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Socorro é contemplada com mais uma
unidade do Programa Creche Escola

Departamento Municipal de Obras e Serviços
Urbanos prossegue com a Campanha Tapa Buracos

O governador Geraldo
Alckmin assinou nesta segunda-feira,
29, a celebração de convênios com
315 prefeituras do interior de São
Paulo para a construção de 439
unidades do Programa Creche-
Escola. O objetivo do programa é
ampliar o atendimento, princi-
palmente, em localidades com maior
vulnerabilidade social.

“Hoje é um dia histórico. O
Governo do Estado de São Paulo
não investia no ensino infantil - só a
partir dos cinco anos de idade - [mas
sempre investiu em] ensino funda-
mental, ensino médio, técnico,
tecnológico e universitário. Nós
estamos investindo só no dia de hoje
R$ 570 milhões em 315 municípios,
439 creches”, explicou o gover-
nador.

Com o convênio, o Estado
firma parceria com as prefeituras,
que ficam responsáveis pela apre-
sentação do terreno, licitação e

condução das obras, monitoradas e
acompanhadas pela Secretaria da
Educação. “Nós resolvemos ajudar
as prefeituras para poder oferecer
mais vaga de creches e universalizar
o atendimento. Só no dia de hoje
são 57 mil crianças que vão poder
ter atendimento nas creches ou na
pré-escola”, destacou Alckmin.

Ao ato estiveram presentes, o
Secretário de Estado de Desen-
volvimento Social, Rogério Haman
e o Secretário de Estado de Edu-
cação, Herman Jacobus Cornelis
Uoovvald, entre outras autoridades
municipais e estaduais de São Paulo,
e das Prefeituras Municipais das
cidades integradas ao estado  e
inclusas ao programa. Socorro foi
representada pelo Prefeito André
Bozola, acompanhado do Presi-
dente da Câmara Municipal, João
Pinhoni Neto e da vereadora Maria
Bernadete Rodrigues de Paula.

O Departamento de Obras e
Serviços Urbanos da Prefeitura
prossegue com a Campanha Tapa
Buracos, realizando reparos em
vários pontos da cidade, a saber:
Praça Rachid José Maluf, Rua Cam-
pos Sales, Rua Joaquim Tavares de
Toledo, Rua D.Pedro I, Rua Ario-
dante Beneduzzi, Rua Voluntários da
Pátria, Avenida Brasil, Avenida São
Paulo, Rua XV de Agosto, Rua
Capitão José Baptista Pereira de
Araujo, Rua Andrelino de Souza

Pinto, Rua Cel. Germano, Rua Praxe-
des Domingues de Oliveira, Rua Dr.
Alfredo Carvalho Pinto, Lombadas
na Rua Dr Halen Feres, Dr. Luiz
Pizza, Rua Rufino G. de Andrade,
Estrada Socorro a Munhoz km 01
(Balança) e Ponte entre os bairros
João Conti e Rancho Alegre, Rua
Aldo Russo, Rua Major Natinho, Rua
Valentim César Tafner, Rua Benedito
Castro de Oliveira e Rua Pompeu
Conti. Ligue e agende a manutenção
de sua rua, tel. 3855-9629.

CONVOCAÇÃO

Departamento de Tributação, Arrecadação e Fiscalização convoca empresários,
profissionais liberais e autônomos a participar de palestra explicativa sobre

implantação do ISSQN eletrônico no município de Socorro, que irá acontecer no
dia 30 de julho às 19h no auditório do Centro Administrativo Municipal.

A demanda por vagas será atendida juntamente com outra unidade destinada ao município no início deste ano

Prefeitura amplia equipamento
adquirindo rolo compactador

O Departamento Municipal de

Obras, Serviços e Estradas Rurais de

Socorro está recebendo uma má-

quina (Rolo Compactador), comprada

da empresa Penazzi Comercial e

Locadora Ltda. Proveniente da cidade

de Itatiba, São Paulo.

O equipamento foi adquirido

através do processo no. 083/2013/

PMES – Pregão Presencial no. 0231/

2013, no valor de R$ 159.900,00 e

obedece as normas técnicas esta-

belecidas pela ABNT –Inmetro e

normas estabelecidas por órgão

regulador do Governo Federal.

Chega para ampliar o atendimento

das necessidades e ocorrências

principalmente da zona rural.
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Edital
EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE

DESEMPENHO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA EFEITO DE
PROMOÇÃO POR MERECIMENTO NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O ART. 97
DA LEI COMPLEMENTAR Nº 197, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2012.

DR. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, Prefeito da Estância
de Socorro, usando de suas atribuições legais e considerando o princípio da publicidade,

RESOLVE:

Art. 1º - Tornar pública, por ordem alfabética, a relação de servidores públicos
municipais aprovados na avaliação de desempenho para fins de promoção por merecimento a
que se refere o art. 97 da Lei Complementar nº. 197, de 27 de novembro de 2012 e o Decreto nº.
3.176, de 22 de julho de 2013, conforme Anexo Único.

Art. 2º - Os servidores que não obtiveram a pontuação necessária para a concessão
da promoção poderão apresentar recurso escrito, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias,
contados da publicação do presente edital, que deverá ser protocolado junto ao Departamento
de Administração e Gestão.

§ 1º - Para apresentação do recurso os servidores poderão obter vista da avaliação
junto à Divisão de Pessoal.

§ 2º - Os recursos que não estiverem devidamente fundamentados serão
indeferidos de plano.

Socorro, 25 de julho de 2013.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

DR. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO
Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO
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Leis
LEI Nº 3736/2013

“Dispõe sobre a implantação da Semana Municipal de Conscientização
sobre a Alienação Parental, conforme específica”.

“De autoria da Vereadora Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula – PV”

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

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE
SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º. Fica instituída a Semana Municipal de Conscientização sobre a Alienação
Parental, visando proporcionar, nesse período, programas, palestras e debates sobre o tema.

Art. 2º. A semana criada pelo artigo anterior passa a constar no Calendário de
Eventos do Município, como evento a ocorrer todos os anos, na semana do dia 25 de abril.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 23 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

LEI Nº 3737/2013

“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.”.

“De autoria do Vereador Pedro Sabio Nunes - PSDB”

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

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE
SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1.º - Fica estabelecida a obrigatoriedade da implantação de banheiros químicos,
em módulos móveis individuais, em espaços públicos municipais e a terceiros para realização de
eventos de qualquer natureza, ao ar livre, fechados e privados, permanentes ou temporários,
como feiras livres, shows artísticos, religiosos, festas populares e similares.

Art. 2.º - Ficam excetuados da obrigatoriedade contida no caput deste artigo, os
eventos realizados em locais fechados que disponham de instalações sanitárias.

Art. 3.º - Os banheiros químicos móveis mencionados no Art. 1º deverão estar
próximos ou dentro do espaço de realização do evento, sendo de fácil acesso e não deverão
obstar o fluxo dos presentes durante a realização do evento.

Art. 4.º - A quantidade de módulos destinados a banheiros químicos a serem
instalados, deverá ser compatível e proporcional ao número de pessoas presentes no evento.

Parágrafo único - Caberá à Vigilância Sanitária do Município de Socorro, emitir
normas sobre a relação de número de banheiros químicos móveis de acordo com os participantes
declarados pelo organizador responsável do evento.

Art. 5.º - Os banheiros químicos deverão ser padronizados e terão
compartimentos individuais para homens, mulheres e crianças, devidamente sinalizados e instalados
de maneira a evitar qualquer risco de acidentes para os usuários.

Parágrafo único - De acordo com o caput do Art. 5º é obrigatória a instalação de
banheiros químicos adaptados para pessoas portadoras de necessidades especiais.

Art. 6.º - O alvará para realização do evento está condicionado à implantação
prévia do modulo de banheiro, para a devida vistoria da vigilância sanitária do município de
Socorro.

§ 1° - Os banheiros químicos deverão ser instalados antes do início e retirados
após o término do evento.

§ 2° - Deverá o responsável pelo evento manter um zelador para manter o asseio
dos banheiros químicos.

§ 3° - Fica proibido a cobrança de qualquer taxa para uso dos banheiros, sendo
livre a todos os participantes.

Art. 7.º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de
dotações orçamentárias próprias suplementadas se necessárias.

Art. 8.º - O não cumprimento desta Lei impedirá a realização do evento.
§ 1.° - Na existência da realização do evento, será aplicada multa e lacrado o local

pelo poder público municipal.
§ 2.° - Fica o Executivo Municipal responsável a definir o valor e a referência para

aplicação da multa.
Art. 9.º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições

em contrário.
Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 23 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

LEI Nº 3738/2013

“Dá nova redação ao Art. 1º da Lei n.º 3715/2013, que dispõe sobre a inclusão
na grade curricular suplementar das instituições de ensino públicas e particulares,
vinculadas à Secretaria Municipal de Educação, de conteúdo relativo ao Programa de
Qualidade de Vida com Amor Exigente – PQVAE”.

“De autoria do Vereador Presidente João Pinhoni Neto - DEMOCRATAS”

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

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE
SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º.  O Art. 1º da Lei nº 3715/2013 passa a ter a seguinte redação:
“Art. 1º. - Fica incluído no currículo escolar suplementar das instituições de ensinos

fundamental e médio vinculadas à Secretaria Municipal de Educação, conteúdo relativo ao Programa de
Qualidade de Vida com Amor Exigente – PQVAE”.

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições
em contrário.

       Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 23 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

LEI Nº 3739/2013

“Dispõe sobre a realização do teste do coraçãozinho (oximetria de pulso)
nos recém-nascidos nos berçários das maternidades do município de Socorro”.

“De autoria do Vereador Pedro Sabio Nunes - PSDB”

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

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE
SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - O exame de oximetria de pulso deverá integrar o rol de exames
obrigatórios a serem realizados nos recém nascidos, atendidos nas maternidades do município
de Socorro.

Art. 2º - O exame deverá ser realizado nos membros superiores e inferiores
dos recém nascidos, ainda no berçário, após as primeiras 24 (vinte e quatro) horas de vida da
criança e antes da alta hospitalar. 

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 23 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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LEI Nº 3740/2013

“Dispõe sobre a realização do exame denominado teste da lingüinha nos
recém-nascidos nos berçários das maternidades do município de Socorro”.

“De autoria do Vereador Pedro Sabio Nunes - PSDB”

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

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E
ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - O exame denominado como “teste da lingüinha” deverá integrar o
rol de exames obrigatórios a serem realizados nos recém nascidos, atendidos nas maternidades
do município de Socorro.

Parágrafo único. O exame será realizado por fonoaudiólogo ou por outro
profissional da saúde devidamente capacitado, na própria unidade hospitalar, antes de ser concedida
alta médica para liberação do recém-nascido.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias após sua publicação.
Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 23 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

Educação
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/ 2012

Ficam convocados os candidatos aprovados no Concurso Público Edital nº 01/
2012 a partir da 129ª classificação, para contratação no emprego TEMPORÁRIO de Professor
Adjunto I, nos termos da Lei 3077/2005, para participarem da atribuição de classes/aulas no dia
31 de julho de 2013, às 9h00 no Departamento Municipal de Educação, situado à Av. José Maria
de Faria nº 71, nesta cidade.

O não comparecimento do candidato no local e hora acima determinada será
considerado como desistência do emprego TEMPORÁRIO, e a classe/ aula será atribuída ao
próximo candidato, respeitada a ordem de classificação.

Os convocados deverão comparecer a atribuição com a seguinte documentação:
CARTEIRA PROFISSIONAL, CARTEIRA DE RESERVISTA, TÍTULO DE ELEITOR E COMPROVANTE
QUE VOTOU NA ÚLTIMA ELEIÇÃO, DIPLOMA OU CERTIFICADO DA INSTRUÇÃO EXIGIDA,
RG, CPF, CÓPIA DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO DOS FILHOS MENORES DE 14 ANOS,
CÓPIA DA CARTEIRA DE VACINAÇÃO (FILHOS MENORES DE 07 ANOS), DECLARAÇÃO
DE FREQUÊNCIA DA ESCOLA (FILHOS MAIORES DE 06 ANOS), ATESTADO DE BONS
ANTECEDENTES (www.ssp.sp.gov.br) OU DELEGACIA, COMPROVANTE DE RESIDENCIA,
DECLARAÇÃO DE ACÚMULO DE CARGO E 01 FOTO.

Socorro, 29 de julho de 2013.

André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal

O Departamento de Assistência Social convoca as pessoas
abaixo relacionadas para uma atualização cadastral

Estas famílias se encontram cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais
do Governo Federal, as mesmas se encontram com inconsistências cadastrais identificadas
no Processo de Averiguação Cadastral de 2012.

Com o objetivo de atualizarmos nossas bases e atendermos às exigências do MDS
– Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome do Governo Federal,
convocamos as responsáveis familiares para se apresentarem no CRAS à Rua Barão de
Ibitinga, 593 – Centro, de segunda a sexta-feira das 8h às 11h e das 13h às 16h.

Trazer todos os documentos originais de todas as pessoas moradoras no domicílio:
RG, CPF, TÍTULO DE ELEITOR, CARTEIRA DE TRABALHO E HOLERITE OU
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ATUALIZADO, CERTIDÃO DE CASAMENTO,
CERTIDÃO DE NASCIMENTO, CERTIDÃO DE ÓBITO QUANDO HOUVER
FALECIMENTO DE ALGUM MEMBRO CADASTRADO DA FAMÍLIA, COMPROVANTE
DE RESIDÊNCIA (CONTA DE LUZ), DECLARAÇÃO DE ESCOLA DE CRIANÇAS E
JOVENS QUE ESTIVEREM ESTUDANDO.

A atualização cadastral é de extrema importância, pois é a partir desta ferramenta
(cadastro) que os governos municipais, estaduais e federal poderão conhecer a realidade
das famílias e implementar  Programas que as beneficiem.

PRAZO PARA COMPARECEREM: ATÉ 16 de Agosto

Assistência e Desenvolvimento Social

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.

Material didático “Brincar e Pensar” é tema
de palestra no Centro Administrativo

O Departamento de Educação, da
Prefeitura Municipal da Estância de
Socorro, em parceria com a editora
esfera, promoveu nos dias 16, 17 e 22
de julho a formação para implantação do
material didático “brincar e pensar”, de
autoria de Regina Shudo e Michele
Sallum, destinado às crianças de 2 a 5 anos
da Educação Infantil da Rede Municipal
de Ensino, e que tem como objetivo
contribuir para que elas adquiram novos
conhecimentos, construam saberes
necessários para sua formação pessoal e
social, e possam ser autônomas, felizes e
criativas.

No dia 16 os professores partici-
param de uma palestra no Auditório do
Centro Administrativo com o professor
Salvador e também puderam vivenciar
momentos com uma contação de
histórias.

Nos dias 17 e 22, teve a capaci-
tação para uso do material apostilado
com a autora Regina Shudo.

O material está embasado nas
diretrizes curriculares nacionais da
educação infantil e, segundo o Depar-
tamento de Educação,  aponta como
eixos norteadores as interações  e a
brincadeira, visto que  os primeiros
saberes, as experiências vividas princi-
palmente com o corpo, através das
brincadeiras, na relação com os outros
– (adultos e crianças –) é que irão
constituir as bases sobre as quais as
crianças, mais tarde, irão sistematizar os
conhecimentos que fazem parte do
patrimônio cultural, artístico, ambiental,
científico e tecnológico.

O material também destaca a
necessidade da integração entre família
e escola, para que a criança tenha bom
desenvolvimento social, afetivo e
cognitivo.

A formadora Regina Shudo apre-
sentou o material e trouxe sugestões
para serem trabalhadas em sala de aula,
mostrando a importância de estimular a
imaginação da criança e a função da
brincadeira para o bom desenvolvimento
infantil.
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Festival Cultural de Inverno se encerrou
e celebra sucesso de público

Demônios da Garoa e o roqueiro Nasi foram as atrações principais, dentre as mais de 40 apresentadas em 13 dias de evento


