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   Campanha Nacional de Vacinação contra a
Poliomielite (Paralisia Infantil) e contra o Sarampo
De acordo com o Ministério

da Saúde, as vacinas contra
Poliomielite e Sarampo
serão aplicadas
simultaneamente. Devido a
isso serão aplicadas em
locais onde há sala de
vacina com estrutura
adequada.
Serão vacinadas as

crianças na seguinte faixa
etária:
Contra Poliomielite: 0 a

menores de 05 anos.
Contra Sarampo: 01 a

menores de 07 anos.

É muito importante que
todas as crianças nessa
faixa etária sejam vacinadas,
mesmo que já tenham
tomado a vacina
anteriormente. Em vários
países estão ocorrendo
casos de sarampo e a já
temos casos confirmados
no Brasil.
Durante a Campanha, as

unidades estarão
atualizando as demais
vacinas do calendário para
as crianças com atraso no
esquema vacinal.

                              Dia 18/06 (sábado)

Nos demais dias a
vacinação será feita das 8
às 16 horas. Para maiores
informações, procure a

unidade mais próxima de
sua residência.
 “Siga o Zé Gotinha e

proteja a saúde das crianças.”

 
Visando maior e

melhor desenvolvimento
e aprendizagem, os
alunos das nove Escolas
do Campo, estão
vivenciando várias
atividades pedagógicas
ut i l izando como
instrumento, a realidade
do local onde vivem.

Essas at iv idades
fazem parte do projeto
“Água Limpa, Ambiente
Sadio e Sustentável” do
Departamento de
Planejamento e
Urbanismo e da Ong
“Grupo Ecológico Água”
(GEA).

Desde o início do ano
letivo, os alunos das
Escolas Municipais:
Agudo, Barão de Ibitinga, 
Camanducaia do Meio,
Lavras de Baixo,  Lavras
de Cima,  Livramento,
Luiza Rovesta Conti
(Pinhal),  Rio do Peixe e
R u b i n s ,  e s t ã o
empenhados em ações
práticas de conservação e
preservação dos recursos
naturais.

Este trabalho busca
conscientizar os  alunos
sobre a necessidade de
mudanças de
comportamento no que diz
respeito a saneamento
básico, transmissão de
doenças pela água,
qualidade da água para
abastecimento, esgoto
(o que é e como deve
ser eliminado), efeito
estufa e uso racional de
água.

Para a  rea l ização
deste pro je to ,  tem
acontec ido d iversas
atividades como, por
exemplo, apresentação
de teatro, confecção de
paine l ,  p lant io  de
árvores,  produção
textua l  e
pr inc ipa lmente,  pe lo
t raba lho de
conscientização de que
a natureza necessita de
cuidados.

     Escolas do
Campo ensinam
   com o Meio
    Ambiente

“A boa educação é
moeda de ouro, em toda
parte tem valor.” (Padre
Antônio Vieira)

Dando continuidade à
tradição de ministrar um
ensino de qualidade, a
Rede Municipal de
Educação de Socorro
novamente supera os
resultados das demais
redes de ensino, conforme
constatou o Sistema de
Avaliação do Rendimento
Escolar do Estado de São
Paulo, o SARESP.

Os resultados obtidos
pelos 5º anos das escolas
municipais foram
s i g n i f i c a t i v a m e n t e
superiores aos resultados
dos demais segmentos

Mais uma vez, Escolas Municipais de Socorro
superam os resultados das demais Redes de Ensino

que participaram da
avaliação demonstrando
que a Rede Municipal de
Ensino continua
desempenhando um
excelente trabalho na
educação dos alunos do
Ensino Fundamental.

Esse fato colabora com
o desenvolvimento do
município e com o trabalho
das escolas estaduais as
quais, comparadamente,
recebem um aluno melhor
preparado e com uma média
de aprendizagem superior a
maioria dos alunos do estado
de São Paulo.

Este resultado é
decorrente do constante
acompanhamento e apoio
dado às escolas pelo
Departamento Municipal

de Educação que,
freqüentemente, busca
ações complementares
para sanar os déficits de
aprendizagem e demais
problemas que possam
prejudicar a evolução do
aluno. O apoio para que
professores participem de
capacitações é uma das
metas que a Rede
Municipal tem alcançado
mediante a política de
valorização profissional do
Quadro do Magistério.

Hoje, a maioria dos
educadores municipais
possui Ensino Superior,
boa parte tem pós-
graduação e alguns já
pensam em mestrado e
até doutorado além de
participarem, com

frequência, de cursos de
formação, extensão
cultural ou
a p e r f e i ç o a m e n t o ,
realizados por entidades
particulares ou
conveniadas ao município,
e também cursos
oferecidos pelo Governo
Federal.

Essa política faz com que
os professores estejam
cada vez mais preparados
para contribuírem com o
sucesso de seus alunos,
apoiados pela
contribuição de
funcionários, pais e alunos
que também contribuíram
com este resultado.

Mediante aos fatos, o
Departamento de Educação
agradece a todos.

Em atendimento ao artigo
9º, § 4 da Lei de
Responsabilidade Fiscal
(L.C. N.º 101/00), a
Administração Municipal

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

convida toda a população
para participar da audiência
pública referente às metas
fiscais do Primeiro
Quadrimestre de 2011, a

realizar-se no dia 16 de
junho, às 18 horas, no
Auditório da Câmara
Municipal de Socorro, sito à

Centro – Socorro.
Prefeitura Municipal da Estância
de Socorro, 10 de junho de 2011.
Marisa de Souza Pinto
Fontana -PrefeitaMunicipalrua XV de Novembro, 12 –
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Publicação dos atos oficiais do Poder Executivo
DECRETO Nº 2953/2011

DECRETO Nº 2954/2011

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

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto no Departamento de Finanças – Divisão de Contabilidade um crédito adicional
suplementar no valor de R$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais), para reforço da seguinte dotação do
orçamento vigente:

Art. 2o. – O valor do presente crédito será coberto com recurso proveniente do Superávit apurado
no exercício anterior, na fonte de recurso do Programa Inclusão Digital para a Implantação de
Centro de Acesso a Tecnologias para Inclusão Social, do Ministério de Ciências e Tecnologia,
representado pela Caixa Econômica Federal, conforme Contrato nº.0259999-39/2008 MCT/CAIXA,
celebrado em 27/04/2010. R$ 60.000,00
Art. 3o. – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário, em especial o Decreto nº 2942/2011 de 07 de Abril de 2011.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 19 de Maio de 2011.
Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal

Publicado e Afixado em igual data no mural da Prefeitura.
Darleni Domingues Gigli - Diretora do Depto dos Negócios Jurídicos

“Abertura de Crédito Adicional Suplementar”
MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO,
ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

DECRETA:
Art. 1º. – Fica aberto no Departamento de Finanças – Divisão de Contabilidade um crédito adicional
suplementar no valor de R$ 401.000,00 (Quatrocentos e Um Mil Reais), para reforço das seguintes
dotações do orçamento vigente:

Art. 2o. – O valor do presente crédito será coberto com recursos provenientes da anulação parcial
das seguintes dotações do orçamento vigente:

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 19 de Maio de 2011.
Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal

Publicado e Afixado em igual data no mural da Prefeitura.
Darleni Domingues Gigli - Diretora do Depto dos Negócios Jurídicos

DECRETO Nº 2955/2011

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

DECRETA:
Art. 1o. – Fica autorizada pela Lei nº. 3452/2011, de 07 de Junho de 2011, conforme preceitua o
Artigo 42 da Lei nº. 4.320, de 17 de março de 1964, a abertura no Departamento de Finanças –
Divisão de Contabilidade, um crédito especial no valor de R$ 100.937,29 (Cem Mil, Novecentos e
Trinta e Sete Reais e Vinte e Nove Centavos), para execução de reforma da Quadra Poliesportiva
da Escola de Ensino Infantil Prof. Oduvaldo Pedroso, localizada a Rua Major Natinho, nº. 331,
Jardim Araújo, no município de Socorro.
Art. 2o. – O presente crédito obedecerá as seguintes classificações orçamentárias:

Art. 3o. – O valor do presente crédito será coberto com os seguintes recursos:
I – Repasse pelo Governo Federal conforme Convênio SICONV 713019 Processo nº. 0311994-95/
2009 celebrado entre o Ministério do Esporte representado pela Caixa Econômica Federal e o
município de Socorro firmado em 30 de dezembro de 2009, proveniente do excesso de arrecadação

de conformidade com o Artigo 43, parágrafo 1º, inciso II, da Lei 4.320 de 17 de março de 1964, no
valor de ....................................   R$    97.500,00
II – O valor da contrapartida (recursos próprios), conforme preceitua a Cláusula 4ª - Item 4.1 do
presente contrato, será proveniente da anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:

Total ...................................................................................................................    R$ 100.937,29
Art. 4o. – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 07 de Junho de 2011.
Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal

Publicado e Afixado em igual data no mural da Prefeitura.
Darleni Domingues Gigli - Diretora do Depto dos Negócios Jurídicos

DECRETO Nº 2956/2011

DECRETO Nº 2957/2011

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

DECRETA:
Art. 1o. – Fica autorizada pela Lei nº. 3453/2011, de 07 de Junho de 2011, conforme preceitua o
Artigo 42 da Lei nº. 4.320, de 17 de março de 1964, a abertura no Departamento de Finanças –
Divisão de Contabilidade, um crédito especial no valor R$ 190.000,00 (Cento e Noventa Mil Reais),
destinado à construção de uma Quadra Poliesportiva no Bairro dos Rubins, no município de
Socorro.
Art. 2o. – O presente crédito obedecerá as seguintes classificações orçamentárias:

Art. 3o. – Servirá de cobertura do presente crédito, os seguintes recursos:
I – Repasse pelo Governo do Estado de São Paulo conforme Convênio a ser firmado entre a
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional através da Unidade de Articulação com
Municípios – UAM, e o município de Socorro, proveniente do excesso de arrecadação de
conformidade com o Artigo 43, parágrafo 1º, inciso II, da Lei 4.320 de 17 de março de 1964, no
valor de ...........................................     R$   150.000,00
II – O valor da contrapartida (recursos próprios) será proveniente da anulação parcial da seguinte
dotação do orçamento vigente:

Total ..................................................................................................................     R$ 190.000,00
Art. 4o. – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

            Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 07 de Junho de 2011.
Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal

Publicado e Afixado em igual data no mural da Prefeitura.
Darleni Domingues Gigli - Diretora do Depto dos Negócios Jurídicos

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

DECRETA:
Art. 1º - Declarar facultativo o ponto nas repartições municipais nos próximos dias 24 de Junho e
09 de Agosto, aniversário de Socorro.
Art. 2º - Os serviços considerados essenciais deverão ser operados pelo sistema de plantão.
Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições
em contrário.
                        Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 08 de Junho de 2011.
                              Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal

Publicado e Afixado em igual data no mural da Prefeitura.
Darleni Domingues Gigli - Diretora do Departamento dos Negócios Jurídicos

LEI  Nº 3449/ 2011

Institui o “Dia da Vitória da 2ª Guerra Mundial” no município de Socorro e dá outras
providências.

“De autoria do Vereador Presidente Luciano Kyochi Taniguchi - PSDB”
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. 1° - Fica instituído o “Dia da Vitória da 2ª Guerra Mundial” no Município de Socorro, a ser
comemorado todo dia 08 de Maio.
Art. 2º - O “Dia da Vitória da 2ª Guerra Mundial” tem como objetivo homenagear os pracinhas
socorrenses que atuaram no maior conflito bélico da humanidade.
Art. 3º - A presente Lei será regulamentada pelo Poder Executivo.
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação
                       Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 23 de Maio de 2011.

Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal
Publicada e Afixada em igual data no mural da Prefeitura.

Darleni Domingues Gigli - Diretora do Departamento dos Negócios Jurídicos

LEI  Nº 3451/ 2011

“Autoriza a celebração de Convênio com o Estado de São Paulo, por meio da Secretaria
de Desenvolvimento Social”.
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 a Chefe do Executivo Municipal autorizada a celebrar Termo de Convênios e
respectivos aditamentos com o Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento
Social.
Art. 2º - Para o cumprimento do disposto no Artigo 1º, fica o Poder Executivo autorizado:
I- A executar aos Programas ligados à Secretaria de Desenvolvimento Social;
II- A receber repasses financeiros e/ou cessão de uso de bens patrimoniais e outros;
III-A abrir crédito suplementar especial ao orçamento nos valores liberados pelos ajustes até os
limites previstos na Lei Orçamentária.
Art. 3º - Os encargos que a Prefeitura vier a assumir em razão da execução do acordo correrão
por conta de verbas próprias constantes do orçamento vigente, suplementadas se necessário.
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 03 de Junho de 2011.
                                Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal
                         Publicada e Afixada em igual data no mural da Prefeitura.
          Darleni Domingues Gigli - Diretora do Departamento dos Negócios Jurídicos

                                                    Minuta Termo de Convênio
Termo de Convênio que entre si celebram o Estado de São Paulo, através da Secretaria de
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LEI  Nº 3452 / 2011

Desenvolvimento Social e o Município de, objetivando a execução do Projeto Estadual do Leite
“VIVALEITE” Aos de de , o Estado de São Paulo, através da Secretaria de Desenvolvimento Social,
neste ato representada pelo seu Titular , devidamente autorizado, nos termos do Decreto nº
44.569, de 22 de dezembro de 1999 e suas alterações, doravante denominada SECRETARIA, e o
Município de , aqui representado pelo Prefeito Municipal , devidamente autorizado pela Lei Municipal
nº , de de de , ora designado simplesmente MUNICÍPIO, resolvem celebrar o presente Convênio
para os fins e mediante as condições e cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA
Do Objeto O presente Convênio tem por objeto a conjunção de esforços entre os partícipes para
a execução do Projeto Estadual do Leite “VIVALEITE”, no Município de, mediante a distribuição
gratuita de leite fluído pasteurizado, com teor de gordura mínimo de 3% (três por cento), e enriquecido
com Fe e Vitaminas A e D por litro, para crianças de 6 (seis) meses até 6 (seis) anos de idade, com
observância das regras de prioridade e preferência estabelecidas no Projeto Estadual do Leite
“VIVALEITE”.
CLÁUSULA SEGUNDA
Das Obrigações
I - constituem obrigações comuns:
a)  colaborar, acompanhar, supervisionar, avaliar e divulgar a implantação e o desenvolvimento
das ações decorrentes do presente Convênio;
b)  fazer menção ao presente Convênio sempre que for divulgado o andamento ou os resultados
dos trabalhos nele previstos;
c)  assegurar o cumprimento dos termos e disposições do Decreto nº 44.569, de 22 de dezembro
de 1999  e suas alterações, das normas estabelecidas por Resolução do Secretário de
Desenvolvimento Social;
 d)  assegurar o cumprimento dos termos e disposições legais em vigor, atinentes à espécie,
notadamente, a Lei Estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1989 e a Lei Federal nº 8.666, de 21
de junho de 1993, com as alterações posteriores;
e)  participar da Comissão Municipal responsável pela execução do Convênio, composta de 1 (um)
representante de cada partícipe e 1 (um) representante do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente.
II - constituem obrigações da SECRETARIA:
a)  entregar ao Município, através de empresa contratada como fornecedora do produto na região,
no mínimo 3 (três) vezes por semana em locais determinados pela Prefeitura a cota equivalente a
litros de leite/dia, perfazendo o total mensal de litros de leite;
b)  proceder à supervisão e à fiscalização do Projeto, através da Coordenadoria de Desenvolvimento
dos Agronegócios, do fornecimento do leite ao MUNICÍPIO, conforme os termos deste Convênio e
o contrato assinado entre a SECRETARIA e a empresa fornecedora do produto;
c) proceder a avaliações periódicas do Convênio.
III - constituem obrigações do MUNICÍPIO:
a)  realizar o cadastramento das crianças a serem beneficiadas pelo Projeto Estadual do Leite
“VIVALEITE”, residentes no território municipal, que preencham as condições estabelecidas no
Decreto nº 44.569, de 22 de dezembro de 1999 e suas alterações;
b)  efetuar o controle mensal das crianças beneficiárias, atualizando o cadastro quanto ao
rendimento familiar e à idade das crianças e zelando pela destinação do reforço nutricional;
c)  definir o órgão do Município que responderá pelo Projeto, indicar, por escrito, o seu responsável
e os locais adequados para a sua instalação e funcionamento;
d)  distribuir a quota de litros de leite recebida para as crianças cadastradas, obedecendo as
regras de prioridade e preferências estabelecidas no Projeto Estadual do Leite “VIVALEITE” fixadas
no Decreto nº 44.569, de 22 de dezembro de 1999 e suas alterações;
e)  permitir a verificação, pela SECRETARIA, de toda a operação de distribuição, bem como das
fichas cadastrais e documentos comprobatórios;
f)  afixar, nos locais de cadastramento e distribuição, a lista dos beneficiários, os critérios e
horários estabelecidos para a entrega do leite, assim como cartazes indicativos do Projeto a
serem fornecidos pela Secretaria de Desenvolvimento Social;
g) Fazer o acompanhamento nutricional mensal das crianças beneficiadas pelo Projeto do Leite
através da curva de crescimento, com supervisão de profissionais da área de saúde, com o envio
periódico de informações sobre os resultados alcançados;
h)  enviar relatório bimensal sobre o desenvolvimento do Projeto, conforme modelo instituído pela
Coordenadoria de Desenvolvimento Social da Secretaria de Desenvolvimento Social, preparados
pela Comissão Municipal nos termos do parágrafo único do artigo 7º do Decreto nº 44.569, de 22
de dezembro de 1999.
CLÁUSULA TERCEIRA
Da Denúncia e Da Rescisão O presente Convênio poderá ser denunciado por desinteresse
consensual ou unilateral, a qualquer tempo, mediante comunicação escrita com antecedência
mínima de 90 (noventa) dias, bem como rescindido por descumprimento das obrigações assumidas
ou por infração legal.
Parágrafo único - Ocorrendo a denúncia por parte da Prefeitura Municipal, esta deverá fornecer,
dentro do prazo acima estipulado, dados que permitam a Secretaria de Desenvolvimento Social dar
continuidade ao atendimento dos beneficiários do Projeto.
CLÁUSULA QUARTA
Do Valor O valor do presente Convênio corresponde às despesas ordinárias alocadas no orçamento-
programa de cada partícipe, atinentes a gastos com pessoal e material de consumo.
CLÁUSULA QUINTA
Da Vigência O prazo de vigência deste Convênio é anos, a contar da data de sua assinatura,
prorrogável, mediante aditamentos, observado o período máximo de 5 (cinco) anos.
CLÁUSULA SEXTA
Do Foro Fica eleito o foro da Cidade de São Paulo para dirimir as dúvidas decorrentes da execução
do presente Convênio, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem de acordo, os partícipes assinam o presente Convênio em 2 (duas) vias de igual
teor e forma, para um só efeito de direito, na presença das testemunhas abaixo.
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMNETO SOCIAL
PREFEITO MUNICIPAL
Testemunhas:
1._____________________________ Nome:
RG:
CIC:
2. _____________________________ Nome:
RG:
CIC:

PORTARIA Nº 5637/2011

“Abertura de Crédito Especial”
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 aberto no Departamento de Finanças – Divisão de Contabilidade, um crédito especial
no valor de R$ 100.937,29 (Cem Mil, Novecentos e Trinta e Sete Reais e Vinte e Nove Centavos),
para execução de reforma da Quadra Poliesportiva da Escola de Ensino Infantil Prof. Oduvaldo
Pedroso, localizada a Rua Major Natinho, nº. 331, Jardim Araújo, no município de Socorro.
Art. 2o. – O presente crédito obedecerá as seguintes classificações orçamentárias:

Art. 3o. – O valor do presente crédito será coberto com os seguintes recursos:
I – Repasse pelo Governo Federal conforme Convênio SICONV 713019 Processo nº. 0311994-95/
2009 celebrado entre o Ministério do Esporte representado pela Caixa Econômica Federal e o
município de Socorro firmado em 30 de dezembro de 2009, proveniente do excesso de arrecadação
de conformidade com o Artigo 43, parágrafo 1º, inciso II, da Lei 4.320 de 17 de março de 1964, no
valor de.............   R$ 97.500,00

II – O valor da contrapartida (recursos próprios), conforme preceitua a Cláusula 4ª - Item 4.1 do
presente contrato, será proveniente da anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:

Total ...................................................................................................................... R$ 100.937,29
Art. 4o. – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 07 de Junho de 2011.

Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal
Publicada e Afixada em igual data no mural da Prefeitura.

Darleni Domingues Gigli - Diretora do Departamento dos Negócios Jurídicos

PORTARIA Nº 5638/2011

“Instaura Processo Administrativo Disciplinar - PAD”
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, na modalidade Processo Administrativo
Disciplinar - PAD, para apuração de infração funcional de professora de Creche, lotada na Creche
Municipal Betânia.
Art. 2º - A Comissão Processante Permanente constituída através da Portaria nº 5590/2011 de 25
de abril de 2011, composta pela - Dra. Lauren  Salgueiro Bonfá - Procurador Jurídico, Matrícula nº
2182 - Presidente,  Dra. Eniceia Aparecida de Oliveira - Oficial Administrativo, Matrícula nº 168 -
Secretária, Geny Maria Córdoba Andreucci - Oficial Administrativo, Matrícula nº 185, Membro
Auxiliar, deverá promover a imediata instauração do procedimento, nos termos do artigo 28 da Lei
nº 3348/2010.
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor nesta data, devendo ser afixada em local de costume,
dando ciência a imputada e publicada no jornal oficial, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 31 de maio de 2011.
                                Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita  Municipal

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

RESOLVE:
Art. 1° - Desligar do Serviço Público Municipal, do emprego permanente de Fiscal, a pedido,
André Fernando Carollo, C.P. 92257 - Série 00345ª - SP, a partir de 01 de Junho de 2011.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

    Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 02 de Junho de 2011.
Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal

As famílias abaixo relacionadas encontram-se no Cadastro Único para Programas Sociais do
Governo Federal, porém possuem o cadastro desatualizado há mais de 48 meses (4 anos). Com
o objetivo de atualizarmos nossas bases e atendermos às exigências do MDS – Ministério de
Desenvolvimento Social e Combate à Fome do Governo Federal, convocamos as responsáveis
familiares para se apresentarem no CRAS à Rua Barão de Ibitinga, 593 – Centro, de segunda a
sexta-feira das 8h às 10h e das 13h às 16h.
Trazer todos os documentos originais de todas as pessoas moradoras no domicílio: RG, CPF,
TÍTULO DE ELEITOR, CARTEIRA DE TRABALHO E HOLERITE OU COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ATUALIZADO, CERTIDÃO DE CASAMENTO, CERTIDÃO DE NASCIMENTO, CERTIDÃO DE ÓBITO
QUANDO HOUVER FALECIMENTO DE ALGUM MEMBRO CADASTRADO DA FAMÍLIA, COMPROVANTE
DE RESIDÊNCIA (CONTA DE LUZ), DECLARAÇÃO DE ESCOLA DE CRIANÇAS E JOVENS QUE
ESTIVEREM ESTUDANDO.
A atualização cadastral é de extrema importância, pois é a partir desta ferramenta (cadastro) que
os governos municipais, estaduais e federal conhecem a realidade das famílias e implementa
Programas que as beneficiam.

CADASTRO DESATUALIZADO HÁ MAIS DE 48 MESES

            CRAS avisa: 315 pessoas devem
           atualizar cadastro até 29 de julho
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Publicação dos atos oficiais do Poder Executivo

RESOLUÇÃO 003/2011

Conselho Municipal de Assistência Social de
Socorro/SP
                   INSCRIÇÃO N° 03
A entidade ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS
DOS EXCEPCIONAIS DE SOCORRO, CNPJ
n° 49.593.825/0001-56, com sede em
Socorro/SP, é inscrita neste Conselho, sob
número 03, desde 12/05/2011.
A entidade executa o seguinte serviço
socioassistencial:
SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL
ESPECIAL PARA PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS
A presente inscrição é por tempo
indeterminado.
            Socorro, 18 de maio de 2011
Isabel Cristina Genghini - Presidente do CMAS

Comprovante de Inscrição
no Conselho Municipal

Resolução DME Nº 01, de 05 de maio de 2011.
“Dispõe sobre a regulamentação do
transporte de alunos para viagens em
atividades curriculares extra classes e dá
providências correlatas”
O Diretor do Departamento Municipal de
Educação da Estância de Socorro, no uso de
suas atribuições legais, tendo em vista a
necessidade de regulamentar o transporte de
alunos em atividades curriculares extra classes.
                      RESOLVE:
Artigo 1º - As atividades curriculares
constantes nas propostas pedagógicas das
escolas da Rede Pública Municipal de Socorro
que se realizarem fora da respectiva unidade
escolar e dentro dos limites territoriais do
município de Socorro deverão obedecer ao
disposto na presente resolução no que pertine
ao transporte dos alunos.
Artigo 2º - Só será concedido transporte para
participação em atividades relacionadas com o
Projeto Político Pedagógico da escola e desde
que constantes do currículo do ano/série e plano
de ensino elaborado pelo professor.

§ 1º -  No início de cada semestre letivo os
docentes deverão enviar à direção da unidade
escolar o calendário com as atividades que
pretendem desenvolver fora do estabelecimento
de ensino, informando inclusive o número
provável de participantes de cada viagem.
§ 2º - Compete à direção das unidades escolares
enviar o calendário elaborado pelos docentes à
equipe pedagógica do Departamento Municipal
de Educação, que terá a atribuição de analisar,
autorizar e acompanhar o resultado destas
atividades.
§3.º - Os responsáveis pelas viagens deverão
tomar todas as providências para que seja
observada a capacidade de lotação do veículo
utilizado, bem como evitar viagens com número
reduzido de participantes.
§4º - Não será concedido transporte público
para nenhuma escola da Rede Pública para
participação em atividades fora dos limites
territoriais do município de Socorro.

escolar deverá apresentar ao Departamento
Municipal de Educação:
I – Ofício do Diretor de Escola informando data,
horário de saída e de chegada;
II – Termo de Responsabilidade dos professores
que vão acompanhar os alunos;
III – Declaração do Diretor de Escola afirmando
que os pais ou responsáveis autorizam a
participação dos alunos na excursão.
Artigo 4º - A somatória das atividades extra
classes a serem realizadas durante o ano letivo
com a necessidade de transporte escolar não
poderá ultrapassar 5% (cinco por cento) do
total anual dos dias letivos previstos no
calendário escolar.Artigo 5º - Os casos
omissos serão resolvidos pelo Departamento
Municipal de Educação.
Artigo 6º - Esta Resolução entrará em vigor na
data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.
      Estância de Socorro, 05 de maio de 2011.
Regina Célia Mazolini Carneiro - Diretor do
Depto. de Educação

Artigo 3º - Até 5 (cinco) dias úteis antes da
realização da viagem, a direção da unidade


