entrará em vigor após sua publicação no jornal oficial do município,
afixação de cópia de sua íntegra em locais de fácil e amplo acesso ao
público em geral.

Art. 5º. A diretoria do CMMA será composta por:
I. um presidente
II. um vice-presidente
III.um primeiro secretário
IV.um segundo secretário

§ 1º. Os membros da diretoria serão eleitos dentre os membros titulares
da plenária para o mandato de um ano, permitida a recondução por igual
período.

§ 2º. A eleição para os membros da diretoria ocorrerá em reunião
extraordinária convocada prioritariamente para esta finalidade.

Art. 6º. O CMMA deverá contar com todo apoio de infra-estrutura, logístico
e operacional da Prefeitura Municipal de Socorro para o exercício de suas
competências.
Art. 7º. A plenária do CMMA criará comissões temáticas permanentes ou
temporárias para tratar de temas específicos.

§ 1º. As deliberações das comissões serão tomadas por maioria simples
e deverão ser submetidas mediante parecer conclusivo à plenária que
poderá alterá-las ou ratificá-las.

§ 2º. Poderão participar das comissões, na qualidade de colaboradores,
profissionais autônomos ou de outros órgãos da prefeitura ou de outras
instituições públicas ou privadas, desde que formal e oficialmente
convidados pela plenária ou comissão.

§ 3º. Será criada uma Comissão Permanente para assessorar a gestão do
FUMDEMA que será presidida pelo Presidente do CMMA ou por
representanteinpor ele entre os membros titulares do CMMA e Comissões
Temporárias para análise de projetos submetidos ao referido Fundo.

Art. 8º. O CMMA deverá ser obrigatoriamente ouvido, em caráter
deliberativo, nos procedimentos de avaliação de impacto ambiental sob
competência dos órgãos ambientais municipal, estadual ou federal, de
empreendimentos efetiva ou potencialmente causadores de significativa
poluição ou degradação ambiental no Município, sob pena de nulidade das
licenças eventualmente emitidas.

Art. 9º. A instalação do CMMA e a nomeação dos conselheiros ocorrerão
no prazo máximo de 90 (noventa) dias contados a partir da publicação
desta lei.

Parágrafo único. O CMMA elaborará e aprovará mediante voto de três
quintos de seus membros, resolução contendo o regimento interno no
prazo máximo de 90 (noventa) dias após sua instalação.

Art. 10 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 29 de setembro de
2009.

Marisa de Souza Pinto Fontana
Prefeita  Municipal

Darleni Domingues Gigli
Diretora do Departamento dos Negócios Jurídicos

Registrada, Publicada e Afixada em igual data no mural
da Prefeitura.

Eniceia Aparecida de Oliveira Rodrigues
Chefe de Supervisão da Secretaria de Gabinete
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