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                           PPI beneficia
   contribuinte em débito com a Prefeitura

  Socorro abre a sucessão de Seminários que antecedem o
                  Fórum Internacional de Acessibilidade

Na última sexta-feira, 23
de março, aconteceu no
Centro Administrativo de
Socorro, o Seminário
Paulista de Acessibilidade e
Cidadania que faz parte de
um conjunto de ações do
Fórum Internacional de
Acessibilidade e Cidadania
(FAC), com o objetivo de
sensibilizar e informar a
sociedade sobre as práticas
de acessibilidade que hoje
faz parte do conceito de
sustentabilidade, a partir de
preceitos sociais relevantes.

O evento reuniu cerca de
250 pessoas dentre as quais
representantes do setor
turístico, da construção civil
e do desenvolvimento
urbano, autoridades
políticas, representantes do
serviço público e de
diversas empresas de
responsabilidade social.

Escolhida para abrir a
sucessão de Seminários
que antecedem o Fórum que
será realizado entre os dias
13 e 15 de junho, em Foz do
Iguaçu, no Paraná, Socorro
foi a única cidade não capital
de estado a sediar um dos
encontros, por ser
considerada destino
referência do país no que diz
respeito à acessibilidade.

Júlio César, ex-jogador do
Corinthians, hoje portador
de deficiência auditiva e
presidente do Instituto
“Jogadas da Vida”, executou
o Hino Nacional ao som de
um teclado, após a
composição da mesa de
cerimônia ocupada pelo
coordenador geral do
Fórum, o arquiteto Gilmar
Lima; a Prefeita de Socorro;
a deputada estadual, Célia

Leão; o presidente da
Associação Brasileira da
Indústria de Hotéis de São
Paulo (ABIH), Bruno H.
Omori; Rosa Maria
Lanceloti, representante do
secretário de Turismo de
São Paulo, Márcio França; o
atual presidente do Circuito
das Águas Paulista e prefeito
de Águas de Lindóia,
Martinho Antônio Mariano; o
presidente da Câmara de
Vereadores de Socorro e
Flávio Meneghelli, presidente
do Conselho Municipal dos
Direitos da Pessoa com
Deficiência e Mobilidade
Reduzida (COMDEF).

Após a Prefeita dar as
boas vindas aos presentes,
a deputada Célia Leão
relatou a carreira construída
pela superação e deixou
claro que, nos dias de hoje,
quando acessibilidade se
confunde com cidadania,
tem-se a certeza que o
mundo é para todos os
deficientes. Diferente de 20
anos atrás quando entre
tantas coisas das quais os
portadores de deficiência
foram privados, não havia
nem espaço, nem política e
nem respeito, desabafou.
Nisto, elogiou a cidade de
Socorro parabenizando pela
iniciativa das últimas
administrações frisando, “a
cidade vai bem quando o
assunto começa por aqui,
pois tão importante quanto
construir grandes obras é
saber cuidar das pessoas”.
Dirigindo a palavra aos
presentes, em especial a
jovem Beatriz de Almeida
Cecconello, 10 anos de
idade e cadeirante, a
Deputada declarou, “quando

tem respeito, tem dignidade;
quando tem dignidade, tem
alegria; quando tem alegria,
tem vida”.

Da programação
O “talk show”, reservou

um momento descontraído
no qual o ex-jogador, a
deputada, o consultor de
mobilidade e inclusão social
da ABIH/SP, Edson
Passafaro e a arquiteta
Silvana Cambiaghi
relataram suas
experiências, histórias de
vida e de superação.

Em seguida, dividido em
dois painéis foram
abordados os temas:
“Acessibilidade no turismo,
um grande negócio” e
“Acessibilidade no mundo
globalizado”.

No primeiro painel,
Cristiane Fornazieri da

AVAPE (Associação para
Valorização de Pessoas
com Deficiência) descreveu
os casos de sucesso na
implantação de
acessibilidade nas cidades
de Santos, São José dos
Campos e de Socorro onde
resultou no desenvolvimento
da Cartilha de Turismo
Acessível.

No segundo painel, a
arquiteta Adriana Prado
focou a preocupação da
Associação Brasileira de
Normas Técnicas quanto a
atualização da ABNT 9050,
considerando o desenho
universal  de acessibilidade
salientado no Decreto 5296/
04 do Estado de São Paulo.

Neste mesmo bloco, o
arquiteto Ricardo Mesquita e
a presidente do Sindicato
dos Arquitetos e Urbanistas

do Estado do Paraná, Ana
Carmem de Oliveira
apresentaram uma
avaliação das ações de
acessibilidade implantadas
no município de Socorro.

O evento encerrou-se
com um coquetel servido
pelo Rancho Pompéia, um
dos empreendimentos
turísticos de Socorro do
Roteiro Caminhos da
Roça, único do estado de
São Paulo a integrar o
Programa Talento do
Brasil Rural do Ministério
do Turismo.

O coquetel ainda foi
abrilhantado pelo
apresentação do Trio Brasil,
composto pelos professores
do Conservatório Musical de
Socorro, Gabriel Perre,
Ângelo Bonetti e Leandro
Lima.

Desde o último dia 23 de
março, está em vigor o
Programa de Parcelamento
Incentivado de Tributos
(PPI), que permitirá que os
contribuintes em débito com
a Prefeitura regularizem
suas dívidas com desconto
de até 100% no valor dos
juros, além de reduções
escalonadas nas multas
moratórias, com
parcelamento.

O Programa abrange os
créditos tributários gerados
ou respectivos lançamentos
ocorridos até 31 de
dezembro de 2011.

Além disto, havendo
atraso de até 90 dias no
pagamento da parcela, será
aplicado ao valor da parcela
juros de mora de 1% ao
mês. Em caso de
inadimplência por mais de
90 dias, em qualquer
parcela, o contribuinte será
excluído do programa,
cabendo ao município
propor uma ação judicial ou
dar continuidade àquela
sobre a qual se refere o
parcelamento deste
Programa.

Os contribuintes que
perderam o benefício do PPI

realizado em 2009 e 2010,
conforme a Lei, também
poderão optar pelo
Programa de Parcelamento
deste ano, respeitando o
limite máximo de até 06
parcelas mensais
subsequentes, referentes ao
total da dívida.

As dúvidas podem ser
esclarecidas no Centro
Administrativo Municipal, no
setor de Dívida Ativa, bem
como os pagamentos podem
ser efetuados na Tesouraria
da própria Prefeitura que está
localizada na Av. José Maria
de Faria, 71.

                Momento talk show com: Célia Leão, Júlio César, Gilmar Lima, Edson Passafaro, Silvana Cambiaghi e o presidente da Câmara de Socorro
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Publicação dos atos oficiais do Poder Executivo
PORTARIA Nº 5900/2012

PORTARIA Nº 5901/2012

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

RESOLVE:
Art. 1º - Autorizar o uso do “Teatro do Centro Cultural” nos dias 6, 7 e 8 de Abril de 2012, a
Sociedade Socorrense Protetora dos Animais “Ong São Lázaro”,  nos termos do protocolo nº
001854/2012.
Art. 2º - O espaço a ser utilizado deverá ser devolvido à Administração nas condições em que foi
autorizado seu uso, respondendo a Sociedade Socorrense Protetora dos Animais “Ong São
Lázaro”, por quaisquer danos eventualmente causados ao patrimônio público.
Art. 3º - É de inteira responsabilidade da Sociedade Socorrense Protetora dos Animais “Ong São
Lázaro” o cumprimento da Lei Estadual nº 14.592/2011, bem como a segurança do espaço, cujo
uso ora se autoriza, respondendo isolada e exclusivamente por quaisquer danos, furto ou roubos
de veículos ocorridos neste período, sem qualquer responsabilidade de ônus para a Administração.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
                        Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 21 de Março de 2012.

Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 5902/2012

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:
- Renato Pereira dos Santos - CTPS 61235 - Série 00222ª-SP, ocupante do emprego permanente
de Professor de Educação Básica II - PEB II (Educação Física), a partir de 19 de Março de 2012.
- Cristiano Isaías Simões Gonçalves - CTPS 17583 - Série 00244ª-SP, ocupante do emprego
permanente de Almoxarife, a partir de 19 de Março de 2012.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

    Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 22 de Março de 2012.
Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 5904/2012

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

RESOLVE:
Art. 1º - Nomear Marcelo Falconi Fazoli, CTPS 02149 - Série 150ª-SP, para ocupar o emprego
em comissão de Chefe da Divisão de Trânsito - referência 35, a partir de 26 de Março de 2012.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

        Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 22 de Março de 2012.
   Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 5905/2012

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

RESOLVE:
Art. 1º - Fica prorrogado a licença gestante das servidoras abaixo relacionadas, nos termos da
Lei Municipal nº 3295/2009 de 21 de maio de 2009.
- Amanda Passarela Gusson de Faria, CTPS 07176 - Série 00282ª-SP, ocupante do emprego
em comissão de Assessor Técnico de Gabinete, a partir de 22 de Março de 2012.
- Jucielli de Moraes Souza, CTPS 99268 - Série 00296ª-SP, ocupante do emprego permanente
de Professor de Educação Básica II – PEB II, a partir de 03 de Abril de 2012.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

          Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 27 de Março de 2012.
Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 5906/2012

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

RESOLVE:
Art. 1º - Admitir em virtude de aprovação em concurso público Edital nº 01/2010 no emprego
permanente de Monitor do Projeto Recriança – referência 25, Zilda de Fátima de Souza
Silva - CTPS 86227 - Série 089ª-SP, a partir de 26 de Março de 2012.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

           Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 27 de Março de 2012.
        Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal

DECRETO Nº 3046/2012

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

RESOLVE:
Art. 1º - Conceder licença, sem vencimentos ou remuneração, nos termos do artigo 26 Capitulo XI
da Lei Complementar nº 58/2001, aos seguintes servidores:
- Felipe Francisco Faria - R.G. Nº 32.895.124-9, ocupante do emprego permanente de Instrutor
Musical, durante o período de 01 de Março de 2012 a 28 de Fevereiro de 2014.
-Teresa Dantas Tonelli - R.G. Nº 15.265.360-0, ocupante do emprego permanente de Merendeiro,
durante o período de 01 de Fevereiro de 2012 a 30 de Janeiro de 2014.
- Josiane da Costa - R.G. Nº 33.730.026-4, ocupante do emprego permanente de Servente,
durante o período de 01 de Fevereiro de 2012 a 31 de Março de 2012.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
                          Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 27 de Março de 2012.

Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal

DECRETO Nº 3047/2012

Suspende a aplicabilidade da Lei Municipal nº 3.497, de 18 de novembro de 2011, no
âmbito da Administração Municipal da Estância de Socorro, e dá outras providências.

MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO,
ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
Considerando que a Lei Municipal nº 3.497, de 18 de novembro de 2011, tem por objeto a organização
de serviços públicos de Transporte Público Coletivo, Escolar, Táxis, e Fretamento do Município de
Socorro;
Considerando que o art. 39, IV, da Lei Orgânica Municipal, em simetria com o art. 61, §1º, “b”, da
Constituição Federal, estabelecem que é de iniciativa privativa, do Poder Executivo, as Leis que
disponham sobre a organização administrativa em especial os serviços públicos, como se
infere:
Artigo 39 - Compete privativamente ao Prefeito a iniciativa dos projetos de Lei que disponham
sobre:
IV – organização administrativa, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal
de administração;
Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão
da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da
República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da
República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.
§ 1º - São de iniciativa privativa do Presidente da República as Leis que:
II - disponham sobre:
b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos
e pessoais da administração dos Territórios;
Considerando que, há flagrante vício de iniciativa na Lei Municipal nº 3.497, de 18 de novembro de
2011, que alterou a Lei nº 2981/2012, por ter se iniciativa no Legislativo Municipal, quando a LOM
e a Constituição Federal, estabelecem competência privativa de iniciativa ao Executivo,
decorrendo daí a inconstitucionalidade da norma;
Considerando que a Administração Municipal, deve se pautar pelo princípio da legalidade e que
não se pode negar ao Chefe do Executivo o direito de se abster do cumprimento de norma
inconstitucional, em face ao princípio da legalidade como bem leciona Hely Lopes Meirelles a
respeito:
“O cumprimento de Leis” inconstitucionais tem suscitado dúvidas e perplexidades na doutrina e
na jurisprudência, mas vem-se firmando o entendimento – a nosso ver exato – de que o Executivo
não é obrigado a acatar normas legislativas contrárias à Constituição ou a leis
hierarquicamente superiores.
Os Estados de direito, como o nosso, são dominados pelo princípio da legalidade. Isso significa
que a Administração e os administrados só se subordinam à vontade da Lei, mas da Lei
corretamente elaborada.
Ora, as Leis inconstitucionais não são normas jurídicas atendíveis, pela evidente razão de que
colidem com mandamento de uma Lei superior, que é a Constituição. Entre o mandamento da Lei
ordinária e o da Constituição deve ser atendido o desta e não o daquela, que lhe é subordinada.
Quem descumpre Lei inconstitucional não comete ilegalidade, porque está cumprindo a
Constituição.
Ocorre, porém, que, como os atos públicos trazem em si a presunção de legitimidade, não cabe
ao particular negar lhes validade por entendimento próprio, sem que antes obtenha do Judiciário
a declaração de invalidade. Com a Administração, todavia, a situação é diversa, porque a
presunção de legitimidade milita a favor dos atos de todos os agentes do Poder Público. Nivelados
no plano governamental, o Executivo e o Legislativo praticam atos de igual categoria, e com
idêntica presunção de legitimidade. Se assim é, não se há de negar ao Chefe do Executivo
a faculdade de recusar-se a cumprir ato legislativo infraconstitucional, desde que por
ato administrativo formal e expresso (decreto, portaria, despacho etc.) declare a sua
recusa e aponte a inconstitucionalidade de que se reveste.”
Considerando que, não é possível atender a comando de norma flagrantemente inconstitucional,
por vício de iniciativa;

DECRETA
Art. 1º. Fica suspensa a aplicabilidade da Lei Municipal nº. 3497, de 18 de novembro de 2011, no
âmbito da Administração Municipal de Socorro, em razão de sua inconstitucionalidade por vício de
iniciativa, com flagrante vulneração da competência privativa do Poder Executivo pelo Poder
Legislativo Municipal, em contrariedade ao disposto no art. 39, IV, da Lei Orgânica Municipal, e no
art. 61, §1º, “b”, da Constituição Federal.
Art. 2º. Os órgãos da Administração deverá se abster da aplicação da legislação indicada no
presente Decreto, sob pela de responsabilização administrativa.
 Art. 3º. A Procuradoria Jurídica do Município deverá ingressar com a devida ação direta de
inconstitucionalidade, para obter a declaração judicial de inconstitucionalidade do objeto do presente
Decreto.
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 22 de Março de 2012.
                                                      Publique-se

Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal
Afixado nesta data no mural da Prefeitura.

Darleni Domingues Gigli - Diretora do Departamento dos Negócios Jurídicos

DECRETO Nº 3048/2012

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$ 73.662,42 (Setenta e Três Mil Seiscentos e Sessenta e Dois
Reais e Quarenta e Dois Centavos), para reforço da seguinte dotação do orçamento vigente:

Art. 2o. – O valor do presente crédito será coberto com recurso proveniente do Superávit Financeiro
apurado em 29/12/2011, na fonte de recurso do Convênio Processo SEADS nº. 1297/2009, celebrado
entre a Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social – SEADS e o município de
Socorro, em 30/12/2009, de conformidade com o Artigo 43, § 1º, Inciso I, da Lei nº. 4.320 de 17 de
março de 1964, no valor de........................................................................................R$ 73.662,42
Art. 3o. – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 23 de Março de 2012.
Publique-se

Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal
Afixado nesta data no mural da Prefeitura.

Darleni Domingues Gigli - Diretora do Departamento dos Negócios Jurídicos

MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO,
ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
Considerando que a Lei Complementar Municipal nº 180/2012, de 05 de março de 2012, que
alterou o  inciso IV do artigo 41 da lei Complementar nº 59/2001 que estabelece o Código Tributário
do Município de Socorro;
Considerando que presente Lei padece de vício formal de legalidade, com sua conseqüente
inconstitucionalidade, posto que, não atende aos requisitos de sua elaboração, contrariando
dispositivos específicos, da Lei Complementar 101/00, em seus arts. 14 e 17 (Lei de
Responsabilidade Fiscal), e também por seu vício de iniciativa, diante do que preconiza o art. 39,
IV, da Lei Orgânica em simetria com o art. 61, §1º, “b”, da Constituição Federal;
Considerando que trata de matéria tributária estabelecendo ampliação de incentivo ou benefício
de natureza tributária da qual decorre renúncia de receita, sem que se tenha apresentado
pelo proponente que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária e que
não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes
orçamentárias além de não estar acompanhada de medidas de compensação.
Considerando que o art. 39, IV, da Lei Orgânica Municipal, em simetria com o art. 61, §1º, “b”, da
Constituição Federal, estabelecem que é de iniciativa privativa, do Poder Executivo, as Leis que
disponham sobre a organização administrativa em especial os serviços públicos, como se infere:
Art. 39 - Compete privativamente ao Prefeito a iniciativa dos projetos de Lei que disponham
sobre:

PORTARIA Nº 5903/2012

            EXPEDIENTE
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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, por aposentadoria, espécie 32, Alcides Franco
Bueno, CTPS 13099 - Série 0067ª-SP, ocupante do emprego permanente de Trabalhador Braçal,
a partir de 01 de Março de 2012.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
                    Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 22 de Março de 2012.
                          Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal
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IV – organização administrativa, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal
de administração;
Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão
da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da
República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da
República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.
§ 1º - São de iniciativa privativa do Presidente da República as Leis que:
II - disponham sobre:
b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos
e pessoais da administração dos Territórios;
Considerando que, há flagrante vício de iniciativa na Lei Complementar Municipal nº 180, de 05
de março de 2012, que alterou do inciso IV do artigo 41 da lei Complementar nº 59/2001; por ter se
iniciado no Legislativo Municipal, quando a LOM e a Constituição Federal, estabelecem competência
privativa de iniciativa ao Executivo, decorrendo daí a inconstitucionalidade da norma;
Considerando que a Administração Municipal, deve se pautar pelo princípio da legalidade e que
não se pode negar ao Chefe do Executivo o direito de se abster do cumprimento de norma
inconstitucional, em face ao princípio da legalidade como bem leciona Hely Lopes Meirelles a
respeito:
“O cumprimento de Leis” inconstitucionais tem suscitado dúvidas e perplexidades na doutrina e
na jurisprudência, mas vem-se firmando o entendimento – a nosso ver exato – de que o Executivo
não é obrigado a acatar normas legislativas contrárias à Constituição ou a leis
hierarquicamente superiores.
Os Estados de direito, como o nosso, são dominados pelo princípio da legalidade. Isso significa
que a Administração e os administrados só se subordinam à vontade da Lei, mas da Lei
corretamente elaborada.
Ora, as Leis inconstitucionais não são normas jurídicas atendíveis, pela evidente razão de que
colidem com mandamento de uma Lei superior, que é a Constituição. Entre o mandamento da Lei
ordinária e o da Constituição deve ser atendido o desta e não o daquela, que lhe é subordinada.
Quem descumpre Lei inconstitucional não comete ilegalidade, porque está cumprindo a
Constituição.
Ocorre, porém, que, como os atos públicos trazem em si a presunção de legitimidade, não cabe
ao particular negar lhes validade por entendimento próprio, sem que antes obtenha do Judiciário
a declaração de invalidade. Com a Administração, todavia, a situação é diversa, porque a
presunção de legitimidade milita a favor dos atos de todos os agentes do Poder Público. Nivelados
no plano governamental, o Executivo e o Legislativo praticam atos de igual categoria, e com
idêntica presunção de legitimidade. Se assim é, não se há de negar ao Chefe do Executivo
a faculdade de recusar-se a cumprir ato legislativo infraconstitucional, desde que por
ato administrativo formal e expresso (decreto, portaria, despacho etc.) declare a sua
recusa e aponte a inconstitucionalidade de que se reveste.”
Considerando que, não é possível atender a comando de norma flagrantemente inconstitucional,
por vício de iniciativa;

DECRETA
Art. 1º. Fica suspensa a aplicabilidade da Lei Complementar  Municipal nº 180/2012, de 05 de
março de 2012, no âmbito da Administração Municipal de Socorro, em razão de sua
inconstitucionalidade por vício de iniciativa, com flagrante vulneração da competência privativa do
Poder Executivo pelo Poder Legislativo Municipal, em contrariedade ao disposto na Lei Complementar
101/00, em seus arts. 14 e 17 (Lei de Responsabilidade Fiscal), e também por seu vício de
iniciativa, art. 39, IV, da Lei Orgânica Municipal, e no art. 61, §1º, “b”, da Constituição Federal.
Art. 2º. Os órgãos da Administração deverá se abster da aplicação da legislação indicada no
presente Decreto, sob pela de responsabilização administrativa.
Art. 3º. A Procuradoria Jurídica do Município deverá ingressar com a devida ação direta de
inconstitucionalidade, para obter a declaração judicial de inconstitucionalidade do objeto do presente
Decreto.
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 23 de Março de 2012.
Publique-se

Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal
Afixado nesta data no mural da Prefeitura.

Darleni Domingues Gigli - Diretora do Departamento dos Negócios Jurídicos

                            EDITAL Nº 02/2012

REGINALDO EUGÊNIO MOSINI, Diretor do Departamento de Tributação, Arrecadação e Fiscalização
da Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, USANDO das atribuições que lhe são conferidas
por Lei e em cumprimento aos dispositivos contidos na Lei Complementar nº 59/2001 (Código
Tributário Municipal), Artigo 292 Inciso III e Artigo 293 Inciso III.
FAZ saber a todos através do presente EDITAL, que se encontram na DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO
E ARRECADAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, as notificações de
lançamento do IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN FIXO)E TAXAS DE
LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO, PROPAGANDA E PUBLICIDADE E HORARIO EXTRAORDINÁRIO
do EXERCÍCIO DE 2012, de acordo com a relação anexa, e que os atuais endereços são ignorados,
insuficiente, tiveram seu recebimento recusado ou o imóvel encontra-se fechado nas diversas
tentativas de entrega, os quais desde já ficam NOTIFICADOS do referido lançamento.
FAZ saber ainda, que os contribuintes relacionados e/ou proprietários terão o PRAZO DE 15
(QUINZE) DIAS, a contar da publicação deste EDITAL, para retirarem as NOTIFICAÇÕES DE
LANÇAMENTOS (CARNÊS) as quais poderão ser pagas sem os acréscimos legais.
E para que não se alegue qualquer duvida posterior, lavrou-se o presente EDITAL.
                        Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 27 de março de 2012.

REGINALDO EUGÊNIO MOSINI - Diretor Depto. Tribut. Arrecad. e Fiscalização
Registrado, Publicado e Afixado em igual data no mural da Prefeitura

PEDRO APARECIDO FRANCISCONI - Chefe da Divisão de Tributação e Arrecadação
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Divulga a Relação Preliminar dos Candidatos Habilitados à Realização da Avaliação Oral
A Comissão Eleitoral, designada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
de Socorro através da Resolução nº 005/2011, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
Resolução CMDCA nº 006/2012;
Considerando o resultado da prova escrita realizada no último dia 25/03/2012;
DIVULGA através deste ato, a Relação Preliminar dos Candidatos Habilitados à Realização da
Avaliação Oral.
Segue abaixo a relação com o número, o nome e o apelido dos candidatos:

                            EDITAL Nº 05/2012

LICITAÇÃO

                                                  TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Eu, Marisa de Souza Pinto Fontana, Prefeita Municipal, em cumprimento ao disposto no inciso VI, do
Art. 43 da Lei Federal de Licitações Nº 8.666/93 e demais alterações posteriores, e art. 9º, letra
“a”, inc. XXVI do Decreto Municipal nº 2914/2011, HOMOLOGO o resultado do PROCESSO Nº 047/
2012/PMES – PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2012, cujo objeto é a Contratação de empresa
especializada para realização de 300(trezentas) horas de trabalho com Escavadeira Hidráulica
sobre esteira, parceladas durante o exercício de 2012, conforme especificações constantes no
anexo II do edital, para as empresas abaixo relacionadas, conforme Ata de Julgamento e Adjudicação
da Pregoeira, de 26/03/2012, disponibilizada na íntegra no sítio eletrônico da municipalidade
(www.socorro.sp.gov.br), a saber:
a) L. J. Jardim & Cia Ltda ME pelo valor global de R$ 57.000,00 (Cinquenta e Sete Mil Reais);
Assim sendo, RATIFICO o respectivo julgamento proferido pela Pregoeira, HOMOLOGANDO o
presente processo de Pregão Presencial.
                                                 Socorro, 29 de março de 2012.
                               Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal
                                  Sílvia Carla Rodrigues de Morais – Pregoeira.

                                                   TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Eu, Marisa de Souza Pinto Fontana, Prefeita Municipal, em cumprimento ao disposto no inciso VI, do
Art. 43 da Lei Federal de Licitações Nº 8.666/93 e demais alterações posteriores, e art. 9º, letra
“a”, inc. XXVI do Decreto Municipal nº 2914/2011, HOMOLOGO o resultado do PROCESSO Nº 046/
2012/PMES – PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2012, cujo objeto é a Contratação de empresa
especializada visando a prestação de serviços de Impressão Gráfica do “Jornal Oficial de Socorro”,
conforme especificações contidas no anexo II Termo de referência – Projeto Básico do presente
Edital, para a empresa abaixo relacionada, conforme Ata de Julgamento e Adjudicação da Pregoeira,
de 23/03/2012, disponibilizada na íntegra no sítio eletrônico da municipalidade
(www.socorro.sp.gov.br), a saber:
a) EMPRESA EDITORA O LIBERAL LTDA, pelo valor global de R$ 65.700,00 (Sessenta e
Cinco Mil, Setecentos Reais);
Assim sendo, RATIFICO o respectivo julgamento proferido pela Pregoeira, HOMOLOGANDO o
presente processo de Pregão Presencial.
                                                 Socorro, 28 de março de 2012.
                               Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal
                                            Maila Aparecida Jacinto – Pregoeira.

                                                  TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Eu, Marisa de Souza Pinto Fontana, Prefeita Municipal, em cumprimento ao disposto no inciso VI, do
Art. 43 da Lei Federal de Licitações Nº 8.666/93 e demais alterações posteriores, e art. 9º, letra “a”,
inc. XXVI do Decreto Municipal nº 2914/2011, HOMOLOGO o resultado do PROCESSO Nº 048/2012/
PMES – PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2012, cujo objeto é a Contratação de empresa para fornecimento
parcelado de 3.000 toneladas de Cascalho de Rocha Natural, para conservação de estradas vicinais
do município, com entregas parceladas durante o exercício de 2012, em conformidade com as
especificações constantes no anexo II – Termo de referencia do edital, para a empresa abaixo
relacionada, conforme Ata de Julgamento e Adjudicação da Pregoeira, de 27/03/2012, disponibilizada
na íntegra no sítio eletrônico da municipalidade (www.socorro.sp.gov.br), a saber:
a) MINERAÇÃO DISPER LTDA - ME, pelo valor global de 73.950,00 (Setenta e Três Mil,
Novecentos e Cinquenta Reais);
Assim sendo, RATIFICO o respectivo julgamento proferido pela Pregoeira, HOMOLOGANDO o
presente processo de Pregão Presencial.
                                                  Socorro, 30 de março de 2012.
                               Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal
                                          Maila Aparecida Jacinto – Pregoeira.

01 – Diego Pablo Soares da Cunha – Diego do
CRAS
02 – Elenice Barbosa
03 – Maria das Graças Constantini Ferreira
04 – Patrícia Toledo da Silva Pinto – Patrícia do
Henri
05 – Wagner Cavalari – Leo Serrano
06 – José Adriano de Souza – Adriano do
Conselho (Ex-lavador do Posto Impacto)

07 – Rene Edmerson Evangelista de Souza
08 – Antonio Franco Pinto – Tonhão Mecânico
09 – Maria Helena de Oliveira Carvalho – Lena
do Dakinha
12 – Daniela Aparecida Bueno Correia
13 – Teresa Ferreira de Mello – Teresa Mello
14 – Maria da Graça Silva – Profª Graça
17 – Hélio Marques da Silva – Babu

De acordo com o Calendário Eleitoral, o prazo para interposição de eventuais recursos por parte
dos candidatos terá início no dia 02/04/2012 (dois de abril de dois mil e doze) e terminará no dia 09/
04/2012 (nove de abril de dois mil e doze).
                                               Socorro, 28 de março de 2012

Evandro de Almeida Júnior - Presidente da Comissão Eleitoral
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Jovem, você que nasceu  no ano de 1994 deverá comparecer a Junta de
Serviço Militar para fazer o seu alistamento, no período que iníciou dia 02 de
janeiro e vai até 30 de abril, deste ano.

Documentos necessários: Certidão de nascimento original e cópia
xérox; Identidade (RG), original e cópia xérox; CPF; Comprovante de
residência; Certificado de conclusão escolar e 2 fotos ¾,  recentes,
mostrando a testa e orelhas descobertas.

A Junta de Serviço Militar de Socorro está localizada no Centro
Municipal Administrativo, na Av. José Maria de Faria, 71 – Salto. Telefone
para contato (19) 3855-9600.

     Informativo da Junta de Serviço Militar
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As eleições municipais se aproximam e um dos assuntos de relevância para a população é o exercício de voto pelas pessoas portadoras de deficiência e/ou com mobilidade reduzida, incluindo-
se as pessoas idosas.
Existem dispositivos constitucionais e infraconstitucionais que preveem medidas que garantem a essas pessoas o exercício de seu direito ao voto, dentre elas a criação de seções eleitorais
especiais, que garantem pleno acesso aos locais de votação, por meio de rampas e entradas e portas com larguras adequadas.
Em Socorro, existem 05 (cinco) seções eleitorais especiais, instaladas nos seguintes locais de votação:
1. Faculdade XV de agosto;
2. EMEI Central;
3. Creche do Jardim Carvalho;
4. Escola Estadual Coronel Olímpio Gonçalves dos Reis e
5. CEMEI Centro  Municipal de Educação Integral
De outra sorte, nas escolas E.M. Profª Esther de Camargo Toledo Teixeira, E.M. Profª Benedicta Geralda de Souza Barboza, EMEI Prof. Oduvaldo Pedroso, EMEI Aparecidinha, E.E. Narciso
Pieroni e E.E. José Franco Craveiro, não há seções eleitorais especiais, em decorrência de problemas físicos e estruturais que dificultam a adaptação.
Nesses locais somente se tem acesso às seções eleitorais por meio de escadas e/ou degraus, o que dificulta o acesso, além de não haver espaço para abrir uma seção especial nova.
Os eleitores portadores de necessidades especiais e/ou com mobilidade reduzida que votam em locais em que não há seção eleitoral especial, poderão votar em outro local, onde exista a seção
especial (locais acima mencionados).
Para tanto, devem comparecer no Cartório Eleitoral, até o dia 9 de maio de 2012, e solicitar a alteração do local de votação.
Solicitada a transferência do local de votação, os eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida terão até o dia 09 de julho de 2012 para comunicar a Justiça Eleitoral suas restrições e
necessidades, a fim de que sejam providenciados os meios e recursos destinados a facilitar-lhes o exercício do voto.
As pessoas portadoras de necessidades especiais e/ou com mobilidade reduzida que desejarem continuar votando nos locais em que já votam, ainda que não haja seções eleitorais especiais,
poderão fazê-lo.
O Ministério Público instaurou um Inquérito Civil para tentar garantir a acessibilidade também nos locais onde atualmente não existem seções eleitorais especiais, todavia diante das dificuldades de
adaptação e falta de espaço físico, é recomendado que as pessoas portadoras de necessidades especiais e/ou com mobilidade reduzida, incluindo-se as pessoas idosas, que desejarem votar com
tranqüilidade e pleno acesso aos locais de votação, solicitem a alteração do seu local de votação.

DANIEL COTTONI - Promotor de Justiça de Socorro - Promotor Eleitoral

Nota para a População

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 à População    Beneficiários do programa Bolsa Família que ainda não fizeram o recadastro no ano de
2011, o Departamento de Assistência e Desenvolvimento Social solicita que compareçam no
CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, para agendamento.
   Vale ressaltar que caso o recadastramento não seja efetuado até o dia 30 de março de 2012
o benefício poderá ser bloqueado e até mesmo cancelado.
   Para efetuar o recadastramento, é necessário apresentar os documentos relacionados a seguir
de todas as pessoas que residem na casa: RG, CPF, Certidão de Nascimento ou Casamento,
Carteira de Trabalho, Título de Eleitor, Conta de Luz e a Declaração de Matrícula Escolar dos filhos.
   O CRAS está localizado à Rua Barão de Ibitinga, 593, centro, em cima do prédio do INSS.

                               Bolsa Família
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Sessão Extraordinária de 19 de março de 2012.
Presidência do Vereador: Luciano Kyochi Taniguchi.
Vereadores presentes: André Eduardo Bozola de Souza Pinto, Carlos Roberto de Moraes, Gentil
José Tonelli, João Pinhoni Neto, Luciano Kyochi Taniguchi, Osvaldo LuisLugli, Pedro Sabio Nunes,
Sheila Marcurio de Oliveira e Tarcísio Francisco Sartori Junior.

Em 2.ª discussão e votação
Projeto de Lei Complementar n.º 03/2012 da senhora Prefeita:dispõe sobre a Revisão
Geral Anual prevista no artigo 37, inciso X da Constituição Federal e no artigo104 da Lei Orgânica
do Município de Socorro e dá providências correlatas. Deliberação do Plenário: aprovado por
unanimidade;
Projeto de Lei Complementar n.º 04/2012 da Mesa da Câmara:dispõe sobre a Revisão
Geral Anual prevista no artigo 37, inciso X da Constituição Federal e no artigo 104 da Lei Orgânica
do Município de Socorro e dá providências correlatas.Deliberação do Plenário: aprovado por
unanimidade;
Projeto de Lei n.º 09/2012 da senhora Prefeita:altera os artigos 2.º, 4.º e 10.º da Lei n.º 3320/
2009 que instituiu no município o Programa de Parcelamento Incentivado – PPI.Deliberação do
Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 13/2012 do Vereador João Pinhoni Neto:dispõe sobre a criação do SISCAN
– Sistema Municipal de Registro de Câncer no município de Socorro/SP. Deliberação do Plenário:
aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 14/2012 do Vereador Carlos Roberto de Morais:disciplina o estacionamento
temporário e rotativo de veículos em frente às farmácias e drogarias e dá outras providências.
Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 15/2012 da senhora Prefeita:dispõe sobre alteração do caput do artigo 1.º
da Lei Municipal n.º 3463/2011 que concede auxílio-alimentação aos servidores municipais.
Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 17/2012 da senhora Prefeita:autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar
Convênio com o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Social, objetivando a transferência de recursos para aquisição de equipamentos e materiais de
natureza permanente. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade.

CONVOCAÇÃO DE SESSÃO ORDINÁRIA
Data:02 de abril de 2012 – segunda -feira
Horário: 20h

Em única discussão e votação
Projeto de Resolução n.º 02/2012 da Mesa da Câmara:altera o art. 10, os Anexos 1, 2, 4 da
Resolução nº 12/03 que dispõe sobre a organização do quadro de pessoal dos servidores da
Câmara Municipal da Estância de Socorro bem como cria e mantém funções gratificadas.

Em 1.ª discussão e votação
Projeto de Lei Complementar nº 01/2012 da senhora Prefeita: dá nova redação ao § 2º do
Art. 139 da Lei Complementar nº 120/2007;
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outras providências;
Projeto de Lei Complementar n.º 06/2012 da senhora Prefeita: altera o número de vagas do
emprego de Monitor do Projeto Recriança no quadro de empregos constante da Lei Complementar
n.º 58/2001 e dá outras providências;
Projeto de Lei n.º 16/2012 do Vereador Tarcísio Francisco Sartori Junior: disciplina o
descarte e o gerenciamento adequado de pilhas, baterias e lâmpadas usadas no município de
Socorro e dá outras providências;

         CONVOCAÇÃO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
Data:02 de abril de 2012 - segunda -feira
Horário: ao término da sessão anterior
Pauta: Em 2ª discussão e votação todos os projetos de lei que forem aprovados em 1ª discussão
e votação na sessão anterior.
                                                   ATO DA MESA N.º 01/2012
Considerando que o art. 37, X, da Constituição Federal, assegura a revisão geral anual dos
subsídios de que trata o § 4º do artigo 39, da Carta Magna;
Considerando que a Lei Municipal n.º 3221/07 fixou o subsídio dos vereadores para vigorar a
partir de 1.º de Janeiro de 2009;
Considerando que a Lei Complementar n.º 181/12, ao tratar da Revisão Geral Anual aos servidores
do Legislativo Municipal, adotou o percentual de 6% (seis por cento) – o mesmo fixado na Lei
Complementar n.º 182/2012, de autoria da Chefe do Executivo;
A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, previstas no art. 37, X, da Constituição Federal, no art. 3.º, da Lei
n.º 3221/07, no art. 23, IX, da Lei Orgânica do Município e no art. 18, do Regimento Interno da
Câmara Municipal, atualiza o subsídio mensal dos vereadores em 6% (seis por cento), passando
o subsídio dos vereadores a R$ 2.696,64 (dois mil, seiscentos e noventa e seis reais e sessenta
e quatro centavos) e o subsídio do vereador presidente a R$ 3.820,24 (três mil, oitocentos e vinte
reais e vinte e quatro centavos), a partir de 1.º de abril de 2012.
Câmara Municipal da Estância de Socorro, 23 de março de 2012.
Luciano Kyochi Taniguchi – Presidente
Pedro Sabio Nunes – 1º Secretário
Sheila Marcurio de Oliveira – 2ª Secretária

COMUNICADO DE 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 próxima
Sessões da Câmara, realizar-se-ão no dia 02 de abril de 2012, a partir das 20h,são transmitidas ao
vivo pela Rádio Nossa Senhora do Socorro 1570 Khz ou via internet pelos
siteswww.radiosocorro.com.bre www.camarasocorro.sp.gov.br
                                        Luciano Kyochi Taniguchi – Presidente

Projeto de Lei Complementar nº 05/2012 da Mesa da Câmara:dispõe sobrea tabela de
referências dos vencimentos dos servidores da Câmara Municipal da Estância de Socorro e dá
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               Dia 9, começa a campanha de vacinação contra a raiva
Atenção! A partir do dia 9 de abril

os agentes da Vigilância em Saúde
estarão efetuando a vacinação anti-
rábica de cães e gatos.

Durante a semana, a vacinação

ocorrerá nos Bairros, pelo Posto
Móvel.

Atenção! À medida que o Posto
Móvel circula e anuncia a vacinação
no bairro, os animais devem ser

levados até as porteiras e caminhos
para receberem a imunização anti-
rábica.

Na zona urbana,  a imunização
ocorrerá em maio, nos finais de

semana em pontos fixos a serem
divulgados.

O período de vacinação encerra-
se no dia 31 de maio.

Fique Atento!


