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Festival Cultural de Inverno de Socorro
apresenta mais de 40 atrações em 13 dias

Central de Agendamentos da Saúde
é inaugurada com cerimônia emocionante

Divisão de Trânsito
informa

Em função do Festival Cultural
de Inverno com a montagem de
palco para shows na Praça da
Matriz, o tráfego de veículos no
local sofrerá algumas alterações.
A subida pela Rua José Maria de
Azevedo Souza será fechada,
todavia para compensar, na Rua
Padre Antonio Sampaio, os
veículos poderão subir, em
direção a Igreja, contornar a
praça e também descer pela Rua
José Maria de Azevedo Souza
até a Rua XV de Novembro
(Fórum).
Esse procedimento seguirá após
o Festival, com a realização da
Festa de Agosto, até o dia 19 do
mês.
Espera-se a compreensão e
colaboração de todos.

O Festival Cultural de Inverno
de Socorro apresentará neste sá-
bado, 20, à partir das 23h59 no Palco
Praça da Matriz, o show dos tradi-
cionais Demônios da Garoa.

O grupo surgiu na década de
1940 fundado por Arnaldo Rosa,
com o nome “Grupo do Luar”,
mudado anos mais tarde para “De-
mônios da Garoa” por sugestão do
radialista Vicente Leporace. Em 1949
o grupo conheceu o compositor
Adoniran Barbosa, e nasceu aí uma
grande parceria de sucesso.

Dentre seus sucessos  é pos-
sível destacar “Trem das Onze”,
eleita no ano 2000 como a música-
símbolo da cidade de São Paulo,
“Iracema”, “Saudosa Maloca”, “O
Samba do Arnesto”, “As Mariposas”,
“Tiro ao Álvaro”, “Ói Nóis Aqui Trá
Veiz”, “Vila Esperança” e “Vai no
Bexiga Ver”, vendendo mais de dez
milhões de cópias.

No próximo sábado o desta-
que fica com o cantor Nasi, ex-

vocalista da banda paulistana Ira!,
desfeita em setembro de 2007, após
desentendimentos entre os inte-
grantes.

A programação completa do
Festival Cultural de Inverno de
Socorro você acompanha pelo site:
 www.festivalcultural.com.br

O Departamento de Saúde da
Prefeitura Municipal da Estância de
Socorro, inaugurou no sábado (13),
pela manhã, a Central de Agenda-
mentos de Consultas “Dr. Wanderley
Tasca”, no imóvel onde se localizava
a Polícia Militar, ao lado da EMEI
Central.

O profissional médico Dr.
Wanderley Tasca, cujo nome se
tornou a denominação oficial da
Central de Agendamentos, se fez
presente acompanhado de familiares,
Giovana (mãe), Roseane (esposa),
Maria Aparecida (irmã), Tais e Felipe
(filhos), Sérgio (irmão) e Luciane
(cunhada), todos acompanhados de
esposas, esposos e filhos.

Um cerimonial marcou a agen-
da protocolar da inauguração com a
execução do Hino Nacional Brasilei-
ro e de Socorro, corte da fita
simbólica e descerramento da placa
inaugural.

A justificativa pela escolha do
Dr. Wanderlei Tasca como deno-
minação da Central de Agenda-
mentos de Consultas, foi apresen-
tada como projeto de lei no. 48/
2013, aprovado pela Câmara Munici-
pal da Estância de Socorro, em 07
de junho de 2013,  solicitada pelo
edil Lauro Aparecido de Toledo, com
a finalidade prestar uma justa home-
nagem ao profissional, pessoa que-
rida e conhecida por todos os
socorrenses e por seus relevantes
serviços prestados à comunidade.

O homenageado Dr. Wanderley Tasca entre seus familiares
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Portarias
PORTARIA Nº 6342/2013

DR. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

CONSIDERANDO a ação de Equipagem de Conselhos Tutelares realizada pela
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República – SDH/RP;

CONSIDERANDO que esta ação tem por objetivo apoiar as prefeituras municipais
nos processos de qualificação da rede local, fortalecer os Conselhos Tutelares enquanto órgãos
estratégicos do Sistema de Garantia de Direitos (SGD) e fomentar o acesso e o uso do Sistema
de Informações para Infância e Adolescência (Sipia Web) junto aos conselheiros tutelares.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar Franks Fernando Félix do Prado, portador do CPF sob nº.
30.301.109-, Diretor do Departamento de Assistência e Desenvolvimento Social, como
responsável pelo recebimento do conjunto de equipamentos a serem entregues pela Secretaria
de Direitos Humanos da Presidência da República SDH/PR ao Município de Socorro, conforme
Equipagem de Conselhos Tutelares.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 11 de Julho de 2013.

Publique-se.
Dr. André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no jornal oficial e Afixado no mural da Prefeitura.
Darleni Domingues Gigli
Procuradora Jurídica

PORTARIA Nº 6344/2013

Nomeia Comissão para análise da implantação do CAPS ad - Centro de
Atendimento Psicossocial Álcool e Drogas.

DR. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:

Art.1º - Designar os abaixo relacionados, para comporem a Comissão Municipal
de Análise da Implantação do CAPS ad, sob a presidência do primeiro, podendo o Presidente
nomear Secretário:

· Christiane Gurgel Barbosa – Diretora Departamento de Administração e Gestão;
· Diogo Pereira do Nascimento – Diretor Departamento de Finanças;
· Felipe Nunes Tasca – Diretor do Departamento de Planejamento e Urbanismo;
· Ana Célia Bonetti – Psicóloga;
· Rodrigo Francisco Cabral Teves – Procurador Jurídico.

Art. 2º - Os membros da comissão poderão atuar em conjunto ou separadamente.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 12 de julho de 2013.

Publique-se.
Dr. André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado e Afixado em igual data no mural da Prefeitura.
Dr. Rodrigo Francisco Cabral Teves
Procurador Jurídico

PORTARIA Nº 6345/2013

DR. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:

Art. 1° - Desligar do Serviço Público Municipal, a pedido:

- Sandro Cassiano Martarelli - CTPS 61252 - Série 00263ª-SP, ocupante do
emprego permanente de Engenheiro Ambiental em 17 de Junho de 2013.

- Priscila Inês Cáceres Ramalho - CTPS 17658 - Série 00244ª-SP, ocupante do
emprego em comissão de Chefe da Divisão de Planejamento e Projetos em 21 de Junho de
2013.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 15 de julho de 2013.

Publique-se.
Dr. André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no jornal oficial e Afixado no mural da Prefeitura.
Darleni Domingues Gigli
Procuradora Jurídica

PORTARIA Nº 6346/2013

DR. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica prorrogada a licença gestante das servidoras abaixo relacionadas,
nos termos da Lei Municipal nº 3295/2009 de 21 de maio de 2009.

- Fabiana Rinaldi Pietrafesa - CTPS 10062 - Série 00208ª-SP, ocupante do
emprego permanente de Técnico de Laboratório, a partir de 02 de Julho de 2013.

- Jane Míriam de Godoy Bigon - CTPS 22560 - Série 00263ª-SP, ocupante do
emprego permanente de Professor de Educação Básica I - PEB I, a partir de 30 de Junho de
2013.

- Vânia Patrícia Zanesco - CTPS 28984 - Série 00335ª-SP, ocupante do emprego
permanente de Trabalhador Braçal, a partir de 29 de Junho de 2013.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 15 de julho de 2013.

Publique-se.
Dr. André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no jornal oficial e Afixado no mural da Prefeitura.
Darleni Domingues Gigli
Procurador Jurídico

PORTARIA Nº 6347/2013

DR. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO
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 01/2012,
no emprego permanente de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil – referência 11:

Nome                                                                                        Admissão
Glaucinéia de Oliveira Balbi - CTPS 58996 - Série 00356ª-SP.   15/07/2013

Art. 2º - Admitir em virtude de aprovação em concurso público Edital nº
01/2012 no emprego permanente de Professor de Educação Básica II – PEB II – Inglês:

Nome                                                                                                Nível             Admissão
Kátia Aparecida de Moraes Silva - CTPS 35088 - Série 00263ª-SP Nível I - ref. 1   07/02/2013

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 15 de julho de 2013.

Publique-se.
Dr. André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no jornal oficial e Afixado no mural da Prefeitura.
Darleni Domingues Gigli
Procuradora Jurídica

PORTARIA Nº 6348/2013

DR. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO
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 01/2011,
no emprego permanente de Calceteiro - referência 17:

- Juscelino Vieira Lima, CTPS 54119 - Série 042ª-SP, a partir de 19 de junho de 2013.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 15 de julho de 2013.

Publique-se.
Dr. André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no jornal oficial e Afixado no mural da Prefeitura.
Darleni Domingues Gigli
Procuradora Jurídica
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PORTARIA Nº 6349/2013

DR. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear para ocupar emprego em comissão os servidores abaixo
relacionados:

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 15 de julho de 2013.

Publique-se.
Dr. André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no jornal oficial e Afixado no mural da Prefeitura.
Darleni Domingues Gigli
Procuradora Jurídica

PORTARIA Nº 6350/2013

DR. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:

Art. 1º - Contratar por tempo indeterminado conforme aprovação no
Processo Seletivo - Edital nº 001/2011, nos termos dos parágrafos 4º e 5º do Artigo 198 da
Constituição Federal, Medida Provisória nº 297, de 09 de Junho de 2006 e demais instruções
especiais contidas no Edital acima referenciado, como:

Agente Comunitário de Saúde da Família - ref. 17
P.S.F. Bairro São Bento e adjacências.

Nome                                               Carteira Profissional         Admissão
Delair Pereira Paes Ferragutti          46626 - Série 019ª-SP.          18/06/2013

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 15 de julho de 2013.

Publique-se.

Dr. André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no jornal oficial e Afixado no mural da Prefeitura.
Darleni Domingues Gigli
Procuradora Jurídica

PORTARIA Nº 6351/2013

DR. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:

Art. 1º Contratar por tempo determinado, conforme Lei Municipal nº 3.077/
2005 e Lei nº 3422/2010, obedecendo à ordem de classificação do concurso público Edital nº
01/2012, com término previsto para o último dia letivo em 20 de Dezembro de 2013, nos
empregos de:

Professor de Educação Básica I – PEB I:

Professor Adjunto I:

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 15 de julho de 2013.

Publique-se.
Dr. André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no jornal oficial e Afixado no mural da Prefeitura.
Darleni Domingues Gigli
Procuradora Jurídica

PORTARIA Nº 6352/2013

DR. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar por necessidade dos serviços a servidora Denise Benedita
Mazeto Valdo - CTPS 35102 - Série 00263ª-SP, ocupante do emprego em comissão de Assessor
Técnico de Gabinete para substituir Pedro Aparecido Francisconi, ocupante do emprego
em comissão de Chefe da Divisão de Tributação e Arrecadação, durante o gozo de férias
regulamentares concedidas de 10 de Julho a 08 de Agosto de 2013, fazendo jus à diferença
entre as respectivas referências, de acordo com o Artigo 25 da Lei Complementar nº 58/2001.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 15 de julho de 2013.

Publique-se.
Dr. André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no jornal oficial e Afixado no mural da Prefeitura.
Darleni Domingues Gigli
Procuradora Jurídica

PORTARIA Nº 6353/2013

DR. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar por necessidade dos serviços a servidora Anaíse de Godoy
Silveira Cezar - CTPS 98783 - Série 00296ª-SP, ocupante do emprego permanente de Fiscal
para substituir Marco Antonio Gonçalves, ocupante do emprego em comissão de Chefe da
Divisão de Fiscalização Tributária, durante o gozo de férias regulamentares concedidas de 10
de Julho a 08 de Agosto de 2013, fazendo jus à diferença entre as respectivas referências, de
acordo com o Artigo 25 da Lei Complementar nº 58/2001.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 15 de julho de 2013.

Publique-se.
Dr. André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no jornal oficial e Afixado no mural da Prefeitura.
Darleni Domingues Gigli
Procuradora Jurídica

PORTARIA Nº 6354/2013

DR. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:

Art. 1º - Dispensar, do Serviço Público Municipal, Kelly Fernandes Calado -
CTPS 72744 - Série 00208ª-SP, ocupante do emprego em comissão de Chefe da Divisão de
Acolhimento Familiar, a partir de 10 de julho de 2013.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 15 de julho de 2013.

Publique-se.
Dr. André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no jornal oficial e Afixado no mural da Prefeitura.
Darleni Domingues Gigli
Procuradora Jurídica
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PORTARIA Nº 6355/2013

DR. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:

Art. 1º - Enquadrar os servidores abaixo descritos da rede municipal de ensino
em virtude da concessão de evolução funcional pela via não acadêmica, conforme previsto na
Lei Complementar nº 171/2011 - Seção IV artigo 49 e artigo 9º do Decreto nº 2385/04, a partir
de 01 de junho de 2013:

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

      Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 15 de julho de 2013.

Publique-se
Dr. André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no jornal oficial e Afixado no mural da Prefeitura.
Darleni Domingues Gigli
Procuradora Jurídica

PORTARIA Nº 6356/2013

DR. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:
Art. 1° - Desligar do Serviço Público Municipal, a pedido:
- Wagner Pozzato Lopes - CTPS 59562 - Série 00231ª-SP, ocupante do emprego

permanente de Engenheiro de Telecomunicações, a partir de 04 de julho de 2013.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 15 de julho de 2013.

Publique-se.
Dr. André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no jornal oficial e Afixado no mural da Prefeitura.
Darleni Domingues Gigli
Procuradora Jurídica

PORTARIA N.º 6357/2013

 “Altera a Portaria nº 6001/2012 que Instaurou o Processo Administrativo
Disciplinar – PAD, nos termos do artigo 41 e seguintes do Decreto 1337 de 08

de fevereiro de 1985 - Estatuto da Guarda Municipal da Estância de Socorro”

DR. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:

Art. 1º Altera a Comissão Processante Permanente constante do artigo 1º da
Portaria 6001/2012 de 17 de julho de 2012, nos termos da Portaria nº 6223/2013, passando a ser
a descrita abaixo:

Presidente: Dr. Rodrigo Francisco Cabral Teves - Procurador Jurídico, Matrícula nº 2.312;
Secretária: Dra. Carolina Mantovani Bovi Zanesco – Procuradora Jurídica,

Matrícula nº 2.548;
Membro Auxiliar Suplente: Dra. Darleni Domingues Gigli – Procuradora

Jurídica, Matrícula nº 837.

Art. 2º O Processo Administrativo Disciplinar será acompanhado nos termos do
artigo 43 do Decreto 1337/1985, pelo corregedor da Guarda Civil Municipal, GCM Walter
Armando da Silva e pelo Membro Auxiliar, Guarda Civil Municipal graduado designado pelo
comandante da Guarda Civil Municipal, CGM José Carlos Barbi.

Art. 3º - 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, 16 de julho de 2013.

Publique-se
Dr. André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no jornal oficial e Afixado no mural da Prefeitura.
Darleni Domingues Gigli
Procuradora Jurídica

O CONSELHO  TUTELAR  INFORMA:

O telefone de Plantão deste Conselho passa a ser
(19) 9949-6405, a disposição da população das 18h às 8h do dia
seguinte, atendendo somente casos de emergência. O horário de
atendimento de rotina do Conselho é das 8h às 18h, de segunda a

sexta-feira, pelo telefone 3895-8053.

Licitação

A Prefeitura Municipal da Estância de Socorro comunica a todos os interessados
que se encontram abertos na Divisão de Licitações os seguintes processos:

PROCESSO Nº 110/2013/PMES – PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2013.
Objeto: contratação de empresa especializada para fornecimento de alimentação escolar,
executado através de serviços contínuos, no Município de Socorro – Estado de São Paulo,
incluindo o pré preparo e preparo com fornecimento de todos os gêneros e demais insumos,
distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, e manutenção preventiva e corretiva
dos equipamentos e utensílios utilizados, em conformidade com os Anexos desse Edital Licitatório,
para atender ao programa de merenda escolar nas unidades educacionais, assistenciais, creches.
Tipo: Menor Preço global. Encerramento (credenciamento e entrega dos envelopes Nº 01 –
Proposta e Nº 02 – Documentação) das 08h30 até as 09h do dia 30/07/2013. Sessão de abertura:
a partir das 09h e 15min. Período de Disponibilização do Edital: De 18/07/2013 até 29/07/
2013. Socorro, 17 de julho de 2013.

O Edital completo será disponibilizado no site www.socorro.sp.gov.br, no link de
licitações e maiores informações poderão ser obtidas junto à Divisão de Licitações da Prefeitura
Municipal da Estância de Socorro, pessoalmente, à Avenida José Maria de Faria, nº 71, centro,
Socorro, São Paulo, ou pelo telefone (19) 3855-9610, no horário comercial, exceto aos sábados,
domingos, feriados e pontos facultativos, com Maila ou Silvia.

As datas acima referem-se aos dias úteis e em que haja expediente na Prefeitura
Municipal da Estância de Socorro, quer seja, excluindo-se os sábados, domingos, feriados e
pontos facultativos, bem como no horário das 8h 30min às 17h.

Maila Aparecida Jacinto – Pregoeira

Eliandro Francisco Cotrim – Presidente da Comissão de licitações.

Republicação devido a Readequação do Edital.

A Prefeitura Municipal da Estância de Socorro comunica a todos os interessados
que se encontra aberto na Divisão de Licitações o seguinte processo:

Processo Nº 086/2013/PMES – Tomada de Preços Nº 003/2013. Objeto:
Contratação de Empresa especializada para a realização da 3ª Etapa do Projeto de
Sinalização Turística e de Equipamentos Turísticos que serão implantados nas zonas
urbana e rural do município de Socorro. Tipo: Menor Preço Global. Encerramento para a
entrega dos envelopes Nº 01 – Habilitação e Nº 02 – Proposta até as 9h e 30min do dia 31/07/
2013, e reunião de Licitação às 9h e 40min. Período de Disponibilização do Edital: 16/07/2013
a 30/07/2013. Cadastramento até: 29/07/2013. Visita Técnica: 16/07/2013 até 30/07/2013, no
horário das 8h e 30min até às 10h e 30min e das 13h até às 17h, exceto aos sábados, domingos,
feriados e pontos facultativos, que devem ser agendadas com o Departamento de Planejamento
e Urbanismo, pelo fone: (19) 3855-9622 ou via e-mail planejamento@socorro.sp.gov.br, com o
Engº Felipe Nunes Tasca e Engº Victor Amadeu de Carvalho. Taxa de Edital: R$ 15,00.

Obs: No ato de pagamento da taxa, serão fornecidas: cópia do edital,
memorial descritivo, cronogramas, planilhas orçamentárias, minuta de contrato e cd-
room com cópias das plantas necessárias.

O Edital completo e maiores informações poderão ser obtidas junto à Divisão de
Licitações da Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, pessoalmente, à Avenida José Maria de
Faria, 71, centro, Socorro, São Paulo, ou pelo telefone (19) 3855-9610, no horário comercial,
exceto aos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos, com Cotrim ou Paulo. A
municipalidade disponibilizará resumo dos documentos e informações essenciais no site
www.socorro.sp.gov.br, no link de licitações.

O Edital deverá ser retirado pessoalmente e após o recolhimento da taxa.

As datas acima referem-se aos dias úteis e em que haja expediente na Prefeitura
Municipal da Estância de Socorro, quer seja, excluindo-se os sábados, domingos, feriados e
pontos facultativos, bem como no horário das 8h 30min às 17h. Socorro, 12 de julho de 2013.

Eliandro Francisco Cotrim – Presidente da Comissão de licitações.

Educação

EDITAL DE CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO
EDITAL 01/2013

A Comissão nomeada pela Portaria nº 6137/2013, conforme previsto na Lei
Municipal nº 3.135/2006, alterada pela Lei nº 3.173/2006, que dispõe sobre a concessão de bolsas
de estudo, torna público o cancelamento da bolsa concedida à DANIELA FORMAGIO
CAVAZAN, que solicitou a desistência da matrícula no Curso de Administração de Empresas,
junto à Faculdade XV de Agosto. Sendo, portanto concedida a Bolsa de Estudos à próxima aluna
da lista de classificados, AMANDA DE OLIVEIRA DOMINGUES, da 9ª classificação, nos
termos da Ata da reunião realizada pela comissão em 10 de julho de 2013.

Socorro, 10 de julho de 2013.

COMISSÃO MUNICIPAL PARA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO

Nielsen Carvalho de Lima
Presidente da Comissão

Patrícia Ap. Oliani de Toledo
Membro

Odete do Prado
Membro

Maria Estela Ferreira Dias
Membro
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Câmara Municipal
Sessão Ordinária de 15 de Julho de 2013.
Presidência do Vereador: João Pinhoni Neto.
Vereadores presentes:Dirceu de Moraes (Suplente de vereador em exercício), João Pinhoni
Neto, José Carlos Tonelli, Lauro Aparecido de Toledo, Luis Benedito Alves de Oliveira, Maria
Bernadete Moraes Rodrigues de Paula, Pedro Sabio Nunes, Tarcisio Francisco Sartori Junior
e Thiago Bittencourt Balderi.
Expediente encaminhado pelo senhor Prefeito
Ofício n.º 288/2013: acusa o recebimento das indicações do nº 338/2013 a 361/2013. Deliberação do
senhor Presidente: à disposição dos vereadores;
Ofício n.º 289/2013:acusa o recebimento das indicações do nº 362/2013 a 399/2013.  Deliberação do
senhor Presidente: à disposição dos vereadores;
Ofício n.º 292/2013: encaminha o projeto de lei complementar nº 06/2013, que altera e acrescenta
artigos à Lei Complementar nº 165/2011.  Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões
Permanentes para elaboração de pareceres;
Ofícios n.º 304/2013 e 307/2013: esclarecem dúvidas quanto a diversas ruas do município, em resposta
ao Pedido de Informações n.º 20/2013, de autoria da Comissão de Justiça e Redação, a fim de instruir
pareceres sobre projetos de leis que dão denominação a diversas ruas do município.  Deliberação do
senhor Presidente: encaminhe-se à Comissão de Justiça e Redação;
Ofício n.º 309/2013: esclarece questão quanto a observância do piso salarial dos professores da rede
pública municipal, em resposta ao Pedido de Informação nº 19/2013, do vereador Tarcísio Francisco
Sartori Junior. Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos vereadores;
Ofício n.º 310/2013: presta informaçõesreferentes à empresa contratada para realizar a arrecadação de
Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN), nas agências Bancárias,em resposta ao Pedido de
Informação nº 18/2013, do vereador Thiago Bittencourt Balderi.Deliberação do senhor Presidente: à
disposição dos vereadores;
Ofício Especial do Diretor do Departamento Municipal da Assistência Social: agradece pelo
empenho e dedicação para a realização da 9ª Queima do Alho e Horse Show 2013.   Deliberação do
senhor Presidente: à disposição dos vereadores.
Expediente encaminhado por diversos
Comunicados do Ministério da Saúde: informa a liberação de recursos para o município no valor
total de R$ 843.831,75 para pagamento de programas diversos.Deliberação do senhor Presidente: à
disposição dos vereadores;
Comunicado do Ministério da Educação:informa a liberação de recursos para o município do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 75.162,40.  Deliberação do senhor Presidente:
à disposição dos vereadores;
Comunicado da Câmara dos Deputados: informasobre recursos do Orçamento da União pagos ao
município no valor de R$ 2.256.566,28. Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos vereadores;
Ofício CAO Cível-MPSP nº 584/2013, do Ministério Público do Estado de São Paulo: encaminha
cópia do Ofício enviado ao Senhor Prefeito Municipal sobre o dever do Poder Público para assegurar a
universalização de acesso ao ensino infantil para todas as crianças de 04 a 05 anos até 31 de dezembro
de 2016. Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos vereadores.
Expediente encaminhado pelos senhores Vereadores
Ofício n.º 17/2013 – DAF desta Câmara Municipal: apresenta o balancete financeiro referente ao
mês de junho de 2013.Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se à Comissão Permanente de
Finanças e Orçamento;
Projeto de Lei nº 61/2013 da Mesa Diretora: dispõe sobre o subsídio dos Secretários Municipais da
Estância de Socorro e dá outras providências. Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões
Permanentes para elaboração de pareceres;
Moção nº 06/2013 do vereador Tarcísio Francisco Sartori Junior: apela ao Governador do
Estado de São Paulo para que contrate médicos legistas para o IML de Bragança Paulista.Em votação:
aprovado por unanimidade;
Pedido de Informação n.º 27/2013 do Vereador Pedro Sabio Nunes ao senhor Prefeito: solicita
informações sobre a revitalização do parque localizado na Praça Nove de Julho.Deliberação do senhor
Presidente: encaminhe-se;
Requerimentos do Vereador Lauro Aparecido de Toledo: n. 159/2013, requerendopara quefosse
constado em Ata Voto de Congratulação ao Senhor Maicon Liparinipela realização do 5° Campeonato de
Futsal entre escolas, Troféu AngeloVerzani;e, n. 160/2013, requerendopara queseja constado em Ata Voto
de Congratulação a comissão organizadora do 22° Rodeo Festival Country de Socorro. Deliberação do
Plenário: aprovados por unanimidade;
Requerimentos daVereadora Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula: n.º 156/2013,
reiterando requerimento anterior para queseja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Deputado Federal
Roberto Santiago, solicitando intercessão ao órgão competente a fim de que seja destinada verba para a
realização de pavimentação asfáltica na Estrada Municipal dos Bairros: Bairro dos Morais, Bairro dos
Marianos, Bairro da Lagoa;n.º 157/2013, reiterando requerimento anterior para que seja oficiado ao
Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Beto Trícoli, solicitando intercessão ao Governo Estadual,
visando a destinação de recursos financeiros para a realização de pavimentação asfáltica das seguintes
estradas vicinais: Bairro dos Moraes; Bairro da Lagoa; e Bairro dos Marianos.Deliberação do Plenário:
aprovados por unanimidade;
Requerimento da Mesa Diretora: n.º 158/2013, requerendo ouvido o plenário, observadas as
formalidades regimentais desta Casa de Leis, solicitando a retirada do Projeto de Lei n.º 59/2013, de
autoria da Mesa da Câmara, dispondo sobre o subsídio dos Secretários Municipais da Estância de Socorro
e dando outras providências, para que sejam realizados melhores estudos quanto à referida matéria.
Deliberação do senhor Presidente: atenda-se;
Requerimentos do Vereador Pedro Sabio Nunes: nº 161/2013, requerendo para que seja oficiado
ao Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual José Antonio Barros Munhoz, solicitando intercessão ao
Governo Estadual, a fim de destinar recursos financeiros para realização de pavimentação asfáltica a 2Km
da estrada de acesso do Rio do Peixe até Cruz Queimada; nº 162/2013, requerendo para que seja
oficiado ao Senhor Bruno Covas, Secretário do Meio Ambiente de São Paulo, solicitando que sejam
destinados para Socorro um caminhão compactador de lixo e um caminhão pipa;e,nº 163/2013, requerendo
para que seja oficiado ao Excelentíssimo Deputado Federal Guilherme Mussi, solicitando a destinação de
recursos financeiros à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Socorro. Deliberação do
Plenário: aprovados por unanimidade;
Indicação do vereador João Pinhoni Neto ao senhor Prefeito: n.º 458/2013, indicando a realização
de operação “tapa buracos” na estrada Municipal do Bairro dos Pereiras, em local que especifica;
Indicações do vereador José Carlos Tonelli ao senhor Prefeito: n.º 449/2013, indicando para que
seja colocada uma lombada na estrada vicinal Farmacêutico Oswaldo Paiva, mais precisamente 30 metros
após a entrada do bairro Parque Barbosa;
n.º 454/2013, reiterandopedidoanterior, indicando que providencie o asfaltamento da Rua Antônio
Leopoldino (Rua de acesso ao Bairro do São Bento);
Indicações do vereador Lauro Aparecido de Toledo ao senhor Prefeito: n.º 452/2013,
reiterandopedido anterior, indicando a revitalização do parque localizado na Praça do Fórum,
providenciando troca da areia, reparo e pintura dos brinquedos, e conserto da grade de proteção; n.º
461/2013, reiterandopedidoanterior, indicando para que seja tomada a devida providência quanto à
instalação de iluminação pública no Loteamento Montini; n.º 463/2013, reiterandopedido anterior,
indicando a realização de estudos a fim de se elaborar um reajuste relativo aos valores das diárias pagas
aos motoristas municipais; n.º 464/2013, reiterandopedido anterior, indicando a dedetização nas bocas
de lobo das ruas da cidade e em especial o Cemitério Municipal e suas proximidades; n.º 465/2013,
reiterandopedido anterior, indicando para que seja passada a máquina motoniveladora e procedido ao
cascalhamento das estradas do Bairro Martins; n.º 466/2013, reiterandoindicação anterior, indicando a
realização de operação “Tapa Buracos” no Bairro Jardim Santa Cruz, em especial na Avenida Minas Gerais
e Rua Pernambuco; n.º 467/2013, reiterandopedidoanterior, indicando para que seja passada a máquina
motoniveladorae procedido ao cascalhamento do trecho da estrada vicinal que liga o Bairro do Camilos
ao Bairro dos Marianos; n.º 468/2013, reiterandopedido anterior, indicando a realização de estudos junto
ao setor competente a fim de que a Prefeitura Municipal volte a organizar o “Campeonato Socorrense de
Truco do Boi 2013” e que a final ocorra nas festividades de Agosto; n.º 469/2013, reiterando pedido
anterior, indicando que seja construída uma creche com 6 (seis) salas no Alto do Bairro Bela Vista, uma vez
que há 60 crianças na fila de espera por uma vaga na creche; n.º 470/2013, reiterando pedido anterior,
indicando para que seja colocada uma lombada na Rua Gregorina de Faria Alexandroni, do Bairro Santa
Cruz, cuja via foi recentemente asfaltada; n.º 471/2013, reiterandopedido anterior, indicando para que
seja enviada a esta Casa de Leis um Projeto de Lei, conforme os termos da lei do Município de Amparo
(cópia em anexo), dispondo sobre a gratificação de aniversário a ser paga aos funcionários e servidores do
Município; n.º 472/2013, reiterandopedidoanterior, indicando para que seja feito a canalização do córrego
e construção de uma praça de lazer, com aparelhos para realização de exercícios físicos na Rua José
Franco Craveiro, início do Bairro da Vila Nova;
Indicações da vereadora Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula ao senhor Prefeito:n.º
448/2013, indicando para que sejam tomadas as providências necessárias, no cruzamento das ruas João
Leonardelli e Capitão Joaquim de Souza Pinto, a fim de se evitar a ocorrência de acidentes; n.º 450/2013,
indicando providência a fim regulamentar e restringir o horário de carga e descarga de caminhões que
circulam nas ruas centrais da cidade de Socorro;
Indicações do vereador Pedro Sábio Nunes ao senhor Prefeito:n.º 451/2013, indicando que
sejam tomadas providências necessárias no sentido do reparo do leito da Rua dos Ipês, localizada no
Bairro Bela Vista; n.º 453/2013, indicando para que seja adquirido um veículo utilitário para o Departamento

de Agricultura do município de Socorro; n.º 457/2013, indicando intercessão  ao Departamento de
Estrada e Rodagens – DER, solicitando a construção de uma rotatória de acesso aos seguintes bairros:
Bairro dos Rubins e Bairro dos Moraes; n.º 459/2013, indicando a instalação de um braço de luz no Bairro
Barão de Ibitinga, mais precisamente no trecho entre a escola e a igreja local, conforme pedido de
moradores; n.º 460/2013, indicando para que seja realizada a pavimentação asfáltica na Rua Nagib Jorge;
Indicações dos vereadores Tarcísio Francisco Sartori Junior ao senhor Prefeito: n.º 455/2013,
indicando a designação de um varredor de rua para o Bairro do Jardim Gollo; n.º 456/2013, indicando
para que seja realizada a reconstrução de uma ponte localizada no Bairro do Oratório, bem como para
que sejam instaladas manilhas para a canalização do rio neste trecho, conforme foto em anexo;
Indicação dos vereadores Tarcísio Francisco Sartori Junior e Pedro Sabio Nunes ao senhor
Prefeito:n.º 462/2013, reiterandopedidoanterior, indicando que providencie pavimentação asfáltica da
Rua Cel. Florêncio Esperidião (no Bairro São Bento).
ORDEM DO DIA
EM 2.ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
Projeto de Lei n.º 46/2013 da vereadora Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula: dispõe
sobre a implantação da Semana Municipal de Conscientização sobre alienação parental.  Deliberação do
Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 47/2013 do vereador Pedro Sabio Nunes: dispõe sobre a obrigatoriedade da
instalação de banheiros químicos em eventos de qualquer natureza permanentes ou temporários realizados
ao ar livre em locais públicos ou privados. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 49/2013 do vereador João Pinhoni Neto: dá nova redação ao art. 1º da Lei nº
3715/2013, que dispõe sobre a inclusão na grade curricular suplementar das instituições de ensino
pública e particulares, vinculadas à Secretaria Municipal de Educação, de conteúdo relativo ao Programa
de Qualidade de Vida com Amor Exigente. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 50/2013 do vereador Pedro Sabio Nunes: dispõe sobre a realização do teste do
coraçãozinho (oximetria de pulso) nos recém-nascidos nos berçários das maternidades do município de
Socorro. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 51/2013 do vereador Pedro Sabio Nunes:dispõe sobre a realização do exame
denominado “teste da linguinha” nos recém-nascidos nos berçários das maternidades do município de
Socorro. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
Projeto de Resolução nº 05/2013 da Mesa Diretora:dispõe sobre a reorganização administrativa da
Câmara Municipal da Estância de Socorro.  Deliberação do Plenário: Deliberação do Plenário: aprovado
por unanimidade;
Projeto de Resolução nº 06/2013 da Mesa Diretora:dispõe sobre a consolidação das alterações
havidas no quadro de pessoal dos servidores da Câmara Municipal da Estância de Socorro, cria o emprego
de Diretor Administrativo da Câmara Municipal, altera e redenomina cargo existente e dá outras providências.
Deliberação do Plenário: aprovado por oito votos favoráveis e três contrários em votação nominal.
EM 1ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
Projeto de Lei Complementar nº 05/2013 do senhor Prefeito:aumenta o número de vagas do
emprego de Mecânico, extingue função gratificada, cria emprego em comissão de Chefe da Divisão de
Licitação e cria emprego de Técnico de Edificações, no Quadro Geral de Servidores constante da Lei
Complementar nº 197/2012 e dá outras providências. Deliberação do Plenário: aprovado por oito votos
favoráveis e três contrários em votação nominal;
Projeto de Lei n.º 56/2013do senhor Prefeito:dispõe sobre a transação de débitos tributários a fim
de atender a demanda de redução de feitos junto aos cartórios judiciais da Comarca de Socorro.
Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 57/2013 do senhor Prefeito: dispõe sobre a criação, administração, gerenciamento
e atribuição do Gabinete de Gestão Integrada Municipal e dá outras providências. Deliberação do
Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 58/2013 do senhor Prefeito:dispõe sobre concessão de auxílio transporte a
estudantes de cursos de nível técnico e superior (universitário), durante os exercícios financeiros de
2014, 2015 e 2016 e dá outras providências. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 60/2013 do vereador Dirceu de Moraes:regulamenta o destino das embalagens
vazias de agrotóxicos no âmbito municipal. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade.
ATO DA MESA N.º 02/13
A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO
PAULO, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 69, I, “c”, do Regimento
Interno da Câmara Municipal, após a devida verificação da ficha de Avaliação de Desempenho
para Pessoal Técnico, Administrativo e Operacional, e em conformidade com a Lei Municipal
Complementar n.º 197/2012 eResolução n.º 12/03.
Artigo 1.º - Promover, por merecimento, com retroação a 1.º de Julho de 2013 os servidores ativos desta
Casa, ocupantes de empregos permanentes, que ficam assim enquadrados:

Artigo 2.º - As despesas decorrentes deste Ato correrão por conta de verba própria constante do
orçamento da Câmara Municipal.
Artigo 3.º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Câmara Municipal da Estância de Socorro, 05 de julho de 2.013.

RESOLUÇÃO n.º 04/2013

Dispõe sobre a reorganização administrativa da Câmara Municipal da Estância de Socorro.
                     JOÃO PINHONI NETO, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE
SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO,
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte Resolução:
CAPÍTULO I
DA ORGANIZAÇÃO E DA AÇÃO LEGISLATIVA
Artigo 1º - Toda organização e toda ação administrativa da Câmara Municipal tem com objetivo prover
adequado apoio técnico, administrativo e legislativo às unidades da Câmara e aos vereadores, com o
menor ônus possível aos recursos disponíveis.
Artigo 2º - A Câmara Municipal desenvolverá sua ação administrativa dentro do prescrito pela legislação
federal, estadual e municipal, buscando um contínuo aperfeiçoamento no exercício de suas atribuições e
competências.
CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Artigo 3º - A estrutura administrativa da Câmara Municipal compõe das seguintes unidades:
1. Procuradoria Jurídica- PJ
2. Assessoria de Gabinete- GAB
3. Departamento de Administração – DEA
4. Departamento de Finanças – DEF
5. Departamento de Assistência e Legislativa – DEAL
5.1. Centro de Documentação e Informação
Parágrafo 1º - As unidades especificadas neste artigo são autônomas entre si e diretamente subordinadas
ao Presidente da Câmara.
Parágrafo 2º - A Procuradoria Jurídica em nível hierárquico idêntico ao Departamento.
Artigo 4º - A organização administrativa da Câmara fica hierarquicamente estruturada de acordo com o
disposto no organograma, Anexo I, que é parte integrante desta Resolução.
CAPÍTULO III
DAS ATRIBUIÇÕES DAS UNIDADES
SEÇÃO I
DA PROCURADORIA JURÍDICA
Artigo 5º - À Procuradoria Jurídica – PJ compete:
I. representar e defender o Poder Legislativo, em juízo ou fora dele;
II. assessorar o Presidente, a Mesa, as Comissões, os Vereadores e os Departamentos da Câmara
Municipal, nos assuntos jurídicos e legislativos;
III. atender às consultas sobre assuntos jurídico-legislativos feitos pela presidência, Mesa, Comissões
e Vereadores;
IV. estudar, examinar documentos jurídicos e de outras natureza, analisando seus conteúdos, com
base nos códigos, leis, jurisprudência, doutrina e outros documentos, para emitir pareceres fundamentados,
na legislação vigente;
V. prestar informações, instruções de natureza jurídica para orientação dos serviços administrativos
e financeiros da Câmara;
VI. assistir às Comissões, auxiliando os relatores e demais componentes naquilo que necessitam;
VII. assistir à Mesa, na direção dos trabalhos do Plenário;
VIII. fazer a revisão jurídica dos projetos de leis e de resoluções que darão entrada nas sessões
legislativas;
IX. solicitar ao setor competente a aquisição de livros e periódicos de natureza jurídica, técnica e
legislativa;
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X. redigir projetos de lei, decretos legislativos, resoluções, emendas, contratos e atos da Presidência e
Mesa;
XI. realizar em conjunto com as demais unidades administrativas os processos de licitação e revisar
todos os atos pertinentes;
XII. executar outras tarefas correlatas que lhe forem determinadas pelo Presidente da Câmara Municipal.
SEÇÃO II
DA ASSESSORIA DE GABINETE
Artigo 6º - À Assessoria de Gabinete – GAB compete:
I – em relação à Presidência, aos Vereadores e às Comissões:
a) assistir ao Presidente nas suas relações com os munícipes e autoridades.
II – em relação às atividades de divulgação:
a) planejar, programar, realizar, coordenar e controlar atividades que visem a divulgação dos trabalhos
da Câmara Municipal, através dos diversos meios de comunicação e divulgação;
b) preparar os atos das sessões solenes e de cerimoniais;
c) organizar palestras, seminários, reuniões, exposições, recepções, programas de visita e programas
congêneres;
d) apreciar matérias a serem divulgadas pelos diversos meios de comunicação e divulgação, quando
a Presidência da Câmara assim determinar;
e) acompanhar e informar os órgãos da Câmara Municipal sobre notícias de seu interesse;
f) manter arquivo de informações e matérias encaminhadas para divulgação e/ou divulgadas;
g) recepcionar, registrar e encaminhar autoridades, visitantes e o público em geral nas dependências
da Câmara Municipal.
III – executar outras tarefas correlatas determinadas pela Presidência da Câmara.
SEÇÃOIII
DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Artigo 7º - Ao Departamento de Administração - DEA:
I – em relação às atividades de material:
a) realizar em conjunto com as demais unidades administrativas as licitações referentes a compras de
materiais, obras e serviços, com estrita observância às normas legais vigentes;
b) manter cadastro de fornecedores ou utilizar-se de outros órgãos municipais, estaduais ou federais;
c) preparar, em conjunto com as demais unidades, a previsão de consumo anual e mensal dos
materiais de uso corrente;
d) promover, junto às demais unidades, a padronização e a especificação dos materiais;
e) analisar a composição de estoques com o objetivo de verificar a sua correspondência às necessidades
efetivas;
f) preparar a relação de materiais à reposição de estoque;
g) receber as faturas, duplicatas e/ou notas de entrega, conferindo o material recebido e os
comprovantes de recepção e aceitação do material;
h ) efetuar a entrega dos materiais requisitados;
II – em relação às atividades do pessoal:
a) organizar, em arquivos próprios, os atos de criação de cargos, nomeação, exoneração e demissão
de funcionários;
b) manter o cadastro e prontuário do pessoal;
c) registrar e controlar a frequência diária;
d) controlar o tempo de serviço para os efeitos legais e fornecer certidões, quando solicitadas pelos
interessados;
e) Anotar as alterações de dados pessoais e funcionais dos servidores nos documentos e registros
respectivos;
f) elaborar o quadro de férias do pessoal;
g)informar os processos relativos aos direitos e deveres dos servidores;
h) realizar o recrutamento, seleção e providenciar o treinamento de servidores para o quadro de pessoal
da Câmara Municipal;
III – em relação às atividades de transportes:
a) programar, quando necessário, a renovação dos veículos e propor às considerações da mesa;
b) programar o uso dos veículos para atender aos servidores e Vereadores, quando em serviço da
Câmara Municipal, nos termos do regulamento próprio;
c) cuidar da manutenção e seguro dos veículos;
d) manter cadastro dos veículos;
e) controlar o consumo de combustível;
f) providenciar o seguro obrigatório e o licenciamento dos veículos, dentro do prazo legal;
IV – organizar, executar e controlar os serviços de informática da Câmara Municipal.
V – em relação aos serviços gerais:
a) providenciar a limpeza e conservação das áreas internas e externas do prédio da Câmara, bem
como dos móveis e instalações, promovendo a guarda do material utilizado;
b) providenciar a abertura e fechamento do prédio, nos horários regulamentares e o hasteamento
dos pavilhões nacional e estadual;
c) mandar verificar, periodicamente, as instalações elétricas e hidráulicas do prédio e dependências
da Câmara, providenciando os reparos necessários ao perfeito funcionamento;
d) providenciar a vigilância noturna e diurna das dependências da Câmara;
e) promover a execução dos serviços necessários de copa;
VI – executar outras atividades correlatas determinadas pelo Presidente da Câmara Municipal.
SEÇÃO IV
DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Artigo 8º - Ao Departamento de Finanças - DEF compete:
I – em relação às atividades de contabilidade e patrimônio:
a) escriturar de forma sintética e analítica a contabilidade orçamentária, financeira, patrimonial e
econômica da Câmara de acordo com a legislação vigente;
b) classificar os documentos e preparar os elementos necessários aos registros contábeis e respectivos
controles;
c) elaborar, mensalmente, o balancete da receita e da despesa;
d) elaborar o balanço geral da Câmara com os respectivos quadros demonstrativos e demais elementos
necessários, em colaboração com as demais unidades administrativas;
e) encaminhar o processo de prestação de contas anual e os balancetes para apreciação superior;
f) elaborar a documentação técnica necessária para inclusão da ação legislativa no Plano Plurianual,
na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual do Município e suas alterações, a partir
das propostas da Mesa Diretiva da Câmara;
g) elaborar, quando determinado, as estimativas de impacto orçamentário e financeiro em qualquer
projeto do Poder Legislativo que implique aumento de despesas, especialmente as de caráter continuado,
nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, ou outra que venha a substituí-la;
h ) controlar a execução do orçamento em todas as suas fases nos termos da legislação vigente;
i) promover a liquidação da despesa, bem como a conferência de todos os documentos nos respectivos
processos;
j) realizar o controle dos créditos adicionais da transferência de verbas, destinados à Câmara
Municipal, mediante o acompanhamento;
k) propor, quando for o caso, com as devidas justificativas, a transposição de recursos ou a
suplementação, quando necessárias;
l) manter atualizados os registros necessários à elaboração dos balancetes mensais e inventários de
materiais;
l) manter o cadastro geral de controle físico dos bens;
m) realizar, periodicamente, o inventario dos bens constantes do cadastro, verificando a sua localização e
utilização;
n) preparar a folha de pagamentos dos servidores e vereadores da Câmara, dos encargos sociais e dos
descontos autorizados;
II – em relação às atividades de tesouraria:
a) receber e controlar a receita transferida pela Prefeitura;
b) assinar com o Presidente os cheques e ordens de pagamento;
c) efetuar, depois de autorizado, o pagamento das despesas, em conformidade com os recursos
disponíveis;
d) requisitar os talões de cheques necessários à movimentação das contas-correntes em
estabelecimentos bancários;
e) manter controle diário dos saldos das contas-correntes da Câmara nos estabelecimentos bancários;
f) preparar, diariamente, o boletim do movimento geral da tesouraria, afixando-o em local apropriado;
g) movimentar, após autorização do Presidente, o numerário existente nos estabelecimentos bancários,
através de saques, depósitos e aplicações, de acordo com as normas vigentes;
III – em relação às atividades de apoio ao controle externo da Câmara Municipal:
a) cumprir as obrigações com o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;
b) coordenar a prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado, inclusive atendendo a Equipe
de Fiscalização deste;
c) elaborar relatórios para fins de prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado e
demais órgãos fiscalizadores;
IV - executar outras atividades correlatas determinadas pelo Presidente da Câmara Municipal.
SEÇÃO V
DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA LEGISLATIVA
Artigo 9º - Ao Departamento de Assistência Legislativa – DEAL – compete:
I – em relação à Presidência:
a) redigir e/ou encaminhar toda a correspondência a ser assinada pelo Presidente;
b) manter todos os documentos requisitados pela Câmara, sob sua guarda;
c) preparar e registrar os atos relativos à vida funcional dos servidores.

II – em relação às atividades de apoio legislativo:
a) preparar os atos das sessões ordinárias e extraordinárias, e transcrevê-las nos registros próprios;
b) expedir convocação, controlar os prazos das comissões e dos relatores, mantendo os seus membros
e os presidentes das Comissões informados, prestando a cooperação que necessitarem;
c) organizar os fichários das questões de ordem, levantadas em Plenário e que tenham sido fixadas
como precedente regimental;
d) lavrar os termos de posse do Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores, bem como, os de extinção dos
respectivos mandatos, quando for o caso;
e) transcrever e arquivar as declarações de bens do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores, por ocasião
da posse e do término dos mandatos;
f) manter, separadamente, os papeis, documentos e processos destinados à pauta dos trabalhos;
g) conferir o texto das leis publicadas com os respectivos autógrafos, comunicando as incoerências
observadas;
h) verificar e controlar os prazos e demais aspectos legais de apreciação, sanção, rejeição de veto,
promulgação e publicação de projetos de leis, resoluções, decretos legislativos e demais atos da Câmara;
i) fazer a revisão gramatical dos atos das sessões legislativas e reuniões das Comissões;
j) realizar atividades de apoio legislativo à Presidência, à Mesa, às Comissões e aos Vereadores;
k) assistir à Mesa, na direção dos trabalhos de Plenário.
III – em relação às atividades de assistência legislativa:
a) proceder a estudos e pesquisas destinados à elaboração de matérias legislativas, solicitadas pelo
Presidente, pelos Vereadores e pelas Comissões;
b) elaborar recomendações, indicações, requerimentos e outras matérias de caráter legislativo, dando-
lhes a fundamentação que couber, solicitados pelo Presidente, pelos Vereadores ou pelas comissões;
c) examinar sugestões enviadas aos Vereadores e esclarecê-los;
d) organizar e manter sob sua guarda cópia de toda a matéria legislativa apresentada pelo Presidente,
Vereadores e comissões, em pastas próprias e individuais;
e) assistir ao Presidente, Vereadores e às Comissões em toda matéria legislativa que lhe for solicitada;
IV – em relação ao expediente geral, protocolo e arquivo:
a) formalizar e expedir os atos oficiais da Câmara, tais como: leis, regulamentos, portarias e demais
atos administrativos;
b) numerar e controlar a expedição da correspondência oficial;
c) preparar e expedir circulares de interesse geral da Câmara Municipal;
d) manter organizado o sistema de arquivos necessários à pronta consulta de todo documento em
tramitação pelas diversas unidades;
e) acompanhar a tramitação de processos e documentos, mantendo, para tanto, um sistema de
comunicação entre as unidades administrativas;
f) atender às solicitações de munícipes sobre o andamento de processos e/ou documentos de seu
interesse;
g) manter atualizado o arquivo de documentos e processos da Câmara;
h) atender às solicitações de retiradas de processos e/ou documentos do arquivo, mediante requisição
das unidades interessadas, controlando sua saída, permanência e devolução;
i) manter atualizado o fichário de autoridades e entidades, com os respectivos endereços e telefones;
V - executar outras atividades correlatas determinadas pelo Presidente da Câmara Municipal.
SUBSEÇÃO I
DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO
Artigo 10 - Ao Centro de Documentação e Informação – CDI – compete:
I – acompanhar o processo de produção documental da Câmara;
II – reunir acervos bibliográficos e arquivísticos, cuidando de sua conservação física, restauração, tombamento,
classificação e catalogação;
III – suprir e disseminar as informações necessárias aos trabalhos legislativos;
IV – preservar a memoria do Legislativo Municipal;
V – manter sob sua guarda as atas da Câmara e a documentação de valor histórico;
VI – estabelecer diretrizes e normas pertinentes às atividades do Centro de Documentação e Informação,
orientando as demais unidades, no que couber;
VII – organizar, executar e supervisionar as atividades de arquivo, biblioteca e estudos legislativos;
VIII – processar tecnicamente o acervo, de forma a possibilitar pronta consulta por parte dos interessados;
IX – manter atualizadas coletâneas de leis municipais, estaduais e federais, adotando as providências
necessárias à atualização periódica do acervo existente;
X – prestar atendimento ao Corpo Legislativo, às unidades administrativas da Câmara e ao público,
quando da requisição de informações, consultas, levantamentos, pesquisas e outras solicitações pertinentes
às atividades do Centro;
XI – executar outras atribuições correlatas determinadas pelo superior imediato.
CAPITULO IV
DOS SERVIDORES PÚBLICOS
Artigo 11 - Aos servidores da Câmara Municipal compete:
I – executar as tarefas que lhe forem atribuídas por seus superiores hierárquicos;
II – cumprir com zelo e pontualidade os seus deveres e ordens recebidas;
III – usar, adequadamente, os bens da Câmara Municipal, visando o melhor aproveitamento e perfeita
conservação;
IV – sugerir a seus superiores imediatos as providências que julgarem úteis à efetivação das finalidades do
legislativo e ao aperfeiçoamento dos respectivos serviços;
V – levar ao conhecimento dos seus superiores imediatos as irregularidades de que tiverem ciência, em
razão das funções que exercem.
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 12 – O Presidente poderá avocar quaisquer das atribuições estabelecidas nesta Resolução, podendo
delegá-la a outro servidor.
Artigo 13 – São sujeitos ao registro de frequência todos os servidores da Câmara Municipal.
Artigo 14 – Por ocasião da realização de sessões ordinárias, extraordinárias ou solenes, os servidores
deverão executar os serviços que lhe forem determinados pelo superior hierárquico, ainda que não
relacionados com suas atividades específicas.
Artigo 15 – Cabe ao Presidente da Câmara implantar o disposto nesta Resolução, baixando os atos que
se fizerem necessário.
Artigo 16 - As despesas decorrentes da aplicação da presente Resolução correrão por conta das dotações
consignadas no orçamento.
Artigo 17 – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário, em especial a Resolução nº 13/94.
Câmara Municipal da Estância de Socorro, 16 de julho de 2013.
João Pinhoni Neto - Presidente

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). Maiores informações pelo telefone 3895-1559.

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 e via internet pelos sites www.radiosocorro.com.br e
www.camarasocorro.sp.gov.br
João Pinhoni Neto – Presidente

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro
convida população Socorrense para

Audiência Pública

Em atendimento ao artigo 48º, parágrafo único da Lei de
Responsabilidade Fiscal (L.C. N.º 101/00), a Administração Municipal

convida toda a população para participar da audiência pública referente
ao Plano Plurianual PPA 2014-2017 e Lei de Diretrizes Orçamentárias
LDO 2014, a realizar-se no dia 29 de Julho, às 18 horas, no Auditório

Municipal do Centro Administrativo de Socorro, sito à avenida José Maria
de Faria, 71 – Salto – Socorro - SP.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 19 de julho de 2013.

Dr. André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal


