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Todos estão convidados a
comparecer ao “Encontro
de Natal” que acontecerá
na próxima quarta-feira, dia
5, às 19h30 no Espaço do
Artesanato. Uma variedade
de apresentações está
agendada para este evento
e a Exposição aberta na
ocasião, permanecerá até o
dia 30 de dezembro no
Centro de Eventos “João
Orlandi Pagliusi”, endereço
do Espaço do Artesanato
que fica na Casa do Turista.
A entrada, também é franca.
Nesta mesma ocasião, o
COMUC que junto com a
Prefeitura apóia a realização
das atividades incluídas
nesta Programação de Fim
de Ano, do Departamento
Municipal de Turismo e
Cultura, foi convidado a
comemorar junto aos
amigos da arte, a posse de
sua diretoria eleita no último
dia 9.

No dia 9, no Centro
Cultural, acontece a
apresentação da Camerata
de Violões e Canto Coral,
às 20 horas. Enquanto que
no dia 12, ocorrerá a
primeira apresentação de
Coral nas ruas centrais da
cidade.

Neste dia, a partir das
19h30, o Coral do
Conservatório Municipal fará
duas paradas: na altura do
Banco Bradesco e no final
da Rua Treze de Maio. No
dia 14, o Coral Maranatha,
da Igreja Assembleia de
Deus, se apresentará em
frente da Loja Cem, na Rua
Treze de Maio e em mais dois
pontos da Av. Cel. Germano,
na altura da Padaria Avenida
e da Padaria da Praça

                   Dia 13, “Estação Socorro”
    será inaugurada com Recital de Piano,
          na Programação de Fim de Ano

(antiga Padaria Sette). O
Coral Municipal se
apresentará no dia 16, às
16h30, na Feira de Malhas e
no dia 21, na Rua Dr. Luiz
Pizza e também no início da
Rua Treze de Maio. No dia
22, o Coral Louvor Jovem, da
Igreja Adventista, se
apresentará na Rua
Campos Salles, na altura do
Açougue Scalla, em frente à
Loja Cem e da loja Móveis
Redentor, na Treze.

Em meio à musicalidade
programada para esta
semana, uma marcará a
abertura do mais novo ponto
cultural da cidade e um dos
mais charmosos: a
“Estação Socorro”. Na noite
do dia 13, o “Recital de
Piano” do Conservatório
Municipal Maestro Luiz
Gonzaga Franco inaugura o
local que além de acomodar
o Ponto MIS e a Panificadora
Municipal, contará com uma
casa de café. A Estação fica
na Praça Rachid J. Maluf, de
frente com a Av. Dr.
Rebouças. A inauguração
está prevista para ter início

No dia 4 de dezembro teve
início a distribuição dos
carnês de IPTU de 2013
ajustados em 5,28%,
conforme o acumulado de
outubro/2011 a setembro/
2012 do índice nacional de

preço ao consumidor amplo
(IPCA) do IBGE.

Será favorecido com 10%
de desconto sobre o valor
total do carnê, o contribuinte
que optar pelo pagamento à
vista. Caso contrário, o
pagamento pode ser
efetuado em 12 parcelas.

Estão previstas duas
datas para o vencimento da
parcela única ou da primeira
parcela do carnê emitido
pela Prefeitura Municipal de
Socorro: 10 e 20 de janeiro.

Outras informações
podem ser obtidas pelos
telefones (19) 3855-9609 ou
3855-9638.

  Carnês do IPTU 2013
estão sendo distribuídos

às 19h30 e o Recital de
Piano às 20 horas.

Uma “big” apresentação
ocorrerá ainda no domingo
(16): a Big Band do
Conservatório Municipal
Maestro Luiz Gonzaga
Franco que fará apresentação
gratuita, às 20 horas, no
teatro do Centro Cultural.

Descubra os “Caminhos
da Natureza” artística de
Socorro, prestigiando os
eventos promovidos pelo
Departamento Municipal de
Turismo e Cultura, com o
apoio da Prefeitura e do
Conselho Municipal de
Cultura, o COMUC.

A CIPA- Comissão Interna
de Prevenção de Acidentes
em conjunto com o
Departamento Municipal
de Saúde e com o apoio da
Administração Pública,

    Comunicado da CIPA

No dia 11 de dezembro,
Francesca Cricelli, curadora
da exposição “De uma
Estrela a Outra”, mostrará
em sua palestra de abertura
do evento que o traço de
união entre as culturas
italiana e brasileira está
manifesta na poesia do
italiano Giuseppe Ungaretti
(1888-1970) e do brasileiro
Haroldo de Campos (1929-
2003).
A palestra acontecerá às 18
horas, na Biblioteca
Municipal de Socorro,
localizada no Palácio das
Águias, na Praça Santos
Dumont, no centro, onde a
Exposição realizada em
parceria com Secretaria da
Cultura do Estado de São
Paulo, SISEM, POIESIS  e
Casa das Rosas,
permanecerá até o dia 13 de
janeiro.
O Departamento Municipal
de Turismo e Cultura

juntamente com o COMUC,
Conselho Municipal de
Cultura, em nome da
Prefeitura de Socorro
convidam a todos para essa
incrível viagem literária.

   Francesca Cricelli fala de
  “De uma Estrela a Outra”

informa que  do dia 17 ao dia
20do corrente mês,
aconteçerá a III Campanha
“Um dia de Prevenção à
Saúde do Funcionário”.
Particpem!!
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PORTARIA Nº 6082/2012

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

RESOLVE:
Art.1º. Constituir a seguinte Comissão para, sob a presidência do primeiro designado, fazer a
análise de alimentos durante o exercício de 2012:
- Thiago Bittencourt Balderi
- Isabel Cristina Genghini
- Débora Gonsalez Velosa Granconato
Art.2º. Os trabalhos de que trata esta Portaria serão prestados sem ônus aos cofres municipais,
porém considerados de relevância pública.

  Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 07 de Novembro de 2012.
Publique-se.

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

Darleni Domingues Gigli - Diretora do Departamento dos Negócios Jurídicos
* Republicado por motivo de incorreção

PORTARIA Nº 6090/2012

PORTARIA Nº 6091/2012

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 Juliana Aparecida Tovazi de Moraes Faria,
CTPS 93926 - Série 00282ª-SP ocupante do emprego permanente de Enfermeiro - referência 30,
para responder por Maria da Graça M. Silveira - Chefe da Supervisão da Unidade de Saúde
Mental - referência 30, durante o período de gozo de férias concedidas de 01 a 15 de Novembro
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 Novembro de 2012.

Publique-se.
Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal

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

PORTARIA Nº 6092/2012

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:
- Bárbara Aparecida Pinto Teixeira - CTPS 15397 - Série 00296ª-SP, ocupante do emprego
permanente de Escriturário, a partir de 19 de Novembro de 2012.
- Rosângela Raquel Lopes Lamberti - CTPS 85175 - Série 123ª-SP, ocupante do emprego
permanente de Servente, a partir de 21 de Novembro de 2012.
- Ubirajuí Elesbão Junior - CTPS 034788 - Série 00213ª-SP, ocupante do emprego em comissão
de Chefe da Divisão dos Direitos da Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida, a
partir de 30 de Novembro 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 Novembro de 2012.

Publique-se.
Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal

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

PORTARIA Nº 6093/2012

MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO,
ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
Considerando que o inciso II do artigo 40 da Constituição Federal determina a aposentadoria
compulsória do servidor público que completar 70 (setenta) anos de idade,
Considerando que a aposentadoria compulsória impede o servidor de continuar em exercício de
suas funções e por conseqüência impõe o seu afastamento imediato do serviço público,
                                                                   RESOLVE:
Art. 1.º - Fica o Sr. Benedicto Vicente da Listra, C.P. 085109 - Serie 575ª-SP, servidor público
municipal, ocupante do emprego permanente de Encarregado de Turma de Olaria, exonerado
do emprego a partir do dia 24 de Novembro de 2012.
Art. 2.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
                   Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 27 de Novembro de 2012.

Publique-se.
Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal

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

PORTARIA Nº 6094/2012

MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO,
ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
                                                                     RESOLVE:
Art. 1º - Enquadrar no nível II – referência 01 – Vitor Hugo de Godoi Baraçal - CTPS 33777 -
Série 00166ª-SP, ocupante do emprego de Professor de Educação Básica II - PEB II (Educação
Física), nos termos da alínea “c” do Artigo 48 - Seção IV da Lei Complementar nº 171/2011,
considerando a evolução funcional pela via acadêmica, a partir de 19 de Novembro de 2012:
“C) Curso de pós graduação em área de educação, com duração mínima de 360 (trezentas e
sessenta) horas”.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

      Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 27 de Novembro de 2012.
Publique-se.

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

Darleni Domingues Gigli - Diretora do Departamento dos Negócios Jurídicos

PORTARIA Nº 6095/2012

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

RESOLVE:

Art. 1º - Enquadrar no nível II – referência 02 – Rebeka de Souza Tavares - CTPS 91811 - Série
00196ª-SP, ocupante do emprego de Professor de Desenvolvimento Infantil, nos termos da
alínea “b” do Artigo 48 - Seção IV da Lei Complementar nº 171/2011, considerando a evolução
funcional pela via acadêmica, a partir de 05 de Novembro de 2012:
“b) - Curso superior de ensino de graduação correspondente à licenciatura plena em Pedagogia”.
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 Novembro de 2012.
Publique-se.

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

Darleni Domingues Gigli - Diretora do Departamento dos Negócios Jurídicos

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

RESOLVE:
Art. 1º - Designar, os Guardas Civis Municipais abaixo relacionados, sem prejuízo das funções do
emprego de Guarda Civil Municipal para exercer cumulativamente as funções de Agentes de
Trânsito, fazendo jus exclusivamente pela remuneração do emprego de Guarda Civil Municipal.

Guardas Civis Municipais
 - Ademir Aparecido Santana
 - Airton Junior Felisbino
- Daniel Douglas da Silva
- Danylo de Araujo Paulo
- Denis Benedito da Rosa
- Dorival Donizetti Assoni
- Fabiano Domingues Maciel
- Fabio Augusto Panegassi
- Fernando França Ferreira

- Gilmar Afonso Lemos
- Ivandro Valdo
- Jefferson Leonardo Merlo
- José Ademar Pires de Souza
- Marcelo Falconi Fazoli
- Ricardo Pedroso de Moraes
- Tarsis de Moraes
- Tiago Esmério Bueno
- Vanderlei Donizeti Pereira

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 28 de dezembro de 2012.
Publique-se.

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

Darleni Domingues Gigli - Diretora do Departamento dos Negócios Jurídicos

PORTARIA Nº 6097/2012

PORTARIA Nº 6098/2012

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 das dependências do Centro de Eventos “João Orlandi Pagliusi” no dia 16
de dezembro de 2012, para a realização do 6º Festival Tuning de Socorro ao CAAD – Centro
de Apoio aos Alcoólatras e Dependentes Químicos de Socorro, nos termos do protocolo
nº 006371/2012.
Art. 2º - O espaço a ser utilizado deverá ser devolvido à Administração nas condições em que foi
autorizado seu uso, respondendo o CAAD por quaisquer danos eventualmente causados ao
patrimônio público.
Art. 3º - É de inteira responsabilidade do CAAD 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, 28 de Novembro de 2012.
Publique-se.

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

Darleni Domingues Gigli - Diretora do Departamento dos Negócios Jurídicos

PORTARIA Nº 6099/2012

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 das dependências do Ginásio Municipal de Esportes e suas dependências,
a Igreja Batista em Socorro dos dias 18 a 21 de dezembro de 2012, nos termos do requerimento
protocolado sob nº 008347/2012.
Art. 2º - O espaço a ser utilizado deverá ser devolvido à Prefeitura nas condições em que foi
cedido, respondendo a referida entidade por quaisquer danos eventualmente causados ao
patrimônio público.
Art. 3º - É de inteira responsabilidade da entidade o cumprimento da Lei Estadual nº 14.592/2011,
bem como a segurança do espaço cujo uso ora se autoriza, 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, 28 de Novembro de 2012.

Publique-se.
Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal

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

PORTARIA Nº 6100/2012

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 do espaço do café da Estação de Socorro para o Instituto Cultura &
Arte, para a realização de um Recital de Piano com os alunos do Conservatório Municipal de
Socorro, no dia 13 de dezembro de 2012, nos termos do requerimento protocolado sob nº 008546/
2012.
Art. 2º - O espaço a ser utilizado deverá ser devolvido à Administração nas condições em que foi
autorizado seu uso, respondendo o Instituto por quaisquer danos eventualmente causados ao
patrimônio público.
Art. 3º - É de inteira responsabilidade da entidade o cumprimento da Lei Estadual nº 14.592/2011,
bem como a segurança do espaço cujo uso ora se autoriza, 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, 30 de Novembro de 2012.
Publique-se.

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

Darleni Domingues Gigli - Diretora do Departamento dos Negócios Jurídicos

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,
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PORTARIA Nº 6101/2012

        RESOLVE:
Art. 1º - Autorizar o uso das dependências do Centro de Eventos “João Orlandi Pagliusi” no dia 19
de dezembro de 2012, para sediar as festividades de Formatura dos alunos da EE José Franco
Craveiro, conforme Ofício nº 139/2012 datado de 25 de outubro de 2012 do Diretor de Escola José
Joaquim de Souza.
Art. 2º - O espaço a ser utilizado deverá ser devolvido à Administração nas condições em que foi
autorizado seu uso, respondendo o Instituto por quaisquer danos eventualmente causados ao
patrimônio público.
Art. 3º - É de inteira responsabilidade da escola o cumprimento da Lei Estadual nº 14.592/2011,
bem como a segurança do espaço cujo uso ora se autoriza, 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, 28 de Novembro de 2012.
Publique-se.

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

Darleni Domingues Gigli - Diretora do Departamento dos Negócios Jurídicos

DECRETO Nº 3116/2012

“Instaura Processo Administrativo Disciplinar – PAD a ser apurado pela Corregedoria
e Ouvidoria da Guarda Municipal, criada pela Lei nº 3156/2006”.
MARISA DE SOUZA PINTO FONTANA, PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO,
ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:
Art. 1º - Instaurar Processo Administrativo, na modalidade Processo Administrativo Disciplinar -
PAD, nos termos do Artigo nº 42 do Decreto Municipal nº 1338 de 08 de fevereiro de 1985, alterado
pelo Decreto Municipal nº 2830 de 19 de abril de 2010, a ser apurado pela Comissão constituída
por:
Walter Armando da Silva - Guarda Municipal Corregedor - Presidente.
Dra. Eniceia Aparecida de Oliveira - Oficial Administrativo - Secretária.
José Carlos Barbi - Guarda Municipal - Membro Auxiliar.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, devendo ser afixada em local de costume, dando
ciência ao imputado e publicada no Jornal Oficial, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 30 de novembro de 2012.
Publique-se.

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

Darleni Domingues Gigli - Diretora do Departamento dos Negócios Jurídicos

“Abertura de Crédito Adicional Suplementar”
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. 3688/2012, de 22 de Novembro de 2012, conforme preceitua
o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei nº. 4.320, de 17 de março de 1964, a abertura no Departamento
de Finanças / Contabilidade, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 2.121.555,44 (Dois
Milhões e Cento e Vinte e Um Mil e Quinhentos e Cinqüenta e Cinco Reais e Quarenta e Quatro
Centavos), destinado para reforço das seguintes dotações do orçamento vigente:

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

Art. 3o. – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
                   Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 22 de Novembro 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 3117/2012

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

DECRETA
Art. 1º – Fica regulamentado o Regimento Interno do Conselho Gestor do Fundo de
Desenvolvimento Rural Sustentável, nos termos do Artigo 5º da Lei Municipal nº 3666 de 08
de agosto de 2012.
Art. 2º – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições
em contrário.
                      Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 04 de dezembro de 2012.

Publique-se
        Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal

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

          REGIMENTO INTERNO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
Conforme o art.5º da Lei nº 3.666 de 08 de agosto de 2012, o Conselho Gestor do Fundo de
Desenvolvimento Rural Sustentável – FDRS - passa a operar de acordo com o definido neste
Regimento Interno.
FINALIDADES
Artigo 1º- O Fundo de Desenvolvimento Rural Sustentável – FDRS, de natureza contábil especial,
tem por finalidade captar e aplicar os recursos a serem utilizados segundo as deliberações e
proposições do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável – COMDER.
Artigo 2º- O Fundo será constituído dos seguintes recursos:
I- Dotação consignada anualmente no orçamento Municipal e as verbas adicionais que a Lei
estabelecer no decurso do período;
II- Transferência da União e do Estado, e suas respectivas autarquias, empresas públicas,
sociedades de economia mista e fundações;
III- Doações de contribuintes do Imposto de Renda ou outros incentivos fiscais;
IV- Doações, auxílios, contribuições, subvenções, transferências, convênios, contratos,
financiamentos e legados de entidades nacionais ou estrangeiras de cooperação governamentais
ou não governamentais;
V- Produto de aplicações dos recursos financeiros, respeitados a legislação vigente;
VI- Renda proveniente de aplicações financeiras, respeitada a legislação vigente;
VII- Receitas oriundas de promoções da Diretoria Municipal de Agricultura, relativa a cursos,
congressos, simpósios e outras atividades congêneres;
VIII- Receitas provenientes das atividades desenvolvidas pela Patrulha Agrícola.
Parágrafo Único:- As receitas descritas no caput do presente artigo serão depositadas
obrigatòriamente em conta especial a ser mantida na agência de estabelecimento oficial de crédito
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e movimentada com a assinatura necessariamente do Presidente do Conselho Gestor do FDRS e
do Diretor Municipal de Agricultura de Socorro.
Artigo 3º- Constituem ativos do FDRS:
I- Disponibilidade somatória em bancos oriundos das receitas especificadas no artigo anterior;
II- Direitos que porventura vierem a constituir;
III- Bens móveis e imóveis, com ou sem ônus, destinados à execução dos programas e projetos
aprovados pelo Conselho Gestor do FDRS;
IV- Anualmente se processará o inventário dos bens e direitos vinculados ao FDRS;
V- Os bens móveis e imóveis adquiridos com recursos do FDRS serão incorporados ao patrimônio
do Município de Socorro, sob a administração da Diretoria de Agricultura.
                                                                DOS PASSIVOS
Artigo 4º- Constituem passivos do FDRS as obrigações de qualquer natureza que porventura o
Município venha assumir, com anuência do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural
Sustentável, para a implantação de planos na área rural.
                                                               DO ORÇAMENTO
Artigo 5º- O orçamento do FDRS evidenciará as políticas e o Programa de trabalho governamental
representada pelo COMDER; apoio a projetos de Associações de Produtores Rurais e outras
organizações ligadas ao meio rural do município de Socorro devidamente aprovados pelos membros
do COMDER, observados os prazos legais da administração pública.
§1º-O orçamento do FDRS integrará o orçamento do Município em obediência ao princípio da
unidade, e observará na sua elaboração e execução o Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes
Orçamentárias, na Lei Orçamentária Anual e as Leis 8.666/90 e 10.520/2002.
§2º- Os recursos orçamentários e extra orçamentários que integram o FDRS somente poderão ser
aplicados na consecução de ações da Política  Agropecuária Municipal representada pelo Conselho
Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável.
§3º- Do orçamento total previsto até 30% será destinado à demanda contínua.
§4º- As dotações orçamentárias do FDRS serão contempladas nas Leis do Plano Plurianual,
Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, além da compatibilização ao AUDESP do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
                                                          APLICAÇÃO DE RECURSOS
Artigo 6º- Os recursos provenientes do FDRS serão empregados em projetos estruturantes dos
aspectos sócio-ambientais e de infraestrutura de produção, observados os seguintes princípios:
I- Adequação de propriedades com vistas à superação dos problemas relativos ao passivo ambiental
tais como: recomposição da mata ciliar, construção e manutenção de estrutura de conservação e
melhoria dos aspectos físicos e químicos do solo e água, destinação de embalagens e resíduo
químico; adequação sanitária das propriedades;
II- Viabilização ao acesso das propriedades rurais, a forma alternativa e energia e comunicação;
III- Criação, adaptação e ou adequação de estruturas, edificações, equipamentos de uso coletivo,
via associações ou grupo de produtores, que possibilitem melhoria na qualidade dos produtos
agropecuários e lhes acrescente valor agregado;
IV- Programas de educação ambiental, educação alimentar e educação para melhoria das condições
de saúde dos trabalhadores rurais e sua família; formação e capacitação de mão de obra rural;
V- Programa de diversificação da produção agropecuária nas propriedades rurais, que visem o
aumento na renda e confira segurança econômica a atividade produtiva;
VI- Aquisição, modernização, manutenção e melhoria das máquinas, equipamentos e implementos
da Patrulha Agrícola Mecanizada;
VII- Manutenção, adaptação e melhorias na infra-estrutura dos pontos de comercialização da
produção agropecuária, agroindustrial e de artesanato rural;
VIII- Programas de conservação de solo em estradas rurais, principalmente com medidas que
minimizem o assoreamento de cursos d’água, por meio de direcionamento das águas pluviais com
tubulações e bacias de contenção entre outros.
§1º- Os projetos submetidos ao FDRS serão recebidos em data pré-estabelecida, nos meses de
maio e novembro, avaliados pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e
quando necessário por uma equipe externa habilitada, que dará seu parecer.
§2º- Os projetos terão modelo pré-estabelecido pelo Conselho Gestor do FDRS.
§3º- Os projetos poderão ser total ou parcialmente financiados considerando grau de alcance
coletivo do projeto proposto.
§4º- A aprovação dos projetos se dará pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural
Sustentável e pela disponibilidade de recursos.
§5º- A aplicação de recursos será realizada mediante a apresentação de propostas formalizadas
ao COMDER, para aprovação prévia do COMDER.
Parágrafo Único: Será dada prioridade a projetos apresentados por associações rurais e produtores
rurais associados.
                                                           DA ADMINISTRAÇÃO
Artigo 7º- O FDRS será administrado por um Conselho Gestor e por um Conselho Fiscal.
Artigo 8º- O Conselho Gestor será integrado por 4(quatro) membros, eleitos dentre os integrantes
do COMDER e terá a seguinte constituição:
I- Presidente
II- Vice-Presidente
III- Secretário
IV- Tesoureiro
§1º- Compete ao Presidente do Conselho Gestor do FDRS:
I- Executar os serviços administrativos do FDRS;
II- Executar os serviços de movimentação e controle dos recursos de quaisquer ordens previstas
como receitas do FDRS;
III- Observando as normas legais, deverá prestar contas ao Chefe do Poder Executivo.
Parágrafo Único: As tarefas descritas no §1º deste artigo poderão ser divididas em comum acordo
entre os membros do Conselho Gestor.
Artigo 9º- O Conselho Fiscal será constituído por 3(três) membros, eleitos pelo Conselho Gestor,
dentre os membros do COMDER.
Parágrafo Único: O Conselho Fiscal elegerá dentre seus membros, o Presidente e o Secretário.
Artigo 10º- O mandato dos membros do Conselho Gestor e do Conselho Fiscal será de 02(dois)
anos, permitida uma única reeleição.
Parágrafo Único: As atividades desenvolvidas pelos membros do Conselho Gestor e Conselho
Fiscal do FDRS não serão remuneradas, sendo seus trabalhos considerados de relevante interesse
público e social.
Artigo 11º- Compete ao Conselho Gestor do FDRS:
I-  Administrar, promover o desenvolvimento e o cumprimento das finalidades do FDRS;
II- Receber os adiantamentos das dotações orçamentárias que lhe forem destinadas;
III- Administrar e fiscalizar a arrecadação da receita e o seu controle por meio de conta bancária;
IV- Decidir quanto a aplicação de recursos;
V- Autorizar despesas;
VI- Opinar quanto ao mérito na aceitação de doações, legados, subvenções e contribuições de
qualquer natureza, que tenham destinação especial ou condicional;
VII- Avaliação de projetos rurais submetidos ao FDRS;
VIII- Elaborar e/ou modificar seu Regimento Interno;
IX- Elaboração de projetos, bem como definição de linhas temáticas a serem contempladas nos editais;
X- Encaminhar para o Conselho Fiscal para devida apreciação;
XI- Contratar funcionários necessários ao desempenho das atividades.
                                                            DA CONTABILIDADE
Artigo 12º- A contabilidade do FDRS será organizada de forma a permitir o exercício das funções
de controle prévio, concomitante e subsequente de informar, de aprovar e apurar os custos dos
serviços e em consequência de concretizar seu objetivo, bem como interpretar, analisar e cotejar
os resultados obtidos.
Artigo 13º- A escrituração contábil atenderá aos ditames da Administração Municipal de Socorro e
legislação pertinente.
Artigo 14º- A contabilidade tem por objetivo evidenciar as situações financeira, patrimonial e
orçamentária,  observados os padrões e normas estabelecidas pela legislação pertinente.
                                                 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
Artigo l5º- Nenhuma despesa poderá ser realizada sem que haja a necessária previsão orçamentária.
Artigo l6º- O FDRS será representado em juízo na pessoa do Presidente do Conselho Gestor.
Artigo 17º- Serão tombados de forma especial pelo órgão central do patrimônio para fins de
registro e com as ressalvas devidas, os bens patrimoniais gerados por entidades de direito
privado instituídas em equipamentos do município de Socorro, os quais ficarão vinculados aos
respectivos equipamentos que lhe derem origem.
                                                    Socorro, 04  de  dezembro de  2012

DECRETO Nº 3119/2012

Suplementação de Dotações Orçamentárias
Art. 1º.  – Fica aberto no Departamento de Finanças – Divisão de Contabilidade um crédito
adicional suplementar no valor de R$ 120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reais), para reforço da
seguinte dotação do orçamento vigente:

Art. 2o. – O valor do presente crédito será coberto com recurso proveniente do Excesso de
Arrecadação da transferência do Convênio 09013120700825/2012, do Ministério da Saúde,
referente ao Programa TA - INVESTIMENTO – QUALIS UBS, em conformidade com o Artigo 43, § 1º,
Inciso II, da Lei nº. 4.320 de 17 de março de 1964, no valor de........................................R$ 120.000,00
Art. 3o. – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 04 de Dezembro 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

 Ata da reunião mensal do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável
Aos 18 (dezoito) dias do mês de outubro de 2012, reuniram-se às 18:00hs, nas dependências do
Galpão do Agronegócio, os membros para a reunião ordinária do COMDER, estando presente Sr.
Alfred Erbert, Sr. Sebastião Raphael Terra, Sr. Flavio Meneghelli, Sr. Rogério Donizetti Rodrigues da
Rocha, Eng° Agr° Rodrigo da Silva Binoti, Sr. Leonardo Pires, Sr. Izael Zameli, Srª Doraci Amaral
Lopes Martins, Engª Agrª Salete de Fátima Torres Ishikawa, Méd° Vet° Ewerton Aparecido Henrique,
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Srª Ana Brandina Oliveira Rosa, Sr. Paulo Roberto de Godoy, Sr. Domingos José dos Santos, Sr. Elias
Rodrigues de Moraes, Sr. José Augusto Ferrari e visita da Sr. Ana Claudia Filomeno Mantovani, tendo
justificado a ausência o Méd° Vet° Cesar Daniel Kruger e Tecº Agrº Elton Dirceu Ferreira de Andrade,
ambos por motivo de trabalho e férias respecitvamente. O Sr. Rodrigo iniciou a reunião, passando a
palavra ao Sr. Alfred que agradeceu a presença de todos, fez a leitura de texto motivacional e em
seguida apresentou a pauta tendo os assuntos, revisão do regimento interno do COMDER e eleição
do Conselho Gestor para administrar o Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural de Socorro
(FUMDERS). Sr. Alfred procedeu a leitura do regimento interno do COMDER atual, propondo sugestões
para serem incluídas ou excluídas e também os membros presentes propuseram suas sugestões.
Após a leitura do mesmo e a anotação das sugestões propostas será redigido novo regimento
interno, afim de que o mesmo possa estar de acordo com a Lei que cria o COMDER e suas alterações.
O Eng Rodrigo comunicou que foi encaminhado a Departamento Jurídico da Prefeitura, OFÍCIO
COMDER Nº 14/2012, solicitando alteração na Lei que cria o COMDER, para que ambos possam estar
de acordo para realização de futuros convênios com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do
Estado de São Paulo. Assim o Eng Rodrigo sugeriu que a aprovação do regimento interno, seja
realizada em reunião extraordinária após a alteração da Lei, que deverá ser aprovada pela Câmara
Municipal, nas próximas sessões, sendo a sugestão aprovada por todos. Em seguida o Sr. Alfred
passou ao segundo assunto da pauta, que tinha por objetivo a eleição do Conselho Gestor do
FUMDERS, tendo a necessidade de ser composto por 04 (quatro) membros, sendo os cargos de
Presidente, Vice Presidente, Secretário e Tesoureiro e 03 (três) membros para compor o Conselho
Fiscal do FUMDERS. Em seguida o Sr Alfred fez as seguintes indicações de Chapa para os cargos,
sendo para Presidente Alfred Erbert, Vice Presidente Elias Rodrigues de Moraes, Secretário Doraci
Amaral Lopes Martins e Tesoureiro Sebastião Raphael Terra. Em seguida foi aberta para o membros
presentes afim de proporem outras Chapas para concorrer a eleição e como não houve proposta de
chapa foi colocada em votação a única chapa, sendo a mesma aprovada por todos os presentes. Em
seguida passou-se a eleição para composição do Conselho Fiscal do FUMDERS, sendo indicados os
Srs Rogério Domingues Rodrigues da Rocha, Izael Zameli e José Augusto Ferrari, sendo as indicações
submetidas à apreciação dos membros, foram aprovadas por unanimidade para ocuparem os cargos
ao Conselho Fiscal. Em seguida a Srª Salete juntamente com a Srª Ana Claudia, que são membros do
Conselho Municipal de Habitação, fizeram convite aos membros do COMDER para participarem das
reuniões sobre resíduos, sendo que no dia 01 de novembro de 2012, das 1 às 17 horas será
realizada na sala de reuniões do Departamento de Educação a reunião sobre resíduos
agrosilvopastoris, que tem como objetivo levantar sugestões acerca do assunto para serem
encaminhadas ao Consorcio de Saneamento do Circuito das Àguas. O Eng Rodrigo divulgou e
convidou os membros para participarem do Curso sobre Tecnologia de Aplicação de Defensivos,
que faz parte do Programa de Sanidade na Agricultura Familiar – PROSAF, que será realizado no dia
09 de novembro das 9:30 às 15:30hs na sede da Associação dos Cafeicultores de Socorro – ACAS,
no Bairro do Serrote e sugeriu ainda que os membros divulguem junto às associações as quais
pertencem. O Sr. Alfred comunicou que a próxima reunião ordinária tem data marcada para o dia 15
de novembro que é data comemorativa da Proclamação da República e portanto sugeriu que a
reunião fosse transferida para o dia 14 de novembro, no mesmo horário e local, sendo sua sugestão
aprovada por todos.  Nada mais a ser tratado encerrou-se a reunião às 19:30hs. Eu Rodrigo da Silva
Binoti, redigi a presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelo Presidente e Secretário.

O Departamento Municipal de Educação, conforme previsto no capítulo V da Lei Complementar nº
171/2011, que Reorganizou o Plano de Carreira, Empregos e Remuneração do Magistério Público
Municipal da Estância de Socorro, expede a presente Instrução Normativa para fins de regulamentar
o processo de Atribuição de Classes e/ou Aulas para o ano letivo de 2013:
Art. 1º - Ficam convocados todos os docentes titulares de empregos do Quadro do Magistério
Público Municipal de Professor de Educação Básica I, Professor de Educação Básica II, Professor
Adjunto e Professor Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, bem como os docentes titulares de cargo
da Secretaria Estadual da Educação, em exercício no município, por força do convênio decorrente
do Programa de Ação de Parceria Educacional Estado-Município, para efetuarem sua inscrição
para o processo de atribuição de classes e ou/aulas para o ano letivo de 2013, no período de 07
a 10 de dezembro do corrente ano.
§ 1º - A inscrição deverá ser efetuada na unidade escolar em que o docente tiver sede de controle
de frequência em 2012.
§ 2º - O docente que não efetuar sua inscrição no período estipulado no caput deste artigo terá
apenas computado pontos referentes aos itens I e II do artigo 3º da presente instrução.
§3°- O docente titular de emprego público municipal que estiver afastado do exercício das atribuições
de seu emprego efetivo para fins de desempenhar funções de suporte pedagógico deverá inscrever-
se para o processo de que trata esta Instrução Normativa, do qual participará regularmente.
Art. 2º - Os docentes inscritos serão classificados, no campo de atuação da atribuição de classes
e aulas, entre seus pares de mesma situação funcional.
Art. 3º - Os docentes, tanto os municipais quanto os estaduais em exercício na rede municipal de
ensino por força do convênio decorrente do Programa de Ação Parceria Educacional Estado-
Municipio, serão classificados, observada a seguinte ordem de pontuação:
I - quanto ao Tempo de Serviço:
a) tempo de serviço docente na rede municipal de ensino de Socorro, para os titulares de emprego
na Rede Municipal ou na rede Estadual para os titulares de cargo da Rede Estadual até 30 de
novembro de 2012 = 0,01 por dia;
b) dias trabalhados de 01 de dezembro de 2011 a 30 de novembro de 2012= 0,1 por dia.
II - nota de prova de Concurso Público Municipal da Prefeitura da Estância de Socorro ou na Rede
Estadual de Ensino X 0,20;
III - quanto aos Títulos:
a) diploma de mestre na área da educação: 4 (quatro) pontos;
b) diploma de doutor na área da educação: 6 (seis) pontos;
c) certificado de pós-graduação na área da educação, com duração mínima de 360 (trezentos e
sessenta) horas: 3 (três) pontos, por certificado emitido entre o período de 01 de dezembro de
2011 a 30 de novembro de 2012, limitado ao máximo de 6 (seis) pontos.
d) Certificados de curso de especialização, na área da educação, com duração mínima de 180
(cento e oitenta) horas: 1,5 (um ponto e meio) por certificado emitido entre o período de 01 de
dezembro de 2011 a 30 de novembro de 2012, limitado ao máximo de 3 (três) pontos.
e) Certificados de cursos ou treinamentos de extensão cultural específicos na área da educação,
com duração mínima de 30 (trinta) horas: 0,5 (meio) ponto por certificado emitido entre o período
de 01 de dezembro de 2011 a 30 de novembro de 2012, limitado ao máximo de 3 (três) pontos;
f) Certificados de cursos ou treinamentos de extensão cultural em áreas correspondentes ao
Magistério, com duração mínima de 30 (trinta) horas: 0,25 (vinte e cinco centésimos) de ponto por
certificado emitido entre o período de 01 de dezembro de 2011 a 30 de novembro de 2012, limitado
ao máximo de 2 (dois) pontos.
§ 1º - Para efeito de contagem dos dias trabalhados não serão consideradas faltas apenas as
ausências referentes aos afastamentos por motivo de gala, nojo, licença maternidade, licença
paternidade, licença adotante, licença decorrente de aborto espontâneo, licença por acidente de
trabalho, doação de sangue, faltas abonadas, convocações do Poder Judiciário, licença compulsória
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por motivo de doenças infecto-contagiosas no período de 01 de dezembro de 2011 a 30 de
novembro de 2012.
§ 2º - O tempo de serviço utilizado para aposentadoria não será computado para a classificação
a que se refere esta Instrução Normativa, salvo quando a aposentadoria se deu no emprego no
qual o servidor ainda estiver investido sem solução do contrato de trabalho;
§ 3º - Havendo empate na classificação este será dirimido levando-se em consideração:
I – maior tempo de serviço;
II – maior idade;
III – maior número de filhos.
§ 4º - É vedada a acumulação de pontos atribuídos às alíneas “a” e “b”, do inciso III deste artigo.
§ 5º – Os títulos e certificados a que se referem às alíneas “c” e “d” do inciso III, só serão
considerados se forem emitidos por:
I – Instituição de Ensino Superior devidamente reconhecida;
II – Órgão da estrutura básica do Ministério da Educação ou Secretaria Estadual da Educação;
III – Secretaria Municipal de Educação;
IV– Instituição Pública Estatal;
V – Entidade Particular de cunho educacional.
§ 6º - Não terá validade o certificado que não contenha, expressamente, a identificação da
entidade promotora e a carga horária.
§ 7º - Não será permitida a soma dos cursos a que se referem às alíneas “d”, “e” e “f” do inciso III,
com carga horária inferior a 180 (cento e oitenta), 30 (trinta) e 30 (trinta) horas, respectivamente.
§ 8º - Os cursos previstos neste artigo serão considerados uma única vez, vedada a sua acumulação.
§ 9º - Serão válidos os certificados dos cursos realizados no período de 01/12/2011 a 30/11/2012,
os quais deverão ser entregues no ato da inscrição.
Art. 4º - Para fins do disposto no artigo anterior, o campo de atuação específico das classes de
docentes é compreendido:
a) pelas áreas curriculares que integram a formação acadêmica do professor que ministra aulas
nos anos inicias do ensino fundamental ou na educação infantil;
b) pela área curricular que integra a (s) disciplina (s) constituinte (s) da formação acadêmica do professor
que ministra aulas nos anos finais do ensino fundamental e nas demais modalidades de ensino;
Parágrafo Único - Para fins de delimitação do campo de atuação de que trata este artigo, considerar-
se-ão acrescidas às áreas curriculares de Linguagem e Códigos, Ciências da Natureza e
Matemática, e Ciências Humanas, com suas respectivas tecnologias, as temáticas de
aprofundamento e enriquecimento curricular que tenham por objeto:
a) questões da vida cidadã, tratadas como temas transversais;
b) aspectos teórico-metodológicos e de gestão escolar, que orientam a prática dos integrantes do
Quadro do Magistério.
Art. 5º - As classes destinadas ao Atendimento Educacional Especializado serão atribuídas aos
docentes titulares de emprego de Professor de Educação Básica I que, no ato da inscrição,
manifestar interesse a tanto.
§1° - Na hipótese de inexistência de docentes optantes na forma do caput, as classes serão
compulsoriamente atribuídas pelo Diretor do Departamento Municipal de Educação.
§2º - A atribuição das classes destinadas ao Atendimento Educacional Especializado, em qualquer
caso, será atribuída para o professor habilitado, na seguinte ordem;
I – Curso de licenciatura plena em Pedagogia com habilitação específica em educação especial;
II – Curso de especialização em educação especial de, no mínimo, 180 (cento e oitenta) horas.
Art. 6º - A classificação dos docentes titulares de emprego com mesma situação funcional será
efetuada em lista única em nível de Município, com base no somatório de pontos obtidos nos
critérios referidos no artigo 3º.
Art. 7º – Encerrado o processo de inscrição, o Departamento Municipal de Educação elaborará e
publicará as listas de classificação geral em nível de Município, de acordo com as situações
funcionais e campos de atuação, que serão afixadas no Mural do Departamento Municipal de
Educação e nas respectivas Unidades Escolares.
Parágrafo Único - Da classificação caberá recurso a ser interposto até a data estabelecida no
artigo 26 desta instrução, junto ao Departamento Municipal de Educação, que deverá decidir o
mesmo na data prevista no mesmo artigo.
Art. 8º – A atribuição de classes e aulas no Município para o início do ano letivo de 2013 e ao longo
dele dar-se-á:
§ 1º - Para o início do ano letivo a atribuição dar-se-á de acordo com o campo de atuação e
obedecerá à ordem de preferência abaixo elencada:
I - Titulares de emprego da Rede Municipal e titulares da Rede Estadual de Ensino para constituição
de jornada;
II – Titulares de emprego no Município para atribuição de carga suplementar;
III –Titulares de emprego da Rede Municipal considerados excedentes / adidos enquanto não
houver classes livres para docência serão designados em substituição;
IV – Candidatos aprovados no Concurso Público de Provas e Títulos de PEB I e PEB II para efetivação;
V – Candidatos aprovados no Concurso Público de Provas e Títulos de Professor Adjunto para
efetivação se houve vagas para ingresso, obedecida à ordem de classificação à admissão;
VI – Admissão por tempo determinado – utilizando-se a lista remanescente de candidatos aprovados
no Concurso Público de Provas e Títulos de PEB I, PEB II, Professor Adjunto e Professor Auxiliar de
Educação Infantil para substituição dos titulares de empregos nos impedimentos legais ou utilização
de lista de processo seletivo;
§ 2º No decorrer do ano letivo a atribuição de classes e aulas será realizada conforme cronograma
descrito no art. 24, na seguinte conformidade:
I – Titular de emprego da Rede Municipal do campo de atuação da atribuição;
II – Admissão por Tempo Determinado, utilizando-se a lista remanescente de candidatos aprovados
em Concurso Público de Provas e Títulos obedecidos à ordem de classificação ou valendo-se de
lista de processo seletivo.
§ 3º - O professor somente poderá desistir das aulas atribuídas nas seguintes hipóteses:
I – para aumento da carga horária ou manutenção da mesma em uma das unidades escolares em
que se encontre em exercício, a fim de reduzir o número de escolas;
II – para deixar classes ou aulas atribuídas em substituição para assumir classes ou aulas livres.
§ 4º - Não será permitido ao docente, após a atribuição de carga suplementar de trabalho, desistir
das mesmas durante o ano letivo.
Art. 9º – O aumento da carga horária, resultante da atribuição de classes ou de aulas ao docente
que se encontre em licença ou em afastamentos previstos em legislação, somente se concretizará,
para todos os fins, na efetiva assunção do exercício das classes ou das aulas atribuídas.
Art. 10 – Os docentes contratados por tempo determinado poderão exercer docência em classes
ou aulas distintas da atribuição inicial.
 Parágrafo Único - A retribuição pecuniária dos docentes contratados por prazo determinado, em
qualquer hipótese, será calculada com base no nível inicial da escala de vencimentos das classes
e/ou aulas a serem atribuídas.
Art. 11 – No caso de fusão de classes e/ou aulas no decorrer do ano, a classe será atribuída ao
docente titular de emprego melhor classificado.
§ 1º - Se houver necessidade de redução de classes e/ou de aulas o docente titular será
transferido para outra unidade escolar que o comporte.
§ 2º - Sempre que houver necessidade de atendimento ao docente titular, deverá ser aplicada a
ordem inversa de classificação dos docentes para a redução ou dispensa do docente admitido em
caráter temporário.
Art. 12 – O professor contratado por tempo determinado ao qual tenha sido atribuída classe ou
aulas, que não comparecer ou não se comunicar com a unidade escolar no primeiro dia de aula
subseqüente à atribuição, terá anulada a atribuição, ficando impedido de concorrer a novas
atribuições durante o ano. Art. 13 – Quando a atribuição implicar em acumulação de empregos,
cargos ou funções, nos termos permitidos pela Constituição Federal, o candidato deverá apresentar,
no momento da atribuição, atestado de trabalho e horário da repartição de origem.
Parágrafo Único: Quando, na data da atribuição, o docente que acumular, não puder apresentar
a declaração de que trata o caput, a mesma deverá ser apresentada à Diretoria Municipal de
Educação até o dia 30 de janeiro de 2013, desde que devidamente justificada a impossibilidade.
Art. 14 – Os docentes serão convocados para participar do processo de atribuição de classes e/
ou aulas através de Edital de Convocação, sujeito à ampla divulgação.
Parágrafo Único: No decorrer do ano letivo, as atribuições, quando necessárias, serão realizadas
às quartas-feiras, às 14h30, no Departamento de Educação - Centro Administrativo Municipal,
sendo que as convocações serão publicadas através de Editais, no site da Prefeitura
(www.socorro.sp.gov.br).
Art. 15 – O docente candidato que não puder comparecer e participar do processo de atribuição de
classes ou aulas poderá se fazer representar através de instrumento legal devidamente registrado.
Art. 16 - O docente candidato à admissão por tempo determinado que não comparecer ao processo
de atribuição e nem se fizer representar por procuração legal, ou ainda que, estando presente,
recusar-se à classe ou aulas que lhe forem atribuídas, será tido como desclassificado, ocasião
em que a atribuição recairá sobre o próximo da classificação.
§1º - A contratação temporária de docentes observará a lista de classificação do processo seletivo,
que seguirá continuamente até o final, independentemente do encerramento do ano letivo.

§2º - O processo seletivo de que trata o artigo anterior poderá consistir na utilização da lista
remanescente de aprovados em concurso público vigente, a qual seguirá continuamente até o
final, independentemente do encerramento do ano letivo e, uma vez esgotada, poderá voltar a
correr do início.
Art. 17 – O docente poderá constituir carga suplementar de trabalho, nos termos do artigo 36 da
Lei Complementar nº 171/2011, sendo obrigatoriamente obedecida a seguinte ordem para atribuição:
I – primeiramente com aulas de seu campo de atuação, ainda que referentes a projetos ou reforço
escolar;
II – Não havendo aulas nas condições do inciso anterior, com aulas de outros campos de atuação,
desde que o docente possua habilitação.
Parágrafo único: No caso do inciso I a remuneração da carga suplementar far-se-á pelo valor da
hora-aula da faixa e nível salarial de enquadramento do docente e, no caso do inciso II, pelo valor da
hora-aula do nível inicial da escala de vencimentos, na faixa relativa ao campo de atuação diverso.
Art. 18 – Os titulares de empregos da Rede Municipal que forem considerados excedentes /
adidos poderão ser designados em substituição a titulares de empregos do mesmo campo de
atuação que estejam afastados.
§ 1º - A designação vigorará apenas para o ano letivo ou enquanto durar o afastamento do titular
da classe.
§ 2º - Havendo retorno do titular da classe, para atendimento ao titular de emprego excedente/
adido deverá ser aplicada à ordem inversa de classificação dos docentes, para redução ou
dispensa do docente admitido em caráter temporário.
§ 3º - Em caso de aberturas de novas classes durante o ano letivo, estas serão atribuídas aos
professores excedentes/adidos.
Art. 19 - Cabe às autoridades escolares tomar as providências necessárias à divulgação, execução
e acompanhamento do processo de atribuição de classes e aulas do pessoal docente do Quadro
do Magistério Público Municipal.
Art. 20 – Cabe ao Diretor (a) de Escola convocar os docentes afastados a qualquer título para
participar do processo de inscrição, classificação e atribuição de aulas.
Art. 21 - Competem ao Departamento de Educação e ao Diretor (a) de Escola atribuir as classes e as
aulas de sua Unidade Escolar, aos titulares de emprego, respeitando a classificação dos docentes.
§ 1º - Por atribuição entenda-se o ato pelo qual o Diretor (a) de Escola determina as classes,
turmas ou aulas em que o docente atuará, seguindo a ordem de classificação dos docentes.
§ 2º - A atribuição das turmas, classes e/ou aulas para os docentes será feita pelo Diretor da
Unidade Escolar, ouvida a Diretora Municipal de Educação, de forma criteriosa, levando-se em conta:
I – a formação profissional do docente, inclusive no que se refere a estudos de pós-graduação e
aperfeiçoamento;
II – experiência e reconhecimento social da atuação do docente em determinada série ou turma;
§ 3º: Será atribuída compulsoriamente ao Titular de Emprego que não comparecer e não se fizer
representar legalmente, classe e/ou aulas a critério da direção.
§4° - A participação do titular de emprego de Professor Adjunto no processo de atribuição não
implica a fixação de seu local de trabalho, ficando o mesmo lotado no Departamento Municipal de
Educação e sujeito a atuar nas unidades escolares em que o interesse público o exigir.
Art. 22 – Os responsáveis pelo processo de atribuição de classe e aulas deverão ter por base
esta Instrução Normativa, portarias, editais e comunicados que regulamentam todo o processo de
inscrição e atribuição de classes e aulas.
Art. 23 - Ao candidato classificado em processo seletivo para fins de contratação por prazo
determinado que se encontre em período correspondente ao do gozo de licença-maternidade,
comprovado por meio de atestado médico, é assegurada a participação no processo de atribuição
de classes/aulas, observada a sua ordem de classificação.
§ 1º – Verificando-se que a classe/aulas disponível para atribuição requeira a contratação do candidato
por período superior ao restante de sua licença-maternidade, haverá a atribuição da respectiva
classe/aulas, cabendo ao docente a assunção da mesma imediatamente após o término da licença.
§ 2º - Verificando-se que a classe/aulas disponível para atribuição requeria a contratação do
candidato por período inferior ao restante de sua licença-maternidade, ser-lhe-á garantido apenas
a vaga no processo seletivo.
§ 3º - Na hipótese do parágrafo anterior, o docente terá preferência na atribuição de classe/aulas
que surgirem após o término de sua licença-maternidade.
§ 4º - Em qualquer hipótese prevista neste artigo, a contratação do docente somente será formalizada
após o término da licença-maternidade, ocasião em que o docente estará apto ao exercício da
função, fazendo jus aos benefícios pecuniários decorrentes da contratação a partir desta.
Art. 24 – Fica o titular de emprego das classes de docentes lotados na unidade escolar a que
pertencer a classe atribuída, sendo aquela considerada como sede de controle de freqüência
para o ano letivo de 2013.
Art. 25 - O processo de atribuição, que obedecerá os quadros homologados pelo Departamento,
ocorrerá conforme o seguinte cronograma:
De 07 a 10/12/2012 – Inscrição de docentes.
De 07 a 10/12/2012 – Termo de concordância dos professores titulares de cargo do Estado, para
permanecerem ou não afastados junto ao Convênio Parceria Estado Município.
Local: Sede do professor no ano de 2012.
Horário: 08:30 às 11:00 e das 13:30 às 17:00.
Dia 10/12/2012 – Os diretores deverão enviar até às 12h00 as planilhas de inscrições com classificação
para o Departamento Municipal de Educação, para elaboração de lista única em nível de Município.
Dia 12/12/2012 – Divulgação e afixação da lista de classificação de professores.
Dia 13/12/2012 – Interposição de recursos, que deverão ser encaminhados à Comissão de Atribuição.
Dia 14/12/2012 até as 12h00 – Decisão dos recursos interpostos.
Dia 14/12/2012 após as 13h00 – Afixação da classificação final nas Unidades Escolares e no
Departamento Municipal de Educação.
Art. 26 – A atribuição de classes e aulas a que se refere a presente Instrução Normativa será
realizada conforme o seguinte:
I – 1ª fase: 17/12/2012, às 8h30 no Auditório do Centro Administrativo Municipal - PEB I (Professores
de Educação Básica I classificados entre a 1ª e a 56ª posição) - atribuição de classes e/ou aulas
aos professores atuantes na Rede Municipal de Ensino (professores municipais e estaduais)
obedecendo-se os critérios estabelecidos no art. 3º desta Instrução Normativa.
II – 2ª fase: 17/12/2012, as 14h00 no Auditório do Centro Administrativo Municipal - PEB II –
atribuição de aulas aos titulares de emprego nas disciplinas de Arte e Inglês para constituição de
jornada aos professores pertencentes à Rede Municipal de Ensino obedecendo-se os critérios
estabelecidos no art. 3º desta Instrução Normativa.
III – 3ª fase: 17/12/2012 no Auditório do Centro Administrativo – PEB II – atribuição de aulas aos
titulares de emprego na disciplina Arte e Inglês, para fins de completar jornada e constituir carga
suplementar de trabalho.
IV – 4ª fase: 18/12/2012, as 8h30 no Auditório do Centro Administrativo Municipal - PEB I
(Professores de Educação Básica I classificados entre a 57ª e a 112ª posição) - atribuição de
classes e/ou aulas aos professores atuantes na Rede Municipal de Ensino (professores municipais
e estaduais) obedecendo-se os critérios estabelecidos no art. 3º desta Instrução Normativa.
V – 5ª fase: 18/12/2012, as 14h00 no Auditório do Centro Administrativo Municipal - PEB II –
atribuição de aulas aos titulares de emprego na disciplina de Educação Física para constituição de
jornada aos professores pertencentes à Rede Municipal de Ensino obedecendo-se os critérios
estabelecidos no art. 3º desta Instrução Normativa.
VI – 6ª fase: no Auditório do Centro Administrativo – PEB II – atribuição de aulas aos titulares de emprego
na disciplina Educação Física, para fins de completar jornada e constituir carga suplementar de trabalho.
VII – 7ª fase: 19/12/2012, as 8h30 no Auditório do Centro Administrativo Municipal - PEB I (Professores
de Educação Básica I classificados entre a 113ª e a 168ª posição)- atribuição de classes e/ou
aulas aos professores atuantes na Rede Municipal de Ensino (professores municipais e estaduais)
obedecendo-se os critérios estabelecidos no art. 3º desta Instrução Normativa.
VIII – 8ª fase: imediatamente apóso encerramento da 7ª fase, no Departamento Municipal de
Educação – PEB I que se encontrar excedente ou adido para fins de constituição de Jornada.
IX – 9ª fase: 19/12/2012, as 14h00 no Auditório do Centro Administrativo Municipal - Professor Adjunto
– atribuição da sede de exercício para o ano letivo de 2013, obedecida à ordem de classificação.
X – 10ª fase 21/12/2012 às 8h30m – Centro Administrativo Municipal: Professor de Desenvolvimento
Infantil – atribuição de classes aos titulares de emprego para o ano letivo de 2013, realizada pela
Comissão de Atribuição de Aulas, seguindo a ordem de classificação, ouvida a Diretora do Departamento
Municipal de Educação tendo como parâmetro o perfil dos professores e a clientela a ser atendida.
XI – 11ª fase: 23/01/2013 – 14h30m - Auditório do Centro Administrativo PEB I - Candidatos remanescentes
aprovados no Concurso Público de Provas e Títulos de PEB I – Edital 01/2012, obedecida a ordem de
classificação, se houver classe vaga, para ingresso e/ou admissão por tempo determinado, a critério
do Departamento, para fins de substituição dos titulares de empregos afastados.
XII – 12ª fase: 24/01/2013 – 9h00 - no Auditório do Centro Administrativo: atribuição de aulas em
carga suplementar da disciplina Arte para PEB I efetivo da rede municipal de ensino até a efetivação
dos novos professores aprovados em concurso público.
XIII – 13ª fase: 24/01/2013 imediatamente após a 12ª fase - no Auditório do Centro Administrativo:
atribuição de aulas em carga suplementar da disciplina Arte para PEB I contratado por tempo
determinado para o ano de 2013 na rede municipal de ensino.



6                                                                                 Socorro, sexta-feira, 07 de dezembro de 2012Jornal Oficial de Socorro

Publicação dos atos oficiais do Poder Executivo

LEI Nº 3689/2012

Art. 27 – O Departamento Municipal de Educação, amparado na cláusula segunda do Termo de
Convênio, celebrado entre a Prefeitura Municipal da Estância de Socorro e a APAE – Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais de Socorro, autorizado por lei municipal, continuará cedendo
professores para a “APAE”, os quais deverão cumprir horários e calendário da respectiva
instituição, resguardando a jornada de 30 h/a, conforme disposto no artigo 26 da Lei Complementar
nº 171/2011, que Reorganizou o Plano de Carreira e Empregos e Remuneração do Magistério
Público Municipal da Estância de Socorro.
Art. 28 – Ao professor para o qual forem atribuídas salas do 1º, 2º e 3º anos do ensino fundamental
subsiste o dever de, em virtude da adesão do município de Socorro ao Pacto Nacional pela
Alfabetização na Idade Certa – PNAIC, desempenhar todas as atribuições necessárias ao
cumprimento dos objetivos do referido programa.
Art. 29 – Os casos omissos serão solucionados pelo Departamento Municipal de Educação
juntamente com a Comissão de Atribuição de Aulas composta pelos membros:
I - Regina Célia Mazolini Carneiro
II – Adriana da Silva Moraes
III – Rose Mary Aparecida Ferreira Calafiori
V – Viviane Gusson Fatichi
V – Rita de Cássia Rubim de Toledo
VI – Tania Maria Ap. Mathias da Luz
VII – Edna Aparecida Miranda
Art. 30 – Esta instrução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
                                              Socorro, 05 de dezembro de 2012.

Regina Célia Mazolini Carneiro - Diretora do Departamento Municipal de Educação

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Socorro para o Exercício de 2013.
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:

DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO
Art. 1.° - O Orçamento Geral do Município de Socorro para o exercício de 2013 estima a Receita e
fixa a Despesa em R$ 66.650.000,00 (Sessenta e Seis Milhões e Seiscentos e Cinqüenta  Mil
Reais), descriminadas pelos anexos integrantes desta Lei.
                     DOS ORÇAMENTOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO
Art. 2.° - O Orçamento do Poder Executivo para o exercício de 2013 estima a Receita em R$
66.650.000,00 (Sessenta e Seis Milhões e Seiscentos e Cinqüenta Mil Reais) e fixa a Despesa
para o Poder Legislativo em R$ 1.795.000,00 (Um Milhão e Novecentos e Noventa e Cinco Mil) e em
R$ 64.855.000,00 (Sessenta e Quatro Milhões e Seiscentos e Cinqüenta e Cinco Mil Reais) para o
Poder Executivo.
§ 1.°- A Receita da Prefeitura será realizada mediante a arrecadação de tributos,rendas e outras
Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor,discriminada nos quadros anexos,
com o seguinte desdobramento.

§ 2. ° - A Despesa dos Poderes Executivo e Legislativo serão realizadas segundo apresentação
dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional, funcional-programática
e natureza econômica, distribuídas da seguinte maneira:
                                             I - CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

                                               II - CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO

                                            III – CLASSIFICAÇÃO POR PROGRAMA

                                   IV - CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA

Art. 3º - Fica o Poder Executivo autorizado a:
I - abrir créditos adicionais suplementares com os recursos provenientes de superávit financeiro,
nos termos do artigo 43, § 1º, I, da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de1964;
II – abrir créditos adicionais com recursos da Reserva de Contingência, nos percentuais e termos
definidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
III - abrir créditos adicionais suplementares, até o limite de 5% (cinco por cento) do total da
despesa, provenientes do excesso de arrecadação, nos termos do art. 43, § 1º, inciso II, da Lei
Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964;
IV - abrir créditos adicionais suplementares com recursos financeiros não previstos na presente
lei, provenientes de convênios, contratos, repasses, transferências ou congêneres, até o limite
dos valores conveniados.
V – abrir créditos entre as atividades ou projetos de um mesmo programa, no âmbito de cada órgão
e, obedecida à distribuição por categoria econômica da despesa.
Art. 4º O Poder Executivo fica ainda, autorizado, por decreto, a desdobrar as fontes der recursos
das dotações, do orçamento de 2013, segundo a 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 e, observado o equilíbrio das contas, por fontes.
Parágrafo Único – A fonte 01 – Tesouro, poderá ser desdobrado em quantas fontes forem
necessárias, enquanto que os desdobramentos das fontes 02 – Transferências e Convênios
Estaduais – Vinculados e fonte 05 – Transferências e Convênios Federais - Vinculados, somente
poderão ocorrer entre ambas, não serão considerados no percentual de autorização constante
do art. 3º, III desta Lei.
Art. 5° Os Projetos, Atividades ou Operações Especiais priorizados nesta lei com recursos de
transferências voluntárias da União e do Estado, Operações de Crédito, Alienação de Ativos e
outras, só serão executados e utilizados a qualquer título, se ocorrer ou estiver garantido o seu
ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido.
Parágrafo único - A Apuração do excesso de arrecadação de que trata o art. 43, § 3º da Lei
4.320/64 será realizado em cada fonte de recursos e códigos de aplicações identificados nos
orçamentos da Receita e Despesa para fins de abertura de créditos adicionais suplementares ou
especiais, conforme exigência contida nos artigos. 8º parágrafo único e50, I da LRF.
Art. 6º Durante o exercício de 2013 o Executivo Municipal poderá realizar Operações de Crédito
para financiamento de programas priorizados nesta Lei, ou antecipação da Receita até o limite
estabelecido pela legislação em vigor.
Art. 7º Ficam convalidados na Lei nº. 3319/2009 – PPA-2010/2013 e na Lei nº. 3653/2012 – LDO-
2013, os valores das Ações ora contemplados na presente lei.
Art. 8º A presente Lei vigorará durante o exercício de 2013, a partir de 1° de janeiro, revogadas as
disposições em contrário, em especial as contidas na Lei nº. 3653/2012.
                   Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 06 de Dezembro de 2012.

Publique-se
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

ATOS OFICIAIS 2012

PUBLICAÇÃO ANUAL DOS SUBSÍDIOS E REMUNERAÇÃO DOS CARGOS E EMPREGOS PÚBLICOS
EM CUMPRIMENTO DO § 6º, DO ART.39, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM REDAÇÃO DADA
PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 19, DE 05/06/98.

ANEXOS DAS LEIS COMPLEMENTARES  Nº 91/2005 e 128/2008 E ALTERAÇÕES POSTERIORES
ANEXO I - EMPREGOS EM COMISSÃO
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ANEXO II - EMPREGOS PERMANENTES
A que se refere o art.7º da presente lei

ANEXO III - EMPREGOS PERMANENTES A SEREM EXTINTOS NA VACÂNCIA
A que se refere o art. 8º da presente lei

ANEXO V - FUNÇÕES GRATIFICADAS - A que se refere o art. 16 da presente Lei.
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** GRATIFICAÇÃO –  a que se refere a  Lei Municipal nº 140/2010.

ANEXO I - ESCALA DE VENCIMENTOS – QUADRO GERAL
ANEXO VI DA LEI COMPLEMENTAR 58/2001 - A que se refere o §1º do ART. 3º da Lei Complementar
182/2012

ANEXO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 56/2001 E ALTERAÇÕES POSTERIORES

ANEXO  DA  LEI  COMPLEMENTAR nº  56/2001 E ALTERAÇÕES POSTERIORES

ANEXO  I - A que se refere o art. 2º da presente Lei Complementar
FUNÇÃO  DE  SUPORTE   PEDAGÓGICO

Contratação temporária conforme lei municipal nº 3077/2005,  através de concurso público edital 01/2007.
AGENTES POLÍTICOS - Vencimentos

PREFEITO............................................................................................R$ 8.000,00
VICE-PREFEITO..................................................................................R$ 3.400,00

Marisa de Souza Pinto Fontana - Prefeita Municipal

                C

Sessão Ordinária de 03de dezembrode 2012.
Presidência do Vereador: Luciano Kyochi Taniguchi.
Vereadores presentes:André Eduardo Bozola de Souza Pinto, Gentil José Tonelli, João Pinhoni
Neto,Luciano Kyochi Taniguchi,Osvaldo LuisLugli, Pedro Sabio Nunes, Sheila Marcurio de Oliveira,
Tarcísio Francisco Sartori Junior eLauro Aparecido de Toledo.

EXPEDIENTE
Em votação: Atas das Sessões Ordinária e Extraordináriade 19 de novembro de 2012. Deliberação
do Plenário: aprovadas por unanimidade.

Expediente recebido da senhora Prefeita
Ofício n.º 685/2012: informa a impossibilidade em atender a Lei Municipal n.º 3.512/2011 que
prevê a realização de avaliação anual do estado geral de saúde dos alunos das creches e da rede
municipal de ensino.  Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos vereadores;
Ofício n.º 710/2012: informa a impossibilidade de atender a solicitação do Vereador Gentil José
Tonelli, sobre a construção de poço artesiano no Bairro dos Moraes. Deliberação do senhor Presidente:
à disposição dos vereadores.

Expediente recebido de diversos
Comunicados do Ministério da Saúde: informam a liberação de recursos para o município de
Socorro no valor total de R$ 307.888,04 para o Fundo Municipal de Saúde de Socorro.Deliberação
do senhor Presidente:à disposição dos vereadores;
Comunicados do Ministério da Educação: informam a liberação de recursos para o município de
Socorro no valor total de R$ 165.696,04 para o Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação
de Socorro.Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos vereadores;
Ofício n.º 001592/2012/SNSA/MCIDADES do Ministério das Cidades: informam a impossibilidade
de atendimento ao Requerimento n.º 140/2012, do Vereador Pedro Sabio Nunes, explicitando
ainda as razões do não atendimento.  Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos vereadores;
Ofício n.º 162/2012 da Meritíssima Juíza Eleitoral da Comarca de Socorro, Dra. Érika Silveira de
Moraes Brandão:agradece ao voto de congratulações aprovado por esta Câmara em 15 de outubro
próximo passado.  Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos vereadores;
Ofício CT PL R*RB 360/2012 da Telefonica/Vivo S.A.: encaminha resposta ao Requerimento n.º 130/
2012, do Vereador Pedro Sabio Nunes, informando que o bairro das Lavras de Cima não consta de
projeto para atendimento em 2012.  Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos vereadores;
Convite encaminhado pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu: reiteraconvocação para
reunião plenária ordinária em 07 de dezembro próximo futuro, às 9h30, no auditório da Câmara
Municipal de Santo Antonio do Jardim/SP.Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos vereadores;
Ofício n.º 33/2012 da Corporação de Guias Mirins de Socorro: agradece ao voto de congratulações
aprovado através do Requerimento n.º 183/2012do Vereador Tarcísio Francisco Sartori Junior.  Deliberação
do senhor Presidente: à disposição dos vereadores;
Ofício n.º 34/2012 da Corporação de Guias Mirins de Socorro: informa a composição de sua Diretoria
para o período de 14/11/2012 a 31/12/2015.  Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos vereadores;

Expediente apresentado pelos senhores vereadores
Projeto de Lei n.º 76/2012 do Vereador André Eduardo Bozola de Souza Pinto:declara de utilidade
pública a ASEC – Ação Social Ecumênica, mantenedora do Cemitério Parque Colinas.Deliberação do
senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes para análise e elaboração dos pareceres;
Projeto de Lei n.º 77/2012 da Vereadora Sheila Marcúrio Oliveira:declara de utilidade pública a
Associação Comunitária de Comunicação Cultural Socorrense. Deliberação do senhor Presidente:
encaminhe-se às Comissões Permanentes para análise e elaboração dos pareceres;
Projeto de Lei Complementar n.º 22/2012 do Vereador André Eduardo Bozola de Souza
Pinto:acrescenta parágrafo ao artigo 44 da seção II – Dos requisitos urbanísticos para parcelamento
do solo – da Lei Complementar n.º 120/2007 e renumera seus parágrafos.  Deliberação do senhor
Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes para análise e elaboração dos pareceres;
Moção n.º 02/2012 do Vereador Tarcísio Francisco Sartori Junior:manifesta apoio ao movimento
que clama por alterações legislativas necessárias para a segurança pública.Deliberação do Plenário:
aprovada por unanimidade;
Requerimentos de autoria conjunta dos Vereadores solicitando a consignação em ata de votos de
pesar: n.º 186/2012, pelo falecimento do senhor PauloAntonioCordobaAndreucci, ocorrido dia 16 de
novembro do corrente ano;n.º 200/2012, pelo falecimento da senhora Eliana de Paula,ocorrido dia 30
de novembro do corrente ano; n.º 202/2012, pelo falecimento da senhora Olympia Ramos
Cardozo,ocorrido dia 19 de novembro do corrente ano; n.º 203/2012, pelo falecimento do senhor Juracy
Conti,ocorrido dia 01 de dezembro do corrente ano. Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se;
Requerimentos do Vereador André Eduardo Bozola de Souza Pinto: n.º 187/2012, requerendo para
que fosse oficiado ao senhor Anderson Henrique Teixeira Nogueira, Oficial do Cartório de Registro de
Imóveis, para que informe a real situação do imóvel onde estão sendo realizadas as obras do Aeródromo
Municipal uma vez que, nos termos da Lei Municipal n.º 3.210/2007, a municipalidade tem o prazo de
20 anos para conclusão das obras ao contrário do averbado na matrícula imobiliária n.º 14.202 do
referido imóvel constam apenas 05 anos, n.º 188/2012, requerendo para que fosse oficiada a SABESP
a fim de que interceda junto à empresa responsável pelo recapeamento das vias municipais que foram
abertas para tratamento de esgoto, de forma que o serviço seja realizado com o devido zelo e
qualidade, restaurando não apenas a qualidade do leito carroçável, mas também as guias e sarjetas,
em especial no Jardim Parque Barbosa.  Deliberação do Plenário: aprovados por unanimidade;
Requerimentos de autoria conjunta dos Vereadores, Lauro Aparecido de Toledo e André Eduardo Bozola
de Souza Pinto: n.º 189/2012, requerendo a consignação em ata de um Voto de Congratulação ao Padre
Alex de Oliveira pelos dois anos e meio em que esteve servindo ao povo socorrense como Vigário Paroquial
na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro; n.º 196/2012, requerendo a consignação em ata de um
Voto de Congratulaçãoao Padre José Carlos Ribeiro pelos dois anos e meio em que foi pároco da Paróquia
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e pela posse como Pároco da recém-criada Paróquia Nossa Senhora da
Conceição Aparecida, ambas neste município.Deliberação do Plenário: aprovados por unanimidade;
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Requerimentos do Vereador Tarcísio Francisco Sartori Junior: n.º 190/2012,requerendo a
consignação em ata de Votos de Congratulação aos Policiais e Guardas Municipais escolhidos para
receberem o Título de “Policial e Guarda Municipal Padrão do Ano”, senhores: Guarda Civil Municipal
Anderson Aparecido Lenhari; Guarda Civil Municipal Emerson Antonio da Silva; Policial Civil Elizabeth
Jesus de Souza; Policial Civil Nadir Pereira Goulart; 1.º Sargento PM Luiz Donizete Simões Angra;
Soldado PM Leocides Leme; n.º 191/2012,  requerendo  a consignação em ata de Votos de
Congratulação ao Clube XV de Agosto e Centro de Treinamento Correria pela brilhante iniciativa
em realizar o I Duathlon (natação e corrida) em duplas, cujo evento concorre para a prática esportiva
e proporciona ao público lazer e divertimento;  n.º 192/2012, requerendo a consignação em ata de
um Voto de Congratulação à Senhora Marisa de Souza Pinto Fontana, Digníssima Prefeita Municipal,
pela condução dos trabalhos realizados durante o mandato; n.º 193/2012, requerendo a consignação
em ata de  um Voto de Congratulaçãoao Parque dos Sonhos na pessoa do Senhor José Fernandes
Franco, pelos  prêmios recebidos  na etapa estadual de Minas Gerais do “Prêmio MPE Brasil 2012,
n.º 201/2012, requerendo a dispensa da discussão e votação da Redação Final do Projeto de Lei nº
68/2012, que institui a Semana Municipal de Orientação e Prevenção da Gravidez na Adolescência.
Deliberação do Plenário: aprovados por unanimidade;
Requerimentos do Vereador Lauro Aparecido de Toledo: n.º 194/2012, requerendo que seja oficiada
a VIVO/ TELEFÔNICA S.A., com a máxima urgência, a fim de que sejam tomadas as providências
cabíveis, em relação aos postes de telefonia do seguinte local: Rodovia Dr. Otavio de Oliveira
Santos, na curva do Hotel Grimbreg’s, ao lado da chácara morada do Sol e Restaurante Mineiro; n.º
195/2012, requerendo que seja oficiado Departamento Estadual de Estradas de Rodagem – DER/SP
solicitando que viabilize a colocação de guardrail na curva do Hotel Grimberg’s, ao lado da chácara
Morada do Sol. Deliberação do Plenário: aprovados por unanimidade;
Requerimentos de autoria do Vereador Pedro Sábio Nunes: n.º 197/2012, requerendo que seja
oficiado ao Senhor Guilherme Mussi Ferreira, Deputado Federal, solicitando emenda parlamentar,
para aquisição de um caminhão coletor e compactadorde lixo para o  município de Socorro;   n.º
198/2012, requerendoque seja oficiado ao Senhor Guilherme Mussi Ferreira, Deputado Federal,
solicitando emenda parlamentar para a compra de uma ambulância para o Município de Socorro;
n.º 199/2012, requerendoque seja oficiado ao Excelentíssimo Ministro do Esporte, Senhor Aldo
Rebelo, solicitando a possibilidade de se destinar  verbas para realizar a construção de uma quadra
poliesportiva no município de Socorro. Deliberação do Plenário: aprovados por unanimidade;
Indicações do vereador Lauro Aparecido de Toledo à senhora Prefeita: nº273/2012, sugerindopara
que determine ao departamento competente a fim de que seja feito o recapeamento na Rua Maria
Helena de Carvalho localizada no final da RuaDeolindo Dantas de Vasconcelos;nº274/2012,sugerindopara
que determine ao departamento competente que proceda à operação tapa-buracos nas seguintes ruas
do Jardim Barbosa: Jose da Silva Pinto (Zio Pinto),Pedro Vicentini e Antônio Ferreira Barbosa;
Indicação do vereador Pedro Sábio Nunes à senhora Prefeita: nº273/2012, sugerindoque determine
ao departamento competente, para que seja cascalhado e passado o rolo compressor na estrada
Honorato Domingues de Faria, Bairro do Moquém.

ORDEM DO DIA - Em única discussão e votação
Redação Final da Comissão de Finanças e Orçamento do Projeto de Lei n.º 54/2012: inclui as
emendas ao Projeto de lei nº 54/2012, da senhora Prefeita, que estima a receita e fixa a despesa do
município de Socorro para o exercício de 2013. Deliberação do Plenário: aprovada por unanimidade;
Emenda n.º 01 ao Projeto de Lei n.º 57/2012 dos Vereadores Pedro Sabio Nunes e Tarcísio
Francisco Sartori Junior: altera a redação do artigo 1.º do referido Projeto de Lei.Deliberação do
Plenário: aprovada por unanimidade
Emenda n.º 01 ao Projeto de Lei n.º 68/2012 dos Vereadores Pedro Sabio Nunes, André Eduardo
Bozola de Souza Pinto, Tarcísio Francisco Sartori Junior, João Pinhoni Neto e Osvaldo LuisLugli:
suprime os artigos 2.º e 4.º do referido Projeto de Lei.Deliberação do Plenário: aprovada por unanimidade

Em 1.ª discussão e votação
Projeto de Lei nº 57/2012 da vereadora Sheila Marcurio de Oliveira: concede gratuidade no
recolhimento de taxas de certidões e outros documentos requeridos pelos munícipes de baixa
renda junto à Prefeitura Municipal. Deliberação do Plenário: rejeitada;
Projeto de Lei n.º 68/2012 da Vereadora Sheila Marcurio Oliveira: institui a semana municipal de
orientação e prevenção da gravidez na adolescência, no município de Socorro, e dá outras
providências.Deliberação do Plenário: aprovada por unanimidade.
Sessão Extraordinária de 03 de dezembro de 2012.
Presidência do Vereador: Luciano Kyochi Taniguchi.
Vereadores presentes: André Eduardo Bozola de Souza Pinto, Gentil José Tonelli, João Pinhoni
Neto, Luciano Kyochi Taniguchi, Osvaldo LuisLugli, Pedro Sabio Nunes, Sheila Marcurio de Oliveira,
Tarcísio Francisco Sartori Junior e Lauro Aparecido de Toledo.

Em 2.ª discussão e votação
Projeto de Lei n.º 68/2012 da Vereadora Sheila Marcurio Oliveira: institui a semana municipal de
orientação e prevenção da gravidez na adolescência, no município de Socorro, e dá outras
providências.Deliberação do Plenário: aprovada por unanimidade.

C O N V I T E
A Câmara Municipal da Estância de Socorro tem a honra de convidá-lo para a Sessão Solene de
Outorga do título de “Cidadã Socorrense” à senhora Elisabeth Frias Pares, em reconhecimento aos
relevantes serviços prestados ao município, a se realizar no dia 07 de dezembro de 2012, às 20
horas, na Sala de Sessões da Câmara Municipal à Rua XV de Novembro nº 18 – Centro – Socorro/
SP.  Socorro, novembro de 2012. Luciano Kyochi Taniguchi – Presidente
                                COMUNICADO TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES
A Câmara Municipal da Estância de Socorro, através de seu presidente, informa que as Sessões
Ordinárias, que se realizam às 1.ª e 3.ª segundas-feiras, 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
-nota: a Ordem do Dia desta sessão será publicada na próxima edição do Jornal Oficial.


