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Com sucesso, Socorro
lançou a campanha “Peça
Socorro para seu stress” na
maior feira de Aventura da
América Latina, a Adventure
Sports Fair realizada entre
os dias 11 e 14 de agosto na
Bienal do Ibirapuera, em São
Paulo.

No evento que reúne
profissionais do segmento
de aventura e amantes de
adrenalina, a idéia que
nasceu no Núcleo Turismo
de Aventura da cidade e foi
desenvolvida pela Sauer
Comunicação despertou a
curiosidade de um grande
público para o
“estressômetro”. Um
equipamento desenvolvido
para, ludicamente, “medir o
stress” do público.

Nele, os visitantes que
tinham a temperatura das
mãos mais quente eram os
chamados “estressados” já
que o alto grau acusado pelo
equipamento fazia disparar
uma sirene que chamava a
atenção da feira. Para os
d i a g n o s t i c a d o s
“estressados”, foram
“receitadas” pelos “doutores
do turismo de Socorro”
atividades de aventura e
sorteadas mais de 290
delas. Também foram
distribuídas sacolas
recicladas, muito bem aceitas
pelos visitantes, além dos
demais brindes: camisetas,
licores, adesivos etc.

A criação teve como
objetivo integrar saúde,

             Socorro é destaque na Adventure Sports Fair

bem-estar e atividade de
aventura, oferecendo aos
turistas de todo o país uma
opção de destino que une
diversão, emoção e muita
adrenalina. Muito visitado, o
estande de Socorro
alcançou grande visibilidade
e um mailing de mais de mil
contatos.

Hoje, por ano, a cidade
recebe cerca de 500 mil

turistas aos quais são
oferecidas 22 atividades de
aventura sendo 10 delas
adaptadas para pessoas
com deficiência ou
mobilidade reduzida. Dentre
as atividades divididas em
ar, água e terra, destacam-
se, entre outros, o rafting,
canoagem, bóia cross,
acquaride, water trekking,
tirolesa, arvorismo, rapel,

escalada, fora-de-estrada, cicloturismo,
cavalgada, caminhada,  espeleoturismo,
parapente e asa desta.

No estande, o Núcleo de Turismo Rural
e demais empreendimentos de
hospedagem, alimentação e serviços que
apoiaram a impressão do folder do Núcleo
Aventura e que com a Cerveja Ecobier
ofereceram seus produtos para
degustações, ainda possibilitaram
mostrar as muitas outras opções do que
se fazer em Socorro.

Com o esforço e a dedicação dos
parceiros Projeto “Empreender
Competitivo”, Prefeitura Municipal, ACE
(Associação Comercial e Empresarial),
FACESP, Circuito das Águas, COMTUR
(Conselho Municipal de Turismo) e
empresários, Socorro tornou-se pioneira
nos processos de especilaização que
fizeram dela uma cidade apta a receber
os turistas praticantes das atividades de
aventura de forma segura.

Em parceria com o Ministério do
Turismo, envolvendo a ABNT (Associação
Brasileira de Normas Técnicas), ABETA
(Associação Brasileira de Empresas de
Turismo de Aventura e Ecoturismo) e
Sebrae, a cidade conquistou certificação
em projetos como o Socorro Acessível e
o Programa Aventura Segura que a tornou
um destino a ser seguido e um importante
pólo de Turismo do Estado de São Paulo.

                    SARAU CULTURAL
                                                                                     Dia 27/08/2011 às 20:00 horas
                            QUATRO ESTILOS
                              PROGRAMAÇÃO

·Leitura de Poemas - ganhadores Concurso Literário
·Música Instrumental Clássica
·Apresentação do Coral
·Leitura Dramática
·Performance Rock
·Banda Rock
·Leitura Poema
·Música Popular
·Apresentação de Dança
·Poemas (aberto ao público)
·Encerramento músicas (anos 60-70-80...)
Artes Plásticas – Pintura Tela ao vivo
                      Informações: 3895-4829
 Local - Centro Cultural / Rua XV de Novembro, 210
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RESOLUÇÃO CMAS Nº006/2011

Dispõe sobre a aprovação do Demonstrativo Sintético referente ao exercício de 2010
do IGD-M, Índice de Gestão Descentralizada do Município.
O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, no uso das atribuições legais que lhe confere
a Lei Municipal n° 2.733 de 19 de dezembro de 1995, alterada pela Lei Municipal n° 3.259 de 18 de
setembro de 2008, em reunião ordinária realizada no dia 21 de julho de 2011;
                                                                     RESOLVE:
Artigo 1º - Após análise e deliberação em plenário, aprovar integralmente o Demonstrativo Físico
Financeiro – IGD-M – Índice de Gestão Descentralizada do Município de Socorro/SP, exercício de
2010.
Artigo 2º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
                                                        Socorro, 21 de julho de 2011
                                    Isabel Cristina Genghini - Presidente do CMAS

RESOLUÇÃO CMAS Nº007/2011

Dispõe sobre o parecer do Demonstrativo Físico Financeiro referente à prestação de
contas do exercício de 2010.
O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, no uso das atribuições legais que lhe confere
a Lei Municipal n° 2.733 de 19 de dezembro de 1995, alterada pela Lei Municipal n° 3.259 de 18 de
setembro de 2008, em reunião ordinária realizada no dia 21 de julho de 2011;
                                                                     RESOLVE:
Artigo 1º - Após análise e deliberação em plenário, conceder parecer favorável à prestação de
contas do Demonstrativo Físico Financeiro referente ao exercício de 2010.
Artigo 2º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
                                                         Socorro, 21 de julho de 2011.
                                   Isabel Cristina Genghini - Presidente do CMAS

RESOLUÇÃO CMAS Nº008/2011

Publica as deliberações da I Conferência Municipal de Assistência Social.
O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, no uso das atribuições legais que lhe confere
a Lei Municipal n° 2.733 de 19 de dezembro de 1995, alterada pela Lei Municipal n° 3.259 de 18 de
setembro de 2008;
                                                                      RESOLVE:
Artigo 1º - Publicar as deliberações anexas, visando levar ao conhecimento de toda a sociedade
os resultados obtidos durante a I Conferência Municipal de Assistência Social realizada nos dias
07 e 08 de julho de 2011, no Auditório do Centro Administrativo Municipal – Socorro/SP, com o tema
“Avançando na Consolidação do Sistema Único de Assistência Social com a Valorização dos
Trabalhadores e a Qualificação da Gestão dos Serviços, Programas, Projetos e Benefícios”.
Artigo 2º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
                                                         Socorro, 21 de julho de 2011
                                       Isabel Cristina Genghini - Presidente do CMAS

                                              ANEXO - RESOLUÇÃO CMAS N° 008/2011
PROPOSTAS APROVADAS NA PLENÁRIA FINAL DA I CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL
      EIXO1 - ESTRATÉGIAS PARA A ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO TRABALHO NO SUAS
1. Criação de plano de carreira e salários adequados para os trabalhadores. Responsabilidade
dos Governos Federal, Estadual e Municipal;
2. Ampliação do quadro de recursos humanos, com profissionais que acompanhem e não só
identifiquem as famílias vulneráveis. Responsabilidade dos Governos Federal e Estadual através
de co-financiamento aos Municípios;
3. Disponibilização de uma Unidade Móvel de Atendimento. Responsabilidade do Governo Municipal;
4. Instituição de parcerias. Responsabilidade do Governo Municipal;
5. Readequação das funções dos trabalhadores à realidade do Município. Responsabilidade do
Governo Municipal.
         EIXO2 - REORDENAMENTO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
1. Disponibilização de cursos semestrais de atualização para os trabalhadores da Assistência
Social. Responsabilidade dos Governos Federal, Estadual e Municipal;
2. Treinamento adequado para aqueles que vão iniciar o trabalho junto à Assistência Social.
Responsabilidade do Governo Municipal;
3. Criação de um sistema municipal que interligue toda a rede socioassistencial disponível na
cidade. Responsabilidade do Governo Municipal;
4. Realização de pesquisa direcionada, feita através de questionários e reuniões presenciais,
visando avaliar e propor alterações na prestação dos serviços socioassistenciais. A pesquisa
deve ser realizada por cada órgão da rede, sendo que os dados resultantes serão posteriormente
encaminhados ao órgão gestor municipal e aos Conselhos interessados. Responsabilidade do
Governo Municipal;
5. Realizações de reuniões periódicas entre os diversos setores da administração pública municipal
para discutir as dificuldades e avaliar as possibilidades para a solução de problemas afetos à
assistência social. Responsabilidade do Governo Municipal;
6. Criação de uma associação municipal que congregue todos os órgãos que prestem serviços,
benefícios, projetos e programas socioassistenciais. Responsabilidade do Governo Municipal em
parceria com a sociedade civil.
                  EIXO3 - FORTALECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO E DO CONTROLE SOCIAL
1. Realização de palestras de incentivo aos usuários da assistência social, visando aumentar a
auto-estima e, em conseqüência, melhorar o desenvolvimento do trabalho. Responsabilidade do
Governo Municipal;
2. Capacitação continuada para os membros dos CMAS. Responsabilidade dos Governos Estadual
e Municipal;
3. Capacitação para usuários do Sistema através de reuniões bimestrais. Responsabilidade do
Governo Municipal;
4. Adequação e ampliação de equipamentos e serviços técnicos. Responsabilidade dos Governos
Federal, Estadual e Municipal;
   EIXO4 - A CENTRALIDADE DO SUAS NA ERRADICAÇÃO DA EXTREMA POBREZA NO BRASIL
1. Aumentar a transferência de renda dos programas sociais. Responsabilidade do Governo
Federal;
2. Aumentar os co-financiamentos Federal e Estadual para os Municípios, pois são estes que
atuam diretamente com a população. Responsabilidade dos Governos Federal e Estadual;
3. Incentivar o pequeno agricultor, garantindo a permanência em seu Município. Responsabilidade
do Governo Municipal com co-financiamento do Governo Federal;
4. Garantir uma percentagem definida para a Assistência Social, assim como é feito no orçamento
da Saúde e Educação. Sugestão: Municípios de pequeno porte 1 – 2%; Municípios de pequeno
porte 2 – 3%; Municípios de médio porte – 4%; demais Municípios – mínimo de 5%. Responsabilidade
dos Governos Federal, Estadual e Municipal.

                EDITAL DE CONCURSO Nº002/2011

PORTARIA Nº 5703/2011

GUARDA MUNICIPAL ESTAGIÁRIO (MASCULINO)

EDITAL DE RESULTADO DE EXAME TOXICOLÓGICO - CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL –
EDITAL Nº 002/2011 Guarda Municipal Estagiário (masculino).
Marisa de Souza Pinto Fontana, Prefeita Municipal da Estância de Socorro, usando das
atribuições que lhe são conferidas por lei, torna pública a relação de candidatos aptos, após
realização do exame toxicológico na data de 03 de agosto de 2011, para o emprego de
GUARDA MUNICIPAL – ESTAGIÁRIO (MASCULINO), conforme Edital de Concurso 002/
2011 de 05 de janeiro de 2011:

1. FÁBIO AUGUSTO PANEGASSI   - APTO
2. RICARDO PEDROSO DE MORAES - APTO
3. PAULO DONIZETE DE OLIVEIRA - APTO
4. DORIVAL DONIZETTI ASSONI - APTO
5. MAURICIO JOSE DE MORAES - APTO
6. LUCAS GODOI TORTELI - APTO
7. GILMAR AFONSO LEMOS - APTO
8. IVANDRO VALDO - APTO
9. ADEMIR APARECIDO SANTANA - APTO
10.RAFAEL SANTOS LOPES - APTO
11.FABIANO DOMINGUES MACIEL  - APTO
12.DENIS BENEDITO DA ROSA  - APTO

13.FERNANDO FRANÇA FERREIRA - APTO
14.JEFFERSON LEONARDO MERLO   - APTO
15.JOSE ADEMAR PIRES DE SOUZA  - APTO
16.TARSIS DE MORAES  - APTO
17.TIAGO ESMERIO BUENO  - APTO
18.DANYLO DE ARAUJO PAULO  - APTO
19.ADRIANO DOMINGOS ARMANDO  - APTO
20.VANDERLEI DONIZETI PEREIRA  - APTO
21.DANIEL DOUGLAS DA SILVA  - APTO
22.ALEX SANDRO DE GODOI BUENO  - APTO
23.GENILTON PEREIRA DOS SANTOS  - APTO
24.AIRTON JUNIOR FELISBINO - APTO
25.MARCELO FALCONI FAZOLI  - APTO

                                       P U B L I Q U E – S  E  C U M P R A – SE
                                           Socorro SP, 19 de  agosto de 2011
                            Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 5704/2011

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, a pedido, os seguintes servidores:
- Nelson Ribeiro, CTPS 24929 - Série 0087-SP, ocupante do emprego permanente de Trabalhador
Braçal, a partir de 01 de Agosto de 2011.
- Edna Aparecida Miranda, CTPS 77442 - Série 00310-SP, ocupante do emprego permanente de
Escriturário, a partir de 15 de Agosto 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, 16 de Agosto 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

RESOLVE:
Art. 1º - Desligar, do quadro de servidores, por motivo de óbito, Nilton Antonio Ribeiro, CTPS
90003 - Série 042-SP, Trabalhador Braçal, a partir de 09 de Agosto de 2011.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
contrárias.
                       Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 16 de Agosto de 2011.

Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 5705/2011

PORTARIA Nº 5706/2011

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, Cacilda Ferreira dos Santos, CTPS 07129 -
Série 00282-SP, ocupante do emprego em comissão de Assessor Jurídico, em virtude de
aposentadoria, a partir de 01 de Agosto 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, 17 de Agosto 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.1º - Suspender a partir de 01 de Agosto de 2011, os efeitos da Portaria nº 5579/2011 que
designou Alexandre Paiva Marques  CTPS 40981- Série 00263-SP, ocupante do emprego
permanente de Procurador Jurídico para substituir Cacilda Ferreira dos Santos ocupante do
emprego em comissão de  Assessor Jurídico, afastada por licença-saúde junto ao INSS.
Art. 2º - Designar o mesmo a partir de 01 de Agosto de 2011 para ocupar o emprego em comissão
de Assessor Jurídico, referência 50.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
                       Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 17 de Agosto de 2011.
                              Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal

                       EDITAL Nº 01/2010

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 01/ 2010
CONVOCAÇÃO DE PROFESSOR AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Ficam convocados os candidatos aprovados no Concurso Público Edital nº 01/2010, homologado
em 04/02/2010, abaixo relacionados, para contratação em caráter permanente no emprego de
PROFESSOR AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, nos termos da Lei 3077/2005, para participarem
da atribuição de classes no dia 31 de agosto de 2011, às 14h30 no Departamento Municipal de
Educação, situado à Av. José Maria de Faria nº 71, nesta cidade.

O não comparecimento do candidato no local e hora acima determinada será considerado como
desistência do emprego PERMANENTE, e a classe será atribuída ao próximo candidato, respeitada
a ordem de classificação.
Classes Disponíveis: 01 vaga nas Creches Municipais

Socorro, 24 de agosto de 2011.
Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal
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PORTARIA Nº 5707/2011

PORTARIA Nº 5708/2011

MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO,
ESTADO DE SÃO PAULO, EM EXERCÍCIO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, e nos
termos do § 4º do artigo 92 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
Art. 1º - Autorizar o uso da estrutura disponibilizada pela Prefeitura Municipal, na Praça da Matriz,
por ocasião das festividades de final de ano ( Palco e som) , pela Associação Comercial e
Empresarial de Socorro, no dia 31 de dezembro de 2011 às 20 horas, para a realização do sorteio
da Promoção Mega Virada Premiada 2011/2012.
Art. 2º - O espaço, estrutura e som,  a serem utilizados deverão ser devolvidos à Prefeitura nas
condições em que foi cedido, respondendo a referida empresa por quaisquer danos eventualmente
causados ao patrimônio público.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação  revogadas as disposições em
contrário.
                      Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 22  de  agosto de 2011.

Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 5709/2011

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

RESOLVE:
Art. 1º - Designar, por necessidade dos serviços Marco Antonio Zanesco, CTPS nº 22575 -
Série 00263ª-SP, ocupante do emprego em permanente de Escriturário, para substituir José
Laerte Bomfa, Chefe da Divisão de Gestão e Controle, referência 35, durante suas férias
regulamentares, no período de 16 a 30 de Agosto de 2011, fazendo jus à diferença de salário entre
as respectivas referências, de acordo com o Artigo 25 da Lei Complementar nº 58/2001.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
                        Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 23 de Agosto de 2011.

Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal

DECRETO Nº 2980/2011

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. 3473/2011, de 12 de Agosto 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$ 11.907,72 (Onze Mil Novecentos e
Sete Reais e Setenta e Dois Centavos), referente à cota do exercício de 2011 do município de
Socorro, na participação do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental do Circuito das
Águas.
Art. 2o. – O presente crédito obedecerá as seguintes classificações orçamentárias:

Art. 3o. – O valor do presente crédito será coberto com a anulação parcial da seguinte dotação do
orçamento vigente:

PORTARIA Nº 5710/2011

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

RESOLVE:
Art. 1º - Designar, por necessidade dos serviços Eliana Dini de Oliveira, CTPS nº 86359 - Série
00244ª-SP, ocupante do emprego em permanente de Escriturário, para substituir Adriana Helena
Teixeira Soares, Chefe da Supervisão Administrativa das Unidades Básicas de Saúde,
durante suas férias regulamentares, no período de 02 a 31 de Agosto de 2011, fazendo jus à
diferença de salário entre as respectivas referências, de acordo com o Artigo 25 da Lei
Complementar nº 58/2001.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
                   Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 23 de Agosto 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. 1º - Nomear Ednelson Guido Benatti, CTPS 86111 - Série 00244ª-SP, para ocupar o emprego
em comissão de Chefe da Supervisão de Faturamento do Sistema de Informações
Ambulatórias – SUS, referência 30, a partir de 01 de Agosto 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, 23 de Agosto de 2011.

Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal

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

            Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 12 de Agosto 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

LEI  Nº 3466/ 2011

“Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da Lei
Orçamentária para o exercício financeiro de 2012, 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 estabelece as metas e prioridades da administração pública municipal para o
exercício financeiro de 2012, orienta a elaboração da respectiva Lei Orçamentária e dispõe sobre
assuntos determinados pela Lei Complementar Federal nº. 101, de 4 de maio de 2000.
§ 1º - Integram a presente Lei os seguintes anexos:
Anexo V – Descrição dos Programas Governamentais por Metas de Indicadores e Custo.
Anexo VI – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa
Governamental:

Metas Fiscais, contendo os demonstrativos:
Demonstrativo – Metas Anuais;
Demonstrativo – Avaliação do cumprimento das Metas Fiscais do exercício anterior;
 Demonstrativo – Metas Fiscais comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores, e a
memória e metodologia de cálculo das fontes de receita e despesa;
Demonstrativo – Evolução do Patrimônio Líquido;
Demonstrativo – Origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação dos ativos;
Demonstrativo – Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita, e
Demonstrativo – Margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado.
Demonstrativo – Riscos Fiscais.
§ 2º - As metas físicas e os custos financeiros estabelecidos no Plano Plurianual para o exercício
de 2012 poderão ser aumentados ou diminuídos nos Anexos V e VI do parágrafo anterior, a fim de
compatibilizar a despesa orçada à receita estimada de forma a preservar o equilíbrio das contas
públicas, bem como para atender às necessidades da população.
§ 3º - Se durante a execução orçamentária ocorrer quaisquer alterações no orçamento que
importem em retificação nas metas ou custos dos programas estabelecidos nas planilhas do Plano
Plurianual e desta Lei, bem como, em razão de abertura de créditos adicionais, a Administração
deverá, na forma estabelecida pelo projeto AUDESP – Auditoria Eletrônica de Órgãos Públicos, do
Tribunal de Contas de São Paulo, informar as modificações nas peças de planejamento nos prazos
estabelecidos nas Instruções Consolidadas do TCE-SP.
§ 4º - Fica autorizado a convalidar no Plano Plurianual 2010/2013, as eventuais alterações nos
Anexos V e VI da presente Lei.
Art. 2º A elaboração da proposta orçamentária abrangerá os Poderes Legislativo e Executivo;
seus fundos e entidades da administração direta e indireta, observando-se os seguintes objetivos:
I . Combater a pobreza e promover a cidadania e a inclusão social;
II. Dar apoio aos estudantes carentes, de prosseguirem seus estudos no ensino médio e superior;
III. Promover o desenvolvimento do Município e o crescimento econômico;
IV. Reestruturação e reorganização dos serviços administrativos, buscando maior eficiência de
trabalho e de arrecadação;
V. Assistência à criança e ao adolescente;
VI. Melhoria da infra-estrutura urbana;
VII. Oferecer assistência médica, odontológica e ambulatorial à população carente, através do
Sistema Único de Saúde, e
VIII. Austeridade na gestão dos recursos públicos.
Art. 3º A Câmara Municipal deverá enviar sua proposta Orçamentária ao Executivo até 30 (trinta)
dias antes do prazo de encaminhamento do projeto de lei orçamentária ao Legislativo.
Parágrafo único: O Poder Executivo colocará à disposição da Câmara Municipal até 60 (sessenta)
dias antes do prazo de encaminhamento do Projeto de Lei Orçamentária, os estudos e estimativas
das receitas para o exercício de 2012, inclusive da receita corrente líquida, acompanhados das
respectivas memórias de cálculo.
Art. 4º O Projeto de Lei Orçamentária será elaborado em conformidade com as diretrizes fixadas
nesta lei, o artigo 165, §§ 5º, 6º, 7º e 8º, da Constituição Federal, a Lei Federal nº 4.320, de 17 de
março de 1964, assim como a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 e, obedecerá entre
outros, ao princípio da transparência e do equilíbrio entre receitas e despesas para cada fonte de
recursos, abrangendo os Poderes Executivo e Legislativo, suas Autarquias e seus Fundos.
§ 1º - A Lei Orçamentária anual compreenderá:
I. o orçamento fiscal;
II. o orçamento de investimento das empresas, e
III. o orçamento da seguridade social.
§ 2º - Na programação da despesa, não poderão ser fixadas despesas, sem que estejam definidas
as fontes de recursos.
§ 3º - Na execução do orçamento deverá ser indicada em cada rubrica da receita e em cada
dotação da despesa a fonte de recursos, bem como o código de aplicação, que se caracteriza
como detalhamento da fonte de recursos.
Art. 5º É vedado consignar na Lei Orçamentária crédito com finalidade imprecisa ou com dotação
ilimitada.
Art. 6º A proposta orçamentária para o ano 2012, conterá as metas e prioridades estabelecidas no
Anexo VI que integra esta Lei e ainda as seguintes disposições:
I. as unidades orçamentárias projetarão suas despesas correntes até o limite fixado para o ano em
curso, consideradas as suplementações, ressalvados os casos de aumento ou diminuição dos
serviços a serem prestados;
II. na estimativa da receita considerar-se-á a tendência do presente exercício e o incremento da
arrecadação decorrente das modificações na legislação tributária;
III. as receitas e despesas serão orçadas segundo os preços vigentes em agosto de 2011,
observando a tendência de inflação projetada no PPA;
IV. as despesas serão fixadas no mínimo por elementos, obedecendo às codificações da  Portaria
STN nº 163/2001, e o artigo 15, da Lei nº 4.320/1964;
V. não poderá prever como receitas de operações de crédito montante que seja superior ao das
despesas de capital, excluídas as por antecipação da receita orçamentária, e
VI. os recursos legalmente vinculados à finalidade específica deverão ser utilizados exclusivamente
para o atendimento do objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que
ocorrer o ingresso.
Parágrafo único - Os projetos a serem incluídos na lei orçamentária anual poderão conter
previsão de execução por etapas, devidamente definidas nos respectivos cronogramas físico-
financeiros.
Art. 7º Na hipótese de ocorrência das circunstâncias estabelecidas no “caput” do artigo 9º, e no
inciso II, do § 1º, do  artigo 31, todos  da  Lei  Complementar  nº. 101/2000, o Poder Executivo e o
Poder Legislativo procederão à respectiva limitação de empenho e de movimentação financeira,
podendo definir percentuais específicos, para o conjunto de projetos, atividades e operações
especiais.
§ 1º – Excluem do “caput” deste artigo as despesas que constituem obrigações constitucionais e
legais do Município e as despesas destinadas ao pagamento dos serviços da dívida, bem como
buscar-se-á preservar as despesas abaixo hierarquizadas:
I.com alimentação escolar;
II.com atenção à saúde da população;
III.com pessoal e encargos sociais;
IV.com a preservação do patrimônio público, conforme prevê o disposto no artigo 45, da Lei
Complementar nº 101/2000;
V. com sentenças judiciais, e
VI. com projetos ou atividades vinculadas a recursos oriundos de transferências voluntárias.
§ 2º – Na hipótese de ocorrência do disposto no “caput” deste artigo, o Poder Executivo comunicará
ao Poder Legislativo o correspondente montante que caberá tornar indisponível para empenho e
movimentação financeira, acompanhado da devida memória de cálculo e da justificação do ato.
§ 3º – O Poder Legislativo, com base na comunicação de que trata o parágrafo anterior, publicará
ato estabelecendo os montantes que, calculados na forma do “caput” deste artigo, caberá ao
respectivo órgão na limitação de empenho e movimentação financeira.
Art. 8º Até trinta dias após a publicação do orçamento, o Poder Executivo, por intermédio do
Departamento de Finanças, editará ato estabelecendo a programação financeira e o cronograma
de execução mensal de desembolso.
§ 1º - As receitas e despesas, conforme as respectivas previsões serão programadas em metas
de arrecadação e de desembolso mensais.
§ 2º  -   A programação financeira e o cronograma de desembolso de que tratam este artigo
poderão ser revistos no decorrer do exercício financeiro a que se referirem, conforme os resultados
apurados em função de sua execução.
Art. 9º Os atos relativos à concessão ou ampliação de incentivo ou beneficio tributário com vistas
a estimular o crescimento econômico, a geração de emprego e renda, ou beneficiar contribuintes
integrantes de classes menos favorecidas, que importem em renúncia de receita, deverão obedecer
às disposições da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, devendo esses benefícios
serem considerados nos cálculos do orçamento da receita, bem como, serem objeto de estudos
do seu impacto orçamentário e financeiro no exercício em que iniciar sua vigência e nos dois
subseqüentes.
Parágrafo único - Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos
custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante
autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita.
Art. 10. O Poder Executivo poderá encaminhar projeto de lei visando revisão do sistema de
pessoal, particularmente do plano de carreira e de cargos e salários, incluindo:
a) a concessão, absorção de vantagens e aumento de remuneração de servidores;
b) a criação, aumento e a extinção de cargos ou empregos públicos, bem como a criação e
alteração de estrutura de carreira, e
c) o provimento de cargos ou empregos e contratações de emergências estritamente necessárias,
respeitada a legislação municipal vigente.
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Publicação dos atos oficiais do Poder Executivo
§ 1º - As alterações previstas neste artigo somente ocorrerão se houver dotação orçamentária
suficiente para atender as projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes,
e estiverem atendidos os requisitos e os limites estabelecidos pela Lei Complementar nº 101/2000.
§ 2º – Fica o Executivo ainda autorizado a promover as alterações e adequações de sua estrutura
administrativa, desde que sem aumento de despesa, e com o objetivo de modernizar e conferir
maior eficiência e eficácia ao poder público municipal.
Art. 11. O total da despesa com pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo no mês, somada com
os onze meses imediatamente anteriores, verificada ao final de cada quadrimestre, não poderá
exceder o percentual de 60% da receita corrente líquida apurada no mesmo período.
§ 1º - O limite de que trata este artigo está assim dividido:
I. 6% (seis por cento) para o Poder Legislativo, e
II. 54% (cinqüenta e quatro por cento) para o Poder Executivo.
§ 2º - Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo não serão computadas as
despesas:
I. de indenização por qualquer motivo, incluindo aquelas oriundas de demissão de servidores ou
empregados;
II. relativas a incentivos à demissão voluntária;
III. decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior a que trata o “caput” deste
artigo;
IV – decorrentes da revisão geral anual determinada pelo artigo 37, inciso X da Constituição
Federal.
§ 3º - O Executivo adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas de pessoal,
caso estas ultrapassem os limites estabelecidos na Lei Complementar nº 101/2000:
I. redução de vantagens concedidas a servidores;
II.redução ou eliminação das despesas com horas-extras;
III.exoneração de servidores ocupantes de cargos ou empregos em comissão, e
IV. demissão de servidores admitidos em caráter temporário.
Art. 12. No exercício de 2012, a realização de serviço extraordinário, quando a despesa houver
extrapolado 95% (noventa e cinco por cento) dos limites referidos nos incisos I e II, do §1º do
artigo anterior, somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de relevante interesse
público que ensejem situações emergenciais de risco ou de prejuízo para a sociedade, devidamente
comprovado.
Parágrafo único - A autorização para a realização de serviços extraordinários, no âmbito do
Poder Executivo nas condições estabelecidas no “caput” deste artigo, é de exclusiva competência
do Departamento de Administração Gestão e Planejamento.
Art. 13. Para efeito de registros contábeis, as despesas com terceirização de mão-de-obra a ser
contabilizada como “Outras Despesas de Pessoal”, de que trata o § 1º, do artigo 18, da Lei
Complementar nº 101/2000, referem-se à contratação de mão-de-obra cujas atividades ou funções
guardem relação com as atividades ou funções previstas no Plano de Cargos ou Empregos dos
Servidores Públicos Municipais, ou ainda, atividades inerentes à Administração Pública Municipal,
desde que, caracterizem a substituição de servidores públicos e, em ambos os casos, não haja
utilização de materiais ou equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros.
§ 1º – Ficará descaracterizada a substituição de servidores quando a contratação dos serviços
envolverem, também, o fornecimento de materiais ou a utilização de equipamentos próprios do
contratado ou de terceiros.
§ 2º - Quando a contratação dos serviços guardar a característica descrita no parágrafo anterior,
a despesa deverá ser classificada em outros elementos de despesas, que não o “34 – Outras
Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização”.
Art. 14. O Poder Executivo realizará estudos visando a definição de sistema de controle de custos
e avaliação de resultados das ações de governo.
Parágrafo único – A alocação de recursos na Lei Orçamentária Anual será feita diretamente à
unidade orçamentária responsável pela sua execução, de modo a evidenciar o custo das ações
e propiciar a correta avaliação dos resultados.
Art. 15. Para efeito de exclusão das normas aplicáveis à criação, expansão ou aperfeiçoamento
de ações governamentais que acarretem aumento da despesa considera-se despesa irrelevante,
aquela ação cujo montante não ultrapasse, para bens e serviços, os limites dos incisos I e II, do
artigo 24 da Lei nº 8.666, de 1993, alterada pela Lei nº 9.648, de 1998.
Art. 16. O Poder Executivo poderá submeter ao Legislativo, projetos de lei dispondo sobre alterações
na legislação tributária, especialmente sobre:
I. Atualização da Planta Genérica de Valores ajustando-a aos movimentos de valorização do
mercado imobiliário;
II. Revisão e atualização do Código Tributário Municipal, de forma a corrigir distorções, inclusive
com relação à progressividade do IPTU, e/ou instituir taxas e contribuições criadas por legislação
federal;
III. Revisão das isenções dos tributos municipais, para manter o interesse público e a justiça fiscal;
IV. Revisão das taxas, objetivando sua adequação aos custos efetivos dos serviços prestados e
ao exercício do poder de polícia do Município;
V. Revisão da legislação sobre o uso do solo, com redefinição dos limites da zona urbana municipal;
VI. Revisão da legislação referente ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza;
VII. Revisão da legislação aplicável ao Imposto sobre Transmissão Inter vivos e de Bens Imóveis e
Direitos Reais sobre Imóveis;
VIII. Instituição de taxas pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e
divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição;
IX. Aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança, execução fiscal e arrecadação de
tributos, e
X. Incentivo ao pagamento dos tributos em atraso, com renúncia de multas e/ou juros de mora.
Art. 17. A Lei Orçamentária Anual deverá conter reserva de contingência para atendimento de
passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.
§ 1º - A reserva de contingência será identificada pelo código 9.9.99.99.99 em relação ao Executivo
e equivalerá a 2% (dois por cento) da receita corrente líquida.
§ 2º - Caso a reserva de contingência não seja utilizada até 31 de outubro de 2012 para os fins de
que trata o “caput” deste artigo, poderá ser utilizada como fonte de recursos para abertura de
créditos adicionais.
Art. 18. O Poder Executivo fica autorizado, nos termos da Constituição Federal a:
I. realizar operações de crédito por antecipação da receita, nos termos da legislação em vigor;
II. realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor;
III. abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 10% (dez por cento) do orçamento das
despesas, nos termos da legislação vigente.
Parágrafo único – O Poder Legislativo fica autorizado a proceder, mediante ato da Mesa da
Câmara Municipal, a suplementação de suas dotações orçamentárias, desde que os recursos
necessários para as coberturas, sejam provenientes de anulação de suas próprias dotações e,
respeita a legislação vigente.
Art. 19. O Poder Executivo fica ainda, autorizado, por decreto, e o Legislativo, por ato da mesa, a
desdobrar as dotações do orçamento de 2012, em quantas fontes de recursos forem necessárias,
segundo proposta do projeto AUDESP, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como
reintegrá-las quando necessário desde que preservado o valor global de cada dotação.
Parágrafo único – O intercâmbio dos desdobramentos e as reintegrações de fontes de recursos,
por se tratarem de movimentação dentro da mesma categoria econômica, funcional programática,
programa de governo, projeto e ou atividade, não são considerados no percentual de autorização
constante do inciso III, do artigo 18 desta Lei.
Art. 20. Os projetos e atividades priorizados na Lei Orçamentária de 2012 com dotações vinculadas
às fontes de recursos oriundos de transferências voluntárias, operações de crédito, alienação de
bens e outros extraordinários, só serão executados e utilizados, se ocorrer ou estiver garantido
o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido.
Art. 21. O excesso, ou o provável excesso de arrecadação de que trata o artigo 43, § 3º da Lei
4.320/1964, será apurado em cada fonte de recursos para fins de abertura de créditos adicionais
suplementares e especiais conforme exigência contida no parágrafo único, do artigo 8º, e no
inciso I, do artigo 50, ambos da Lei Complementar nº 101/2000.
Art. 22. Os repasses mensais de recursos ao Poder Legislativo serão estabelecidos de forma a
garantir o perfeito equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa realizada, obedecendo-se às
disposições contidas na Emenda Constitucional nº 25, de 14 de fevereiro de 2000.
Art. 23. A concessão de subvenções sociais e auxílios às instituições sem fins lucrativos, que
prestem serviços nas áreas de caráter educativo, assistencial, saúde, recreativo, cultural,
esportivo, de cooperação técnica e voltada para o fortalecimento do associativismo municipal,
dependerá de autorização legislativa, e será calculada com base em unidade de serviços prestados
ou postos à disposição dos interessados, obedecidos os padrões mínimos de eficiência previamente
fixados pelo Poder Executivo.
§ 1º - As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos a qualquer título submeter-se-ão
à fiscalização do Poder Executivo com a finalidade de verificar o cumprimento dos objetivos
estatutários de sua criação, e deverão prestar contas no prazo de 90 (noventas) dias, contados
do recebimento do recurso, na forma estabelecida pelo Executivo.

Distrito Federal e da União, somente poderá ser realizado:
I. se houver expressa autorização em lei específica, detalhando o seu objeto;
II. sejam objeto de celebração de convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere, e
III. se houver previsão na lei orçamentária.
Art. 25. São vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesa sem comprovada
e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária.
Art. 26. As obras em andamento e a conservação do patrimônio público terão prioridade na
alocação de recursos orçamentários em relação a projetos novos, salvo projetos programados
com recursos de transferências voluntárias e operações de crédito.
Parágrafo único – A inclusão de novos projetos no orçamento somente será possível se estiver
previsto no PPA e na LDO, e após adequadamente atendidos os em andamento, observado o
disposto no “caput” deste artigo.
Art. 27. Caso o projeto de lei orçamentária não seja devolvido para sanção até o encerramento da
sessão legislativa, conforme determina o art. 35, § 2º, inciso III, do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, a sua programação poderá ser executada na
proporção de 1/12 (um doze avos) do total de cada dotação.
Art. 28. Na execução do orçamento, deverá obrigatoriamente ser utilizado na classificação da
receita e da despesa o código de aplicação, conforme norma do AUDESP, devendo ainda, na
execução das despesas o detalhamento obrigatório até nível de sub-elemento, sendo optativo os
seus desdobramentos.
Art. 29. O Executivo Municipal fica autorizado a assinar convênios com o Governo Federal e
Estadual por intermédio de seus órgãos da administração direta ou indireta para realização de
obras ou serviços de competência ou não do Município.
Art. 30. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
                     Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 04 de agosto 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

Observação – Os anexos da presente Lei Nº3466/2011 encontram-se disponibilizados no
mural da Prefeitura e no site www.socorro.sp.gov.br.

LEI COMPLEMENTAR Nº 165/2011

“Estabelece normas para a instituição e concessão de sistema e estacionamento rotativo, no
âmbito do Município, denominado de ZONA AZUL; dispõe sobre estacionamento para carga e
descarga de veículos, 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 e regulamenta o sistema de estacionamento rotativo pago, ora denominado
ZONA AZUL, em logradouros públicos na área urbana do Município, disciplina a carga e descarga
de mercadorias e autoriza a Concessão da execução desse serviço.
Art. 2º - A finalidade do sistema de estacionamento rotativo pago nas vias e logradouros públicos
do Município é unicamente disciplinar o estacionamento nos espaços públicos, oportunizando o
uso racional das vagas para que o maior número possível de usuários possa usufruir do sistema
em condições de igualdade.
Art. 3º - A área da ZONA AZUL será identificada com sinalização específica, sendo que sua
administração e fiscalização serão realizadas pela Divisão Municipal de Trânsito, em consonância
com o disposto no inc. X do art. 24 da Lei Federal n° 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro).
Art. 4º - As vias públicas abrangidas pelas disposições da presente lei serão aquelas estabelecidas
por Decreto do Executivo Municipal.
Parágrafo único. A área abrangida inicialmente poderá ser ampliada ou restringida, em razão da
atualização dos estudos técnicos que derem origem à sua fixação, estabelecendo-se nova área
de abrangência por meio de Decreto.
Art. 5º - O horário para funcionamento da ZONA AZUL será entre 9 (nove) horas e 18 (dezoito)
horas de segunda a sexta-feira, entre 9 (nove) horas e 14 (catorze) horas no sábado, sendo
estendido até o horário de funcionamento do comércio, em ocasiões especiais, fixadas pelo
Executivo,
§ 1º. O horário poderá ser ampliado ou restringido, a critério do Poder Executivo, através de
Decreto, por necessidade pública justificada.
§ 2º. O uso das vagas de estacionamento da ZONA AZUL nos domingos, feriados e fora dos dias
e horários previstos no caput desse artigo, será livre, portanto não sujeito ao pagamento e a
rotatividade.
Art. 6º - A utilização das vagas de estacionamento rotativo será procedida através de sistema de
controle de horário, por meio eletrônico ou cartão de preenchimento, pela Divisão de Trânsito do
Município.
Art. 7º - Os serviços de controle poderão ser objeto de concessão pública, através de licitação na
modalidade de concorrência pública, que estabelecerá em seu projeto básico, entre outras
exigências, o regulamento dos serviços e a política tarifária a ser obedecida pelo vencedor da
licitação.
Art. 8º. Ficam isentos do pagamento da tarifa de utilização do estacionamento rotativo pago (ZONA
AZUL):
I - Os veículos de aluguel (táxi) usados no transporte de passageiros pelo período de 10 (dez)
minutos;
II - Os veículos oficiais das esferas federal, estadual e os pertencentes ao Município, quando
efetivamente em serviço, devendo estar convenientemente identificados;
III - Veículos conduzidos ou para condução de deficientes, desde que devidamente identificados,
nas vagas reservadas, conforme Lei Federal de Acessibilidade – Lei   nº 10.098/2000, art. 7º.
IV – Os Idosos acima de 60 (sessenta) anos, considerando a Lei Federal nº 10.741, de 1º de
outubro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, que em seu art. 41 estabelece a
obrigatoriedade de se destinar 5% (cinco por cento) das vagas em estacionamento regulamentado
de uso público para serem utilizadas exclusivamente por idosos pelo período de 60 (sessenta)
minutos;
V - Os Oficiais de Justiça do município, desde que estejam no pleno exercício das suas atividades
pelo período de 30 (trinta) minutos.
Parágrafo único. Os veículos acima embora isentos de pagamento deverão respeitar as demais
condições de utilização do estacionamento rotativo, especialmente no que se refere ao tempo de
uso.
Art. 9º - Fica o Executivo Municipal autorizado a outorgar a pessoa jurídica, mediante licitação,
concessão para administração e gestão dos estacionamentos rotativos pagos em vias e logradouros
públicos, nos termos do Art. 175 da Constituição Federal, da Lei Federal nº 8.987, de 13 de
fevereiro de 1995 e suas alterações, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e
regulamentações, pelo respectivo Edital de Concorrência Pública, e pelas demais legislações
pertinentes e normas especificadas nas cláusulas indispensáveis do Contrato.
§ 1º. A outorga da concessão será precedida de licitação na modalidade de concorrência pública,
cujos critérios serão definidos por Decreto do Executivo.
§ 2º. A receita líquida arrecadada pelo município com a cobrança de taxa de estacionamento
rotativo regulamentado pago será aplicada em sinalização, engenharia de tráfego, de campo,
policiamento, fiscalização, educação de trânsito e na manutenção da Divisão de Trânsito do
Município.
Art. 10 - O estacionamento de veículos para carga e descarga de mercadorias é permitido, nos
dias úteis de segunda a sexta-feira no horário compreendido entre 5 (cinco) e 9 (nove) horas, e
das 18 (dezoito) horas às 24 (vinte quatro) horas, e nos domingos das 6 (seis) horas até 22 (vinte
duas) horas.
§ 1º. A carga e descarga de materiais de construção, concreto, mudanças e outros só será
permitida fora do horário de funcionamento da ZONA AZUL, obedecendo ao disposto no caput do
Art. 5º desta Lei.
§ 2º. Em nenhuma hipótese, os veículos empregados nos serviços de carga e descarga de
mercadorias poderão infringir as normas regulamentares contidas nesta Lei, bem como as demais
normas regulamentares de trânsito, sendo também vedado depositar cargas nos passeios e pista
de rolamento.
Art. 11 - São consideradas infrações, os usos desconformes do estacionamento rotativo, em
desacordo com as condições regulamentadas, em locais e horários proibidos, tudo
especificadamente pela sinalização, de acordo com a normas estabelecidas pela Lei Federal n°
9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) e demais resoluções do CONTRAN.
Art. 12 – Aos infratores das disposições contidas nesta Lei serão aplicadas as respectivasArt. 24. O custeio, pelo Poder Executivo Municipal, de despesas de competência dos Estados, do
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Publicação dos atos oficiais do Poder Executivo
multas previstas Lei Federal n° 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) e demais resoluções do
CONTRAN.
§ 1º - O veículo estacionado irregularmente será removido ao pátio, cabendo ao proprietário o
pagamento da remoção e demais encargos pertinentes, no ato da liberação do veículo.
§ 2º - Compete a Divisão de Trânsito Municipal os estudos técnicos para regulamentação e a
fiscalização para a utilização da ZONA AZUL, bem como, adotar providências necessárias ao bom
cumprimento da presente Lei.

Art. 13 – O Poder Executivo, por intermédio da Divisão Municipal de Trânsito sinalizará a “Zona
Azul” para conhecimento e orientação dos usuários.
Art. 14 – À Prefeitura ou a permissionária não caberá, em hipótese alguma, responsabilidade ou
indenização por acidentes, danos, furtos ou qualquer prejuízo que o veiculo ou seu usuário

Sessão Ordinária de 16 de agosto de 2011 – 2ª
parte.
Presidência do Vereador: Luciano Kyochi
Taniguchi
Vereadores presentes: André Eduardo Bozola
de Souza Pinto, Carlos Roberto de Morais, Gentil
José Tonelli, João Pinhoni Neto, Luciano Kyochi
Taniguchi, Osvaldo Luis Lugli, Pedro Sabio
Nunes, Sheila Oliveira Silvério e Tarcísio
Francisco Sartori Junior.

EXPEDIENTE RECEBIDO DOS SENHORES
VEREADORES
Ofício n.º 17/2011 – DAF do senhor
Presidente: encaminha o balancete financeiro
referente ao mês de julho de 2011.  Deliberação
da Presidência: encaminhe-se à Comissão de
Finanças e Orçamento para a elaboração de
pareceres;
Requerimentos do vereador Pedro Sábio
Nunes: n.º 131/2011, solicitando que seja
oficiado ao Secretário da Casa Civil do Estado
de São Paulo Sr. Sidney Beraldo, para que
estude a possibilidade de se destinar um
caminhão coletor de lixo para o município; n.º
132/2011, solicitando que seja oficiado ao
Secretário da Casa Civil do Estado de São Paulo,
Sr. Sidney Beraldo, solicitando à possibilidade
de enviar um caminhão pipa para uso de nosso
município; nº 133/2011, solicitando que seja
oficiado ao Excelentíssimo Sr. Barros Munhoz,
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado
de São Paulo, a fim de que interceda ao Governo
do Estado para que estude a possibilidade de
encaminhar ao Município de Socorro/SP uma
Unidade Móvel do POUPATEMPO; e, n.º 134/
2011, solicitando a consignação em Ata de um
Voto de Congratulação pela comemoração de
17 anos de brilhante atuação da Guardas Civil
Municipal feminina em nosso município,
comemorado no dia 01 de agosto de 2011.
Deliberação do Plenário: aprovados por
unanimidade;
Requerimento do vereador Carlos Roberto
de Morais: n.º 135/2011 , solicitando a
consignação em Ata de um Voto de
Congratulação a todos os Advogados de nosso
Município pela comemoração do Dia do
Advogado em 11 de agosto. Deliberação do
Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento dos vereadores André
Eduardo Bozola de Souza Pinto e Carlos
Roberto de Morais: n.º 136/2011, solicitando
para que fossem colocados em 2ª discussão e
votação na Sessão Ordinária de 16 de agosto
os seguintes projetos: Projeto de Lei n.º 41/
2011, Projeto de Lei n.º 42/2011 e Projeto de Lei
n.º 43/2011. Deliberação do Plenário: aprovado
por unanimidade.
Requerimentos do vereador Luciano
Kyochi Taniguchi: n.º 137/2011, solicitando a
consignação em Ata de Votos de Congratulação
aos organizadores da “Noite do Rock”, Airam
Papini Cipriano de Souza, Diego Samaha
Magalhães, Gerônimo Ramom Mariano, Hector
Hugo Conti, Henrique de Campos Rodrigues e
Yasmim Ramalho Ayres, juntamente com o apoio
do Departamento Turismo, através da Divisão
de Cultura, não medindo esforços para
realização deste evento, realizado no dia 30 de
julho p.p; e, n.º 138/2011, solicitando a
consignação em Ata de Voto de Congratulação
ao Sr. Domingos José Palazi – Tapuã
organizador do Festival de Música Sertaneja,
“Raízes do meu Brasil” juntamente com o apoio

            CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO

venham a sofrer nos locais destinados aos estacionamentos remunerados, que têm a exclusiva
finalidade de ordenamento do trânsito, para que se possibilite a todos os cidadãos o uso eqüitativo
das áreas públicas de estacionamento.
Art. 15 – As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei correrão por conta de verbas
próprias consignadas no orçamento em vigor ou através de credito especial aberto para esse fim.
Art. 16 - Esta Lei entra em vigor 30 dias após a sua publicação, revogadas as disposições em
contrário, em especial a Lei Municipal n.º 1.603/80 e a Lei Municipal n.º 13/95.

                      Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 12 de Agosto 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

do Departamento Turismo, através da Divisão
de Cultura e do COMUC (Conselho Municipal de
Cultura), não medindo esforços para realização
deste evento.  Deliberação do Plenário:
aprovados por unanimidade;
Requerimento do vereador Osvaldo Luiz
Lugli: n.º 139/2011, solicitando que seja oficiada
ao DER- Departamento de Estradas e Rodagens
para que estude a possibilidade de se asfaltar
a rua de acesso a Escola Estadual Helena José
Bonfá. Deliberação do Plenário: aprovado por
unanimidade;
Requerimento de autoria conjunta dos
Vereadores n.º 140/2011, solicitando a
consignação em Ata de um Voto de Profundo
Pesar pelo falecimento do senhor Salvador
Martins, ocorrido dia 13 de agosto do corrente
ano. Deliberação do senhor Presidente: atenda-
se;
Indicações do vereador Pedro Sabio Nunes
à senhora Prefeita: n.º 177/2011, sugerindo
que determine ao Departamento Competente
para que seja nivelada e cascalhada a estrada
do Bairro do Tijuco Preto; n.º 178/2011,
reiterando indicação anterior, sugerindo que
determine ao setor competente a realização de
estudos que viabilizem a construção de uma
quadra poliesportiva na área existente em frente
à Igreja Santa Rita de Cássia no Bairro do
Saltinho; n.º 179/2011 reiterando indicações
anteriores, sugerindo intercessão ao
departamento competente a fim de que seja
construída uma quadra poliesportiva no Bairro
do São Bento; nº 180/2011, reiterando
indicações anteriores, sugerindo a instalação
do serviço gratuito de acesso à INTERNET para
a cidade de Socorro, inclusive para a zona rural;
n.º 181/2011, reiterando indicação anterior,
sugerindo que seja nivelada e cascalhada a
estrada que liga o Bairro do Jaboticabal ao Bairro
do Ferreirinhas, incluindo o trecho de estrada
localizado na primeira entrada à direita, próxima
ao Posto de Saúde; n.º 192/2011, sugerindo
para que seja passada a máquina
motoniveladora e cascalhado os pontos críticos
da estrada do Bairro dos Farias, principalmente
o morro, mais precisamente após a antena da
Claro a esquerda; e, n.º 193/2011, sugerindo a
realização de operação “tapa buracos” nos
Bairros, Jardim Araújo, Jardim Orlandi e Jardim
Teixeira;
Indicações do vereador Gentil José
Tonelli: n.º 182/11, reiterando indicação anterior,
sugerindo para que providencie a troca das
lâmpadas de 70w da Avenida São Paulo no
Jardim Santa Cruz por lâmpadas de 150w; n.º
183/2011, reiterando indicação anterior,
sugerindo que sejam retirados três pinheiros
no final da Avenida São Paulo, no Bairro do
Jardim Santa Cruz; n.º 184/2011 , sugerindo
que seja passada a máquina motoniveladora e
cascalhada a estrada do Bairro dos Cardoso
que se encontra com falta de manutenção;
Indicações do vereador Osvaldo Luiz Lugli
à senhora Prefeita:  nº 185/2011, sugerindo
para que interceda ao departamento competente
a fim de que seja passada a máquina
motoniveladora e cascalhada a estrada vicinal
do Bairro Pedra Branca que dá acesso ao Bairro
da Tapera, município de Pinhalzinho; nº 186/
2011, sugerindo providências urgentes quanto
às duas pontes existentes na estrada do bairro
do Visconde de Soutelo, pois as mesmas estão
prestes a cair; nº 187/2011,  sugerindo
providências quanto às tubulações que há

meses se encontram encostadas na beira da
estrada próximo a ponte do bairro Pedra Branca;
Indicações do vereador Tarcísio Francisco
Sartori Junior à senhora Prefeita: n.º 188/
2011, sugerindo para que interceda ao setor
competente a fim de que sejam colocados dois
braços de iluminação próxima a passarela da
Rua José Maria de Azevedo e Souza; n.º 189/
2011, sugerindo para que interceda ao setor
competente a fim de que sejam colocados
quatro braços com luminárias na Travessa
conhecida por estrada de acesso a Cerâmica
Bozzola e cinco braços com luminárias na
Travessa para a Rua dos Moretes; n.º 190/2011,
sugerindo para que sejam instalados extensões
de Rede Secundárias na Avenida José Maria
de Faria; e n.º 191/2011, sugerindo para que
interceda ao setor competente, a fim de que
sejam colocados quinze braços de iluminação
na Avenida Brasil, mais precisamente a estrada
da antiga linha do trem no Bairro Santa Cruz.

ORDEM DO DIA
EM 2.ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

Projeto de Lei n.º 41/2011 do Vereador
André Eduardo Bozola de Souza Pinto:
denomina a estrada municipal que liga a cidade
até o bairro do Rio do Peixe de “Corredor
Turístico Laércio Picarelli. Deliberação do
Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 42/2011 do Vereador
André Eduardo Bozola de Souza Pinto:
denomina a travessa da Estrada Municipal das
Lavras de Baixo de ‘Rua Joaquina Pedroso
Pinto. Deliberação do Plenário: aprovado por
unanimidade;
Projeto de Lei n.º 43/2011 do Vereador
André Eduardo Bozola de Souza Pinto:
denomina a travessa da Rua Francisco Pereira
Santana de “Rua Eva Correa Bueno”.
Deliberação do Plenário: aprovado por
unanimidade.

CONVOCAÇÃO DE SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA
Data: 26 de agosto de 2011 - sexta-feira
Horário: 17h

Ordem do Dia
Matérias em 1ª discussão e votação: Projeto
de Lei Complementar n.º 18/2011, da senhora
Prefeita, que altera o anexo I da Lei
Complementar n.º 58/2001 e dá outras
providências correlatas; Projeto de Lei nº 49/
2011, da senhora Prefeita, que dispõe sobre
abertura de Crédito Especial no valor de R$
136.194,71 (Centro e trinta e seis mil cento e
noventa e quatro reais e setenta e um centavos);
Projeto de Lei n.º 57/2011, da senhora Prefeita,
que acrescenta dispositivos à Lei n.º 3007/2003
e dá outras providências; Projeto de Lei n.º 58/
2011, da senhora Prefeita, que altera dispositivos
da Lei n.º 2.941/2001 que dispõe sobre a
organização administrativa da Prefeitura
Municipal e dá outras providências; Projeto de
Lei n.º 59/2011, da senhora Prefeita, que dispõe
sobre abertura de crédito especial no valor de
R$ 612.845,77 para execução de obras de
recuperação de vias centrais de acesso a
equipamentos turísticos;  Projeto de Lei n.º 60/
2011, da senhora Prefeita, que dispõe sobre
abertura de crédito especial no valor de R$
350.000,00 para execução de obras de
implantação de pavimentos em vias do Centro
de Exposições e Eventos João Orlandi Pagliusi;
e Projeto de Lei n.º 64/2011, da senhora Prefeita,
que dispõe sobre abertura de crédito especial

no valor de R$ 278.014,66 destinados a reforço
de dotações do orçamento vigente.

CONVOCAÇÃO DE 2ª SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA
Data: 26 de agosto de 2011 - sexta-feira
Horário: ao término da sessão anterior

Ordem do Dia
Matérias em 2ª discussão e votação: Projeto
de Lei Complementar n.º 18/2011 e Projetos de
Lei números 49, 57, 58, 59, 60 e 64/2011, de
autoria da senhora Prefeita.

CONVOCAÇÃO DE SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA

Data: 30 de agosto de 2011 – terça-feira
Horário: 13h
Julgamento de denúncia nos termos do
disposto no art. 5º, V do Decreto nº 201/

67.
O presidente da Câmara Municipal de Socorro,
Vereador Luciano Kyochi Taniguchi, no uso de
suas atribuições legais, convoca os
Excelentíssimos Vereadores desta Casa para
uma Sessão Extraordinária a se realizar no
próximo dia 30 de agosto de 2011, terça-feira,
às 13h,  para o Julgamento da Denúncia
oferecida contra a Excelentíssima Senhora
Prefeita Marisa de Souza Pinto Fontana, pela
extemporaneidade no encaminhamento à
Câmara Municipal do projeto de lei que dispõe
sobre as diretrizes orçamentárias para o
exercício de 2012.
Luciano Kyochi Taniguchi - Presidente
(Nota: A convocação da Sessão Extraordinária
para o Julgamento da Denúncia para às 13h, do
próximo dia 30, deve-se a extensa pauta da
sessão que constará da leitura do processo,
do uso da palavra pelos vereadores, de tempo
destinado a defesa da Prefeita e, por último, o
julgamento da denúncia.)

CONVITE AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Câmara Municipal da Estância de Socorro,
através de seu presidente, vereador Luciano
Kyochi Taniguchi, nos termos do artigo 24, XV,
da Lei Orgânica do Município, convida a
população socorrense para participar de
Audiência Pública, no dia 12 de setembro,
segunda-feira, às 19h, na Sala de Sessões da
Câmara Municipal, à Rua XV de Novembro n.º
18, para tratar sobre alterações do Plano Diretor.
A íntegra das alterações propostas encontra-
se à disposição da população na Secretaria da
Câmara Municipal.

COMUNICADO - OUVIDORIA
A Câmara Municipal da Estância de Socorro,
através de seu presidente, informa que a
servidora Daniela Mendes Bonetti, atende a
população na Ouvidoria da Câmara Municipal,
das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira, para
o recebimento de sugestões, reclamações,
denúncias ou elogios (Regimento Interno da
Câmara, Capítulo VI, Título III)
COMUNICADO TRANSMISSÃO AO VIVO DAS
SESSÕES
A Câmara Municipal da Estância de Socorro,
através de seu presidente, informa que as
próximas Sessões Extraordinárias, que se
realizarão nos 26 e 29 de agosto,
respectivamente, sexta-feira, a partir das 17h
e segunda-feira, a partir das 13h, serão
transmitidas ao vivo via internet pelo site
www.camarasocorro.sp.gov.br.

  Luciano Kyochi Taniguchi – Presidente

Publicação dos atos oficiais do Poder Legislativo

Unidade do Sebrae-SP estará na Praça Matriz nos dias 5,6,8 e 9 de setembro; programação inclui palestra na sede da Associação Comercial. 

O Sebrae Móvel, unidade veicular de
atendimento a empresários e empreendedores,
estará na Estância Turística de Socorro nos
dias 5, 6, 8 e 9 de setembro, na Praça da Matriz.
A van percorre as principais cidades do interior
paulista e possibilita aos empresários o acesso
facilitado aos serviços do Sebrae-SP. A iniciativa
conta com a parceria da Associação Comercial
e Empresarial do município.

A unidade itinerante do Sebrae-SP está
equipada com mesas de atendimento,
computador, internet sem fio e ar condicionado,
com farto material sobre os serviços

oferecidos. A bordo do veículo, consultores
circulam pelo Estado de São Paulo para levar
informações às pessoas que estão localizadas
em cidades e bairros mais distantes dos
escritórios regionais e pontos de atendimento
da entidade. O serviço conta ainda com a
aplicação de um Diagnóstico Situacional e
Organizacional da empresa.

No dia 5, além do atendimento na Praça da
Matriz, o Sebrae-SP apresentará a palestra
“Planejando a Abertura da sua Empresa”,
marcada para as 19h, na Associação Comercial
(Rua José Angelo Calafiori, 72), voltada para o

                           Empresários de Socorro
           receberão atendimento do Sebrae Móvel

público interessado em abrir o próprio negócio.
O conteúdo visa orientar o empreendedor sobre
constituição de uma empresa, planejamento
mercadológico e financeiro dos negócios, além
de dicas para a legalização da empresa. 
            Sebrae Móvel em Socorro
Data: 5 de setembro, das 13h às 17h.
Dias 6 e 8, das 9h às 17h. Dia 9, das 9h às 16h.
Local: Praça Coronel Olímpio Gonçalves dos
Reis (Praça da Matriz) - Centro
Informações: Escritório Regional do Sebrae-
SP (19) 3243-0277 e Associação Comercial e
Empres. de Socorro (19) 3895-2019 / 3895-3044

O “Projeto Paternidade Responsável”
do Parecer 323/2008, a 2ª Vara da Comarca
de Socorro orienta aos pais que tem interesse
na legalização da paternidade das crianças e
jovens que não tem a paternidade estabelecida
em seus registros de nascimento, a procurar
o Oficial de Registro Civil das Pessoas
Naturais desta Comarca.

   Érika Silveira de Moraes Brandão
           Exma. Juíza de Direito

    COMUNICADO
                 a
      POPULAÇÃO
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Não importa o produto ou o ramo de atuação do empresário socorrense, a questão é que a acessibilidade tem
se tornado um diferencial e uma preocupação do comércio local no atendimento ao público.

 Acessibilidade, o diferencial que preocupa o comércio local

A partir da instituição da Lei Federal
Nº10.098/00, a Prefeitura de
Socorro tanto tem se empenhado
em adequar os locais públicos às
obrigatoriedades estabelecidas pela
mesma quanto tem notificado os
empresários da necessidade de
fazê-lo.

Pelas adequações e adaptações
feitas por meio de projetos como o
Socorro Acessível e Aventura
Segura, a cidade tem se destacado
no cenário nacional e, por isso, foi
escolhida para sediar a realização
do I Congresso Brasileiro de
Turismo Acessível.

Toda esta movimentação tem
despertado o empresariado local
para a necessidade de tornar
acessível seu respectivo
estabelecimento já que a projeção
da experiência vivida no setor
turístico deixou clara que a
acessibilidade é mais que uma
necessidade, é um diferencial de
mercado.

Porém, a Norma Técnica na qual
a Lei está baseada (NBR9050) tem
muitas especificações claras em
relação a medidas, inclinações,
alturas e larguras mínimas e
recomendadas. Por exemplo,
largura mínima de entrada acessível
é 0,90 cm, mas a recomenda é
1,20m. Por isso, apesar da vontade
de agir na direção apontada pela
legislação muitos dos empresários
“têm deixado a desejar”.

Então, para auxiliar o comércio
local na execução das obras de
acessibilidade a Prefeitura tem um
técnico em edificações disponível
para atender o público. Esta foi a
forma que a Administração Pública
encontrou para evitar a construção
de rampas mais propensas a
provocar situações de mobilidade
reduzida (quedas com mobilização
temporária de membros) que de
acessibilidade para todos.

Visitas técnicas
Como cidade referência em

acessibilidade, na manhã da quarta-
feira (24), Socorro recebeu uma
comissão da cidade de Poá
integrada pelo Secretário de
Turismo, Fernando José Miranda e
pela Diretora do Departamento de

   Tirando o tapete, este é um exemplo correto de entrada nos moldes de acessibilidade da NBR 9050

                             Exemplo de inclinação de rampa incorreta conforme os moldes de acessibilidade da NBR 9050

Turismo, Priscila Soares Lourenço.
Acompanhavam os mesmos mais
13 pessoas da Administração
Pública daquela cidade, dentre os
quais o Secretário de Obras e do
Meio Ambiente que vieram conhecer
de perto o diferencial alcançado
pela cidade nos quesitos
Acessibilidade e Aventura Segura.

Antes de cumprir um roteiro que
incluiu conhecer a estrutura
adaptada do Parque dos Sonhos, as
técnicas de segurança empregadas
também no Parque do Monjolinho,

o mirante do Cristo e um passeio
pelo roteiro central adaptado, a
comissão foi recebida pelo Chefe do
Departamento de Turismo e pela
Prefeita Municipal.

Ainda no dia do fechamento deste
Jornal outro grupo, desta vez da
cidade de  Paraibuna,  era esperado
para outra visita técnica.

Como referência para outras
cidades na questão acessibilidade
é natural que a Administração
Pública zele e oriente para que a
execução deste tipo de trabalho seja
realizada de forma correta em seu
próprio perímetro urbano.

Agendamento
O agendamento com Júnior, o

técnico em edificações da
Prefeitura Municipal, deve ser feito
pelo telefone (19) 3855-9602.

Não é novidade para os
socorrenses a grande importância
que Socorro está adquirindo no
meio turístico.  O reflexo disso está
no número de visitantes de todas as
faixas etárias, 500 mil por ano, que
buscam na cidade o atrativo que
mais lhe agrada.

Cenário típico das cidades
encravadas na Serra da Mantiqueira
com rica bacia hidrográfica cheia de
cachoeiras e corredeiras Socorro
está localizada ao sul de Minas,
integra o Circuito das Águas
Paulista e dista da capital paulista,
apenas 130 km. Servida por
estradas vicinais e rodovias bem
cuidadas, os viajantes são
surpreendidos por lindas paisagens
durante o trajeto.

Como destino turístico a
cidade tem atraído aqueles que
buscam clima ameno, ar puro,
tranqüilidade característica de uma
cidade interiorana, aliados à
topografia privilegiada que possibilita
o uso das propriedades medicinais
de suas águas, a prática do
ecoturismo,  além da prática das
atividades do turismo de aventura.
Características essas que foram
bem exploradas no tema da
campanha adotada pelo COMTUR
para divulgar as atividades de
esportes de aventura oferecidas
pelo município durante a realização
da Adventure Sport Fair, “Peça
Socorro para o seu stress”.

Por suas práticas, Socorro
tem recebido do Ministério do
Turismo o status de “destino
referência nacional de turismo de
aventura e de turismo adaptado para
as pessoas portadoras de
deficiência ou  de mobilidade
reduzida”. Essa foi a forte razão pela
qual foi selecionada para sediar a
realização do I Congresso Brasileiro
de Turismo Acessível que se
realizará nos dias 28,29 e 30 de
setembro.

A municipalidade se prepara
para receber este evento de
extensão nacional e que certamente
repercutirá a capacidade da cidade
em atender a demanda esperada
para a Copa de 2014.

A Vigilância Sanitária Municipal
comunica a Autorização a
empresa Silva e Leme Drogaria e
Perfumaria LTDA ME, CNPJ
0 5 . 5 4 3 . 6 4 9 / 0 0 0 1 - 7 2 ,
comercializar medicamentos a
base de substâncias da Lista C2
da Portaria SVS/MS nº.  344/98.

 COMUNICADO

  Vigilancia Sanitária Municipal
   Rua Antônio Leopoldino, 215

Informamos que a próxima reunião
do Comuc será dia 02 de setembro
às 20h no Centro Cultural. 
Lembramos que as
representações têm  até dia 23 de
agosto para entregar a avaliação
da Festa de Agosto e do Festival
Cultural.

  Reunião do COMUC

 A Socorro acessível dos
turistas


