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Prefeitura reforça a frota com novos veículos

 A Prefeitura Municipal da 
Estância de Socorro realizou no 
sábado (14), carreata para apresen-
tar à população os novos veículos 
adquiridos nos últimos meses de 
administração. O desfile percorreu 
as principais ruas do centro da cida-
de. Em seguida a frota seguiu para a 
Praça Coronel Olimpio Gonçalves 
dos Reis (Praça da Matriz) onde o 
Padre Vicente abençoou os novos 
utilitários. 

 Ao todo são 14 veículos, 
entre eles: quatro Uno Mille; uma 
Strada; dois Palio WK Adventure; um 
Palio Attractiv; um Doblo Adventure; 
uma Caminhonete Daily; um Cami-
nhão Vertis; duas Van Ford Transit e 
uma Retroescavadeira, recebida do 
Governo Federal no mês de agosto.  
Os veículos serão direcionados para 
as áreas da Saúde, Educação, Guarda 
Municipal, Meio Ambiente, Adminis-
tração e Obras e Serviços Urbanos.

 A ação foi uma entrega sim-
bólica a toda a população. “Quere-
mos mostrar o trabalho e a busca 
efetiva por melhorias, essa foi a 
forma que encontramos de dividir 
com cada morador de nossa cidade 
as conquistas sendo concretizadas”, 
apontou o Prefeito.
 É importante salientar que 
alguns dos veículos que fazem par-
te do patrimônio do município são 
velhos e gastos pelo tempo de uso. 

“Com a renovação da frota vamos 
economizar na manutenção, além 
de contribuir com a melhora do 
meio ambiente, já que quanto mais 
antigos, mais poluentes se tornam”, 
pontuou o prefeito.
 Essas aquisições fazem par-
te de um projeto de renovação e 
modernização da frota municipal 
com o intuito de colaborar com a 
eficácia e agilidade no atendimento 
das necessidades da população. 

 Apenas nove (09) semanas 
separam todo o trabalho de produ-
ção artesanal do projeto Luzes de 
Natal de Socorro, 2013 “Um Eter-
no Natale”, para que no dia 22 de 
novembro os munícipes possam 
presenciar algo inédito na história 
natalina da cidade.
 Do trabalho que está sendo 
organizado em três períodos, no 
Galpão de Agronegócios e que con-
ta com equipes voluntárias, a infor-
mação é que serão utilizados 140 
mil garrafas PET, 19 mil flores, 79 
sinos gigantes, 940 bolas grandes e 
pequenas, laços de tecido vermelho, 
banners e 930 litros de tinta, broca-
do e 50 mil metros de luzes.
 A decoração será distribuí-
da na Praça da Matriz, Estação So-
corro, Palácio das Águias, Fórum, 
Centro Administrativo, Portais e 
ruas centrais.

 A matéria prima essencial 
desse natal reluzente, se constitue 
em garrafas PET que estão sendo 
doadas pela população, deixadas 
para recolhimento em vários locais, 
alguns no comércio, mais Guarda 
Mirim, Posto Portal, Feira de Malhas, 
ACE, Centro Administrativo/Prefei-
tura, Centro Cultural, JET Escola, 
Greicy`s Salão de Beleza, Galpão de 
Agronegócios.
 O apelo continua intenso na 
medida em que a necessidade de 
garrafas, que devem ser doadas, lim-
pas e sem rótulos, deve seguir por 
parte da população, assim como 
vem ocorrendo nas escolas, nas 
associações, entidades recreativas 
e outros. A necessidade desse pro-
duto é extremamente grande, razão 
pela qual se justifica o apelo.
 Pelo www.socorro.sp.gov.
br/luzesdenatal , mais informações.

Em ritmo acelerado segue o trabalho do projeto Luzes de Natal
Colaboração do voluntariado está sendo intensificada
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Portarias
PORTARIA Nº 6414/2013

DR. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MU-
NICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, EM EXERCÍ-
CIO, 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”, nos dias 14 e 15 de setembro de 2013, a Associação Comunitária de Comunicação 
Cultural Socorrense, para a realização da 5ª edição do evento anual “Socorro Off Road”, con-
forme requerimento formulado através do Processo Administrativo nº 002168/2013.

Art. 2º - O espaço a ser utilizado deverá ser devolvido à Prefeitura nas condições 
em que foi cedido, respondendo a referida Instituição por quaisquer danos eventualmente causa-
dos ao patrimônio público.

Art. 3º - É de inteira responsabilidade da Associação o cumprimento da Lei Es-
tadual nº 14.592/2011, bem como a segurança do espaço cujo uso ora se autoriza, respondendo 
isolada e exclusivamente por quaisquer danos, 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, 12 de setembro 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 6415/2013
DR. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MU-

NICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, EM EXERCÍ-
CIO, 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 Lazer do Traba-
lhador” no período 15 a 22 de setembro de 2013, a Igreja Evangélica Assembléia de Deus, 
conforme requerimento formulado através do Processo Administrativo nº 8781/2013.

Art. 2º - O espaço a ser utilizado deverá ser devolvido à Prefeitura nas condições 
em que foi cedido, respondendo a referida Igreja por quaisquer danos eventualmente causados ao 
patrimônio público.

Art. 3º - É de inteira responsabilidade da Igreja Evangélica Assembléia de Deus, 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, sem qualquer responsabili-
dade 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, 12 de setembro 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 6416/2013
DR. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MU-

NICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, EM EXERCÍ-
CIO, 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 18 de setembro de 2013, a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral 
- CATI, para a realização da Campanha de Recolhimento de Embalagens de Agrotóxicos, 
conforme requerimento formulado através do Processo Administrativo nº 008313/2013.

Art. 2º - O espaço a ser utilizado deverá ser devolvido à Prefeitura nas condições 
em que foi cedido, respondendo a referida Secretaria por quaisquer danos eventualmente causados 
ao patrimônio público.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 17 de setembro 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 6417/2013
    

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

RESOLVE:

Art. 1º - Designar, por necessidade dos serviços Walter Armando da Silva, 
CTPS nº 25527 - Série 492ª-SP, ocupante do emprego em comissão de G.M. Primeira Classe 
para substituir José Orlando Muciacito - Comandante da Guarda Municipal, durante suas 
férias regulamentares, no período de 23 de setembro a 22 de outubro de 2013, fazendo jus à dife-
rença de salário entre as respectivas referências, de acordo com o Artigo 25 da Lei Complementar 
nº 58/2001. 

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 17 de setembro 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 6418/2013
DR. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MU-

NICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE 
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear Maria Lucia Pitsch Cavalari - CTPS 86172 - Série 00010-SP, 
para ocupar o emprego em comissão de Assessor Técnico de Gabinete - referência 26, a partir 
de 02 de Setembro de 2013.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 17 de setembro 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 6420/2013
 

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 Patrícia Renata Papini de Moraes Janote - CTPS 48469 
- Série 00282ª-SP, em virtude de aprovação em concurso público Edital nº 01/2011, no emprego 
permanente de Telefonista – referência 09, a partir de 17 de setembro 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, 17 de setembro 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 6421/2013
DR. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MU-

NICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, EM EXERCÍ-
CIO, 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”, a Coordenação do Colégio Objetivo – SOS Núcleo Educacional, para a realiza-
ção do Dia da Família, a realizar-se nos dias 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2013, conforme 
requerimento formulado através do Processo Administrativo nº 007981/2013.

Art. 2º - O espaço a ser utilizado deverá ser devolvido à Administração nas con-
dições em que foi autorizado seu uso, respondendo a escola por quaisquer danos eventualmente 
causados ao patrimônio público.

Art. 3º - É de inteira responsabilidade da referida 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, 18 de setembro 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 6419/2013
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, por aposentadoria, espécie 32, 
Maria Aparecida Moreira da Silva - CTPS 03926 - Série 123-SP, ocupante do emprego per-
manente de Servente, a partir de 02 de setembro 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, 17 de setembro 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 6422/2013
DR. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MU-

NICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE 
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:

Art. 1º - Prorrogar o afastamento da Servidora Municipal, Eliane de Lourdes 
Faria, Professor de Desenvolvimento Infantil, das suas funções básicas, previsto na Portaria 
6388/2013, por mais de 30 (trinta) dias, sem prejuízo de sua remuneração, a partir de 14 de 
setembro de 2013. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a 14 de setembro de 2013, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 18 de setembro 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

Leis
LEI Nº 3752/2013

“Regulamenta o destino das embalagens vazias de agrotóxicos no âm-
bito municipal.”

“De autoria do Vereador Dirceu de Moraes – PV”

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

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SAN-
CIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Esta lei dispõe sobre a destinação das embalagens de agrotóxicos vazias 
no município de Socorro.

Art. 2º - Para os efeitos desta Lei, entende-se por:
I. Agrotóxicos e afins – produtos e agentes de processos físicos, químicos ou bioló-

gicos, destinados ao uso nos setores de produção, no armazenamento e beneficiamento de produ-
tos agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas, nativas ou plantadas, e de outros ecossistemas 
e de ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a composição da flora ou 
da fauna, a fim de preservá-las da ação danosa de seres vivos considerados nocivos, bem como as 
substâncias e produtos empregados como desfolhantes, dessecantes, estimuladores e inibidores 
de crescimento;

II.  Centro ou central de recolhimento – estabelecimento mantido ou credenciado 
por um ou mais fabricantes e registrantes, ou conjuntamente com comerciantes, destinado ao 
recebimento e armazenamento provisório de embalagens vazias de agrotóxicos e afins dos estabe-
lecimentos comerciais, dos postos de recebimento ou diretamente dos usuários;

III. Comercialização – operação de compra venda ou permuta dos agrotóxicos, 
seus componentes e afins;

IV. Embalagem – invólucro, recipiente ou qualquer forma de acondicionamento, re-
movível ou não, destinado a conter, cobrir, empacotar, envasar, proteger ou manter os agrotóxicos, 
seus componentes e afins;

V. Embalagens flexíveis – sacos ou saquinhos plásticos de papel, metalizados, mistos 
ou de outro material flexível;

VI. Embalagens rígidas – embalagens de produtos para tratamento de sementes;
VII. Embalagens secundárias: caixas de papelão e cartuchos de cartolina, fibrolatas 

e embalagens termomoldáveis que acondicionam as embalagens primárias e não entram em con-
tato direto com as formulações de agrotóxicos.

Art. 3º. Ficam obrigados os estabelecimentos responsáveis pela comercialização 
de agrotóxicos e afins no município de Socorro a disponibilizarem centrais de recolhimento para 
a devolução de embalagens vazias por parte dos consumidores.

Art. 4º. No ato da compra do agrotóxico, o consumidor deverá ser instruído de 
suas obrigações em relação às embalagens:

§ 1º. Os usuários de agrotóxicos, seus componentes e afins deverão efetuar a 
devolução das embalagens vazias dos produtos aos estabelecimentos comerciais em que foram 
adquiridos, de acordo com as instruções previstas nas respectivas bulas, no prazo de até um ano, 
contado da data de compra, ou prazo superior, se autorizado pelo órgão registrante.

§ 2º. As embalagens rígidas que contiverem formulações miscíveis ou dispersíveis 
em água deverão ser submetidas pelo usuário à operação de tríplice lavagem, ou tecnologia equi-
valente, conforme normas técnicas oriundas dos órgãos competentes e orientação constante de 
seus rótulos e bulas.

§ 3º. As embalagens não laváveis também devem ser devolvidas, respeitando as 
exigências que seguem:

I. Nas embalagens rígidas, o agricultor deverá tampar a embalagem e acondicioná-la 
na própria caixa de embarque ou em embalagens de resgate. Este tipo de embalagem não deve ser 

PORTARIA Nº 6423/2013
Nomeia Comissão de Processo Seletivo Simplificado.

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

RESOLVE:

Art.1º - Designar os abaixo relacionados, para comporem a Comissão de Pro-
cesso Seletivo Simplificado, sob a presidência do primeiro, podendo o presidente nomear 
secretário:

• Christiane Gurgel Barbosa – Secretaria de Administração e Gestão;
• Rosana Macedo de Albuquerque – Assessora Administrativa da Saúde;
• Ednelson Guido Benatti – Chefe da Supervisão de Faturamento do Sistema de 

Informações Ambulatoriais SUS;
• Rodrigo Francisco Cabral Teves – Secretários dos Negócios Jurídicos.
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, 19 de setembro 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
Secretário dos Negócios Jurídicos

perfurado.
II. As embalagens secundárias devem ser armazenadas pelo agricultor separada-

mente das embalagens contaminadas e podem ser usadas para acondicionar as embalagens rígidas.
Art. 5º. As centrais de recolhimento deverão estar devidamente regulamentadas 

de acordo com a legislação competente e as normas do inpEV – Instituto Nacional de Processa-
mento de Embalagens Vazias.

Art. 6º. Para fins da criação das centrais de recolhimento, os comércios responsá-
veis pela distribuição dos agrotóxicos poderão se unir para viabilizar centrais em conjunto, desde 
que atendam corretamente as demandas dos usuários.

Parágrafo único: O Departamento de Agricultura da Prefeitura Municipal de 
Socorro será o responsável por acompanhar, colaborar e fiscalizar a criação das centrais de reco-
lhimento.

Art. 7º. Todas as determinações presentes nesta Lei estão de acordo com o inpEV 
– Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias.

Art. 8º. As empresas responsáveis pela comercialização de agrotóxicos terão 180 
dias para se adequarem a nova legislação municipal, após publicação da mesma. 

Art. 9º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 17 de setembro 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 3753/2013
Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Socorro para o quadri-
ênio de 2014 a 2017 e dá outras providências.

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

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SAN-
CIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Esta Lei institui o Plano Plurianual do Município de Socorro, para o pe-
ríodo de 2014 a 2017, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º, da Constituição Federal, na 
forma dos anexos desta Lei.

Art. 2º - Os objetos e metas da Administração para o quadriênio 2014/2017 serão 
financiados com os recursos previstos no Anexo I desta Lei.

Art. 3º - O Plano Plurianual da Administração Pública Municipal de Socorro para o 
quadriênio de 2014/2017 contemplará as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as 
relativas aos programas de duração continuada e está expresso nas seguintes planilhas:

I - Anexo II – Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos;
II - Anexo III – Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do 

Programa Governamental;
II I- Anexo IV- Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras.
Art. 4º - Os valores constantes dos Anexos que acompanham esta Lei estão orça-

dos a preços correntes com projeção de inflação de 6% (seis por cento) ao ano.
Art. 5º - A exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei, bem como a 

inclusão de novos programas serão propostas pelo Poder Executivo através de Projeto de Lei de 
Revisão do Plano ou Projeto de Lei específica.

Art. 6º - A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias no Plano Plu-
rianual poderão ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, 
apropriando-se ao respectivo programa, as modificações consequentes.

Parágrafo único - De acordo com o disposto no caput deste artigo, fica o Poder 
Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias para compatibilizá-las com as 
alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na Lei Orçamentária Anual.

Art. 7º - Fica o Poder Executivo autorizado a alterar, incluir ou excluir produtos e 
respectivas metas das ações do Plano Plurianual, desde que estas modificações contribuam para a 
realização do objetivo do Programa.

Art. 8º - As prioridades da Administração Municipal em cada exercício serão ex-
traídas dos Anexos desta Lei.

Art. 9º - Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro 
poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual, ou sem Lei que autorize sua inclusão.

Art. 10 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dispo-
sições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 18 de setembro 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

NOTA: As Leis Municipais 3753/2013 e 3754/2013, com seus respectivos anexos, serão 
também publicadas através do site www.socorro.sp.gov.br e mural do saguão do 
Centro Administrativo, localizado na Av. José Maria de Faria, 71 - Socorro - SP

LEI Nº 3754/2013
Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da lei 

orçamentária para o exercício financeiro de 2014, e dá outras providências.

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 Esta Lei estabelece as metas e prioridades da administração pública 
municipal para o exercício financeiro de 2014, orienta a elaboração da respectiva lei orçamentária e 
dispõe sobre assuntos determinados pela Lei Complementar Federal nº. 101, de 4 de maio de 2000.

§ 1º - Integram a presente Lei os seguintes anexos:
Anexo V – Descrição dos Programas Governamentais por Metas de Indicadores e Custo.
Anexo VI – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do 

Programa Governamental.
Metas Fiscais, contendo os demonstrativos:
Demonstrativo – Metas Anuais;
Demonstrativo – Avaliação do cumprimento das Metas Fiscais do exercício anterior;
Demonstrativo – Metas Fiscais comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores;
Demonstrativo – Evolução do Patrimônio Líquido;
Demonstrativo – Origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação dos ativos;
Demonstrativo – Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita;
Demonstrativo – Margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, e
Demonstrativo – Riscos Fiscais
§ 2º - As metas físicas e os custos financeiros estabelecidos no Plano Plurianual 

para o exercício de 2014 poderão ser aumentados ou diminuídos nos Anexos V e VI do parágrafo 
anterior, a fim de compatibilizar a despesa orçada à receita estimada de forma a preservar o 
equilíbrio das contas públicas, bem como para atender às necessidades da população.

§ 3º - Se durante a execução orçamentária ocorrer quaisquer alterações no 
orçamento que importem em retificação nas metas ou custos dos programas estabelecidos nas 
planilhas do Plano Plurianual e desta Lei, bem como, em razão de abertura de créditos adicionais, 
a Administração deverá, na forma estabelecida pelo projeto AUDESP – Auditoria Eletrônica de 
Órgãos Públicos, do Tribunal de Contas de São Paulo, informar as modificações nas peças de 
planejamento nos prazos estabelecidos nas Instruções Consolidadas do TCE-SP.

§ 4º - Fica autorizado a convalidar no Plano Plurianual 2014/2017, as eventuais 
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alterações nos Anexos V e VI da presente Lei.
Art. 2º A elaboração da proposta orçamentária abrangerá os Poderes Legislativo e 

Executivo; seus fundos e entidades da administração direta e indireta, observando-se os seguintes 
objetivos:

I.  Combater a pobreza e promover a cidadania e a inclusão social;
II. Dar apoio aos estudantes carentes, de prosseguirem seus estudos no ensino médio e superior;
III. Promover o desenvolvimento do Município e o crescimento econômico;
IV. Reestruturação e reorganização dos serviços administrativos, buscando maior eficiência de trabalho 

e de arrecadação;
V. Assistência à criança e ao adolescente;
VI. Melhoria da infra-estrutura urbana;
VII. Oferecer assistência médica, odontológica e ambulatorial à população carente, através do Sistema 

Único de Saúde, e
VIII. Austeridade na gestão dos recursos públicos.

Art. 3º A Câmara Municipal deverá enviar sua proposta Orçamentária ao 
Executivo até 30 (trinta) dias antes do prazo de encaminhamento do projeto de lei orçamentária 
ao Legislativo.

Art. 4º O Projeto de Lei Orçamentária será elaborado em conformidade com as 
diretrizes fixadas nesta lei, o artigo 165, §§ 5º, 6º, 7º e 8º, da Constituição Federal, a Lei Federal nº. 
4.320, de 17 de março de 1964, assim como a Lei Complementar nº. 101, de 4 de maio de 2000 
e, obedecerá entre outros, ao princípio da transparência e do equilíbrio entre receitas e despesas 
para cada fonte de recursos, abrangendo os Poderes Executivo e Legislativo, suas Autarquias e seus 
Fundos.

§ 1º - A Lei Orçamentária anual compreenderá:
I.  o orçamento fiscal;
II. o orçamento de investimento das empresas, e
III. o orçamento da seguridade social.
§ 2º - Na programação da despesa, não poderão ser fixadas despesas, sem que 

estejam definidas as fontes de recursos.
§ 3º - Na execução do orçamento deverá ser indicada em cada rubrica da receita 

e em cada dotação da despesa a fonte de recursos, bem como o código de aplicação, que se 
caracteriza como detalhamento da fonte de recursos.

Art. 5º É vedado consignar na Lei Orçamentária crédito com finalidade imprecisa 
ou com dotação ilimitada.

Art. 6º A proposta orçamentária para o ano 2014, conterá as metas e prioridades 
estabelecidas no Anexo VI que integra esta lei e ainda as seguintes disposições:

I. as unidades orçamentárias projetarão suas despesas correntes até o limite 
fixado para o ano em curso, consideradas as suplementações, ressalvados os casos de aumento ou 
diminuição dos serviços a serem prestados;

II. na estimativa da receita considerar-se-á a tendência do presente exercício e o 
incremento da arrecadação decorrente das modificações na legislação tributária;

III.  as receitas e despesas serão orçadas segundo os preços vigentes em agosto de 
2013, observando a tendência de inflação projetada no PPA;

IV. as despesas serão fixadas no mínimo por elementos, obedecendo às codificações 
da  Portaria STN nº. 163/2001, e o artigo 15, da Lei nº. 4.320/1964;

V. não poderá prever como receitas de operações de crédito montante que seja 
superior ao das despesas de capital, excluídas as por antecipação da receita orçamentária, e

VI. os recursos legalmente vinculados à finalidade específica deverão ser utilizados 
exclusivamente para o atendimento do objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso 
daquele em que ocorrer o ingresso.

Parágrafo único - Os projetos a serem incluídos na lei orçamentária anual 
poderão conter previsão de execução por etapas, devidamente definidas nos respectivos 
cronogramas físico-financeiros.

Art. 7º Na hipótese de ocorrência das circunstâncias estabelecidas no “caput” do 
artigo 9º, e no inciso II, do § 1º, do artigo 31, todos da Lei Complementar nº. 101/2000, o Poder 
Executivo e o Poder Legislativo procederão à respectiva limitação de empenho e de movimentação 
financeira, podendo definir percentuais específicos, para o conjunto de projetos, atividades e 
operações especiais.

§ 1º – Excluem do “caput” deste artigo as despesas que constituem obrigações 
constitucionais e legais do Município e as despesas destinadas ao pagamento dos serviços da dívida, 
bem como buscar-se-á preservar as despesas abaixo hierarquizadas:

I. com alimentação escolar;
II. com atenção à saúde da população;
III. com pessoal e encargos sociais;
IV. com a preservação do patrimônio público, conforme prevê o disposto no artigo 

45, da Lei Complementar nº. 101/2000;
V. com sentenças judiciais, e
VI. com projetos ou atividades vinculadas a recursos oriundos de transferências 

voluntárias.
§ 2º – Na hipótese de ocorrência do disposto no “caput” deste artigo, o Poder 

Executivo comunicará ao Poder Legislativo o correspondente montante que caberá tornar 
indisponível para empenho e movimentação financeira, acompanhado da devida memória de 
cálculo e da justificação do ato.

§ 3º – O Poder Legislativo, com base na comunicação de que trata o parágrafo 
anterior, publicará ato estabelecendo os montantes que, calculados na forma do “caput” deste 
artigo, caberá ao respectivo órgão na limitação de empenho e movimentação financeira.

Art. 8º Até trinta dias após a publicação do orçamento, o Poder Executivo, por 
intermédio do Departamento de Finanças, editará ato estabelecendo a programação financeira e o 
cronograma de execução mensal de desembolso.

§ 1º - As receitas e despesas, conforme as respectivas previsões serão programadas 
em metas de arrecadação e de desembolso mensais.

§ 2º - A programação financeira e o cronograma de desembolso de que tratam 
este artigo poderão ser revistos no decorrer do exercício financeiro a que se referirem, conforme 
os resultados apurados em função de sua execução.

Art. 9º Os atos relativos à concessão ou ampliação de incentivo ou beneficio 
tributário com vistas a estimular o crescimento econômico, a geração de emprego e renda, ou 
beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, que importem em renúncia de 
receita, deverão obedecer às disposições da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, 
devendo esses benefícios serem considerados nos cálculos do orçamento da receita, bem como, 
serem objeto de estudos do seu impacto orçamentário e financeiro no exercício em que iniciar 
sua vigência e nos dois subsequentes.

Parágrafo único - Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida 
ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, 
mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita. 

Art. 10. O Poder Executivo poderá encaminhar projeto de lei visando revisão do 
sistema de pessoal, particularmente do plano de carreira e de cargos e salários, incluindo:

1. a) a concessão, absorção de vantagens e aumento de remuneração de 
servidores;

2. b) a criação, aumento e a extinção de cargos ou empregos públicos, bem como 
a criação e alteração de estrutura de carreira, e

3. c) o provimento de cargos ou empregos e contratações de emergências 
estritamente necessárias, respeitada a legislação municipal vigente.

§ 1º - As alterações previstas neste artigo somente ocorrerão se houver dotação 
orçamentária suficiente para atender as projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela 
decorrentes, e estiverem atendidos os requisitos e os limites estabelecidos pela Lei Complementar 
nº 101/2000.

§ 2º – Fica o Executivo ainda autorizado a promover as alterações e adequações de 
sua estrutura administrativa, desde que sem aumento de despesa, e com o objetivo de modernizar 
e conferir maior eficiência e eficácia ao poder público municipal.

Art. 11. O total da despesa com pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo no 
mês, somada com os onze meses imediatamente anteriores, verificada ao final de cada quadrimestre, 
não poderá exceder o percentual de 60% da receita corrente líquida apurada no mesmo período. 

§ 1º - O limite de que trata este artigo está assim dividido:
I.  6% (seis por cento) para o Poder Legislativo, e
II. 54% (cinquenta e quatro por cento) para o Poder Executivo.
§ 2º - Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo não serão 

computadas as despesas:
I. de indenização por qualquer motivo, incluindo aquelas oriundas de demissão de 

servidores ou empregados;
II. relativas a incentivos à demissão voluntária;
III. decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior a que 

trata o “caput” deste artigo;
§ 3º - O Executivo adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas de 

pessoal, caso estas ultrapassem os limites estabelecidos na Lei Complementar nº 101/2000:
I. redução de vantagens concedidas a servidores;
II. redução ou eliminação das despesas com horas-extras;
III. exoneração de servidores ocupantes de cargos ou empregos em comissão, e
IV. demissão de servidores admitidos em caráter temporário.
Art. 12. No exercício de 2014, a realização de serviço extraordinário, quando a 

despesa houver extrapolado 95% (noventa e cinco por cento) dos limites referidos nos incisos 
I e II, do §1º do artigo anterior, somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de 
relevante interesse público que ensejem situações emergenciais de risco ou de prejuízo para a 
sociedade, devidamente comprovado.

Parágrafo único - A autorização para a realização de serviços extraordinários, 
no âmbito do Poder Executivo nas condições estabelecidas no “caput” deste artigo, é de exclusiva 
competência do Departamento de Administração Gestão e Planejamento.

Art. 13. Para efeito de registros contábeis, as despesas com terceirização de mão 
de obra a ser contabilizada como “Outras Despesas de Pessoal”, de que trata o § 1º, do artigo 18, 
da Lei Complementar nº 101/2000, referem-se à contratação de mão de obra cujas atividades ou 
funções guardem relação com as atividades ou funções previstas no Plano de Cargos ou Empregos 
dos Servidores Públicos Municipais, ou ainda, atividades inerentes à Administração Pública Municipal, 
desde que, caracterizem a substituição de servidores públicos e, em ambos os casos, não haja 
utilização de materiais ou equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros.

§ 1º – Ficará descaracterizada a substituição de servidores quando a contratação 
dos serviços envolverem, também, o fornecimento de materiais ou a utilização de equipamentos 
próprios do contratado ou de terceiros.

§ 2º - Quando a contratação dos serviços guardar a característica descrita no 
parágrafo anterior, a despesa deverá ser classificada em outros elementos de despesas, que não o 
“34 – Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização”.

Art. 14. O Poder Executivo realizará estudos visando a definição de sistema de 
controle de custos e avaliação de resultados das ações de governo.

Parágrafo único – A alocação de recursos na Lei Orçamentária Anual será feita 
diretamente à unidade orçamentária responsável pela sua execução, de modo a evidenciar o custo 
das ações e propiciar a correta avaliação dos resultados.

Art. 15. Para efeito de exclusão das normas aplicáveis à criação, expansão ou 
aperfeiçoamento de ações governamentais que acarretem aumento da despesa considera-se 
despesa irrelevante, aquela ação cujo montante não ultrapasse, para bens e serviços, os limites dos 
incisos I e II, do artigo 24 da Lei nº. 8.666, de 1993, alterada pela Lei nº. 9.648, de 1998.

Art. 16. O Poder Executivo poderá submeter ao Legislativo, projetos de lei 
dispondo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre:

I.  Atualização da Planta Genérica de Valores ajustando-a aos movimentos de 
valorização do mercado imobiliário;

II. Revisão e atualização do Código Tributário Municipal, de forma a corrigir 
distorções, inclusive com relação à progressividade do IPTU, e/ou instituir taxas e contribuições 
criadas por legislação federal;

III.  Revisão das isenções dos tributos municipais, para manter o interesse público 
e a justiça fiscal;

IV.  Revisão das taxas, objetivando sua adequação aos custos efetivos dos serviços 
prestados e ao exercício do poder de polícia do Município;

V. Revisão da legislação sobre o uso do solo, com redefinição dos limites da zona 
urbana municipal;

VI. Revisão da legislação referente ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza;

VII. Revisão da legislação aplicável ao Imposto sobre Transmissão Inter vivos e de 
Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis;

VIII. Instituição de taxas pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos 
específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição;

IX.  Aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança, execução fiscal e 
arrecadação de tributos, e

X. Incentivo ao pagamento dos tributos em atraso, com renúncia de multas e/ou 
juros de mora.

Art. 17. A Lei Orçamentária anual deverá conter reserva de contingência para 
atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

§ 1º - A reserva de contingência será identificada pelo código 9.9.99.99.99 em 
relação ao Executivo e equivalerá até 2% (dois por cento) da receita corrente líquida.

§ 2º - Caso a reserva de contingência não seja utilizada até 31 de outubro de 2014 
para os fins de que trata o “caput” deste artigo, poderá ser utilizada como fonte de recursos para 
abertura de créditos adicionais.

Art. 18. O Poder Executivo fica autorizado, nos termos da Constituição Federal a:
I. realizar operações de crédito por antecipação da receita, nos termos da legislação em vigor;
II. realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor;
III. abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 10% (dez por cento) do 

orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente.
Parágrafo único – O Poder Legislativo fica autorizado a proceder, mediante 

ato da Mesa da Câmara Municipal, a suplementação de suas dotações orçamentárias, desde que 
os recursos necessários para as coberturas, sejam provenientes de anulação de suas próprias 
dotações e, respeita a legislação vigente.

Art. 19. O Poder Executivo fica ainda, autorizado, por decreto, e o Legislativo, por 
ato da mesa, a desdobrar as dotações do orçamento de 2014, em quantas fontes de recursos forem 
necessárias, segundo proposta do projeto AUDESP, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 
bem como reintegrá-las quando necessário desde que preservado o valor global de cada dotação.

Parágrafo único – O intercâmbio dos desdobramentos e as reintegrações de 
fontes de recursos, por se tratarem de movimentação dentro da mesma categoria econômica, 
funcional programática, programa de governo, projeto e ou atividade, não são considerados no 
percentual de autorização constante do inciso III, do artigo 18 desta Lei.

Art. 20. Os projetos e atividades priorizados na Lei Orçamentária de 2014 com 
dotações vinculadas às fontes de recursos oriundos de transferências voluntárias, operações de 
crédito, alienação de bens e outros extraordinários, só serão executados e utilizados, se ocorrer 
ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou 
garantido.    

Art. 21. O excesso, ou o provável excesso de arrecadação de que trata o artigo 43, 
§ 3º da Lei 4.320/1964, será apurado em cada fonte de recursos para fins de abertura de créditos 
adicionais suplementares e especiais conforme exigência contida no parágrafo único, do artigo 8º, 
e no inciso I, do artigo 50, ambos da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 22. Os repasses mensais de recursos ao Poder Legislativo serão estabelecidos 
de forma a garantir o perfeito equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa realizada, 
obedecendo-se às disposições contidas na Emenda Constitucional nº. 25, de 14 de fevereiro de 
2000.

Art. 23. A concessão de subvenções sociais e auxílios às instituições sem fins 
lucrativos, que prestem serviços nas áreas de caráter educativo, assistencial, saúde, recreativo, 
cultural, esportivo, de cooperação técnica e voltada para o fortalecimento do associativismo 
municipal, dependerá de autorização legislativa, e será calculada com base em unidade de serviços 
prestados ou postos à disposição dos interessados, obedecidos os padrões mínimos de eficiência 
previamente fixados pelo Poder Executivo.

§ Único - As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos a qualquer 
título submeter-se-ão à fiscalização do Poder Executivo com a finalidade de verificar o cumprimento 
dos objetivos estatutários de sua criação, e deverão prestar contas no prazo de 90 (noventas) dias, 
contados do recebimento do recurso, na forma estabelecida pelo Executivo.

Art. 24. O custeio, pelo Poder Executivo Municipal, de despesas de competência 
dos Estados, do Distrito Federal e da União, somente poderá ser realizado:

I.  caso se refiram a ações de competência comum dos referidos entes da Federação, 
previstas no art. 23, da Constituição Federal;

II. se houver expressa autorização em lei específica, detalhando o seu objeto;
III. sejam objeto de celebração de convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere, e
IV. se houver previsão na lei orçamentária.
Art. 25. São vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesa 

sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária.
Art. 26. As obras em andamento e a conservação do patrimônio público terão 

prioridade na alocação de recursos orçamentários em relação a projetos novos, salvo projetos 
programados com recursos de transferências voluntárias e operações de crédito.

Parágrafo único – A inclusão de novos projetos no orçamento somente será 
possível se estiver previsto no PPA e na LDO, e após adequadamente atendidos os em andamento, 
observado o disposto no “caput” deste artigo.

Art. 27. Caso o projeto de lei orçamentária não seja devolvido para sanção até 
o encerramento da sessão legislativa, conforme determina o art. 35, § 2º, inciso III, do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, a sua programação poderá ser 
executada na proporção de 1/12 (um doze avos) do total de cada dotação.

Art. 28. Na execução do orçamento, deverá obrigatoriamente ser utilizado na 
classificação da receita e da despesa o código de aplicação, conforme norma do AUDESP, devendo 
ainda, na execução das despesas o detalhamento obrigatório até nível de sub-elemento, sendo 
optativo os seus desdobramentos.     
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Art. 29. O Executivo Municipal fica autorizado a assinar convênios com o 
Governo Federal e Estadual por intermédio de seus órgãos da administração direta ou indireta 
para realização de obras ou serviços de competência ou não do Município.

Art. 30. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 18 de setembro 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

NOTA: As Leis Municipais 3753/2013 e 3754/2013, com seus respectivos anexos, serão 
também publicadas através do site www.socorro.sp.gov.br e mural do saguão do 
Centro Administrativo, localizado na Av. José Maria de Faria, 71 - Socorro - SP

EDITAL N° 01/2013 DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES
Edital nº 001/2013

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, através da Secretaria 

de Administração e da Secretaria de Saúde, no uso de suas atribuições, torna público para 
conhecimento de quantos possam interessar, os critérios para inscrição no Processo Seletivo 
Simplificado Emergencial para Contratação de 02 (dois) Médicos Saúde da Família - PSF, 
com base no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, e na Legislação Municipal e Portaria nº 
134/11 Ministério da Saúde – Secretaria de Atenção a Saúde.

1. Do Processo Seletivo
1.1. O Processo Seletivo destina-se ao provimento do cargo de Médico Saúde da Família – PSF.

1.2. A carga horária semanal para os cargos é de 40 horas semanais.
1.3. Os candidatos inscritos serão avaliados mediante prova de seleção escrita.
 
2.2. Da Inscrição e Pagamento

2.1. O candidato deverá solicitar inscrição, mediante o preenchimento de formulário 
próprio fornecido na Secretaria de Administração, devendo, antes de ser efetivada a inscrição, 
recolher a taxa de R$ 30,00 (trinta reais) aos cofres do Tesouro Municipal (sede da Prefeitura 
Municipal), apresentando, obrigatoriamente, os seguintes documentos pessoais e fotocópias:

•	 Cédula de Identidade e CPF;

•	 Título de Eleitor e comprovante de estar em dia com as obrigações eleitorais;

•	 Se for do sexo masculino, comprovante de estar quite com o Serviço Militar.

2.2. Cronograma da Inscrição:

2.2.1. Período de inscrição: de 25 de setembro a 02 de outubro de 2013.
2.2.2. Horário: das 09:00 às 16:00 horas.
2.2.3. Local: Secretaria de Administração – Av. José Maria de Faria, 71, Salto, 

Socorro/SP.
2.3. Local de Pagamento da Taxa de Inscrição: sede da Prefeitura Municipal 

de Socorro (Av. José Maria de Faria, 71, salto, Socorro/SP) na Tesouraria, nos horários e dias 
informados acima.

2.4. Condições específicas para a inscrição e admissão:
•	 Habilitação específica para o exercício do cargo, a ser comprovada no momento 

da admissão, constante de Certificado e comprovante de inscrição no Conselho competente;
•	 Ser brasileiro nato ou naturalizado;
•	 Cédula de Identidade e CPF;

•	 Idade mínima de 18 (dezoito) anos;
•	 Título de Eleitor e comprovante de estar em dia com as obrigações eleitorais;

•	 Estar quite com as obrigações militares, se do sexo masculino.

3. Da realização das Provas

3.1. A prova será realizada no dia 06 de outubro de 2013, na sede da Prefeitura 
Municipal de Socorro situada na Av. José Maria de Faria, 71, Salto, Socorro/SP, Sala Educação, sendo 
o período máximo de aplicação de prova igual a 02 (duas) horas.

• Horário de fechamento dos portões às 09:15 horas.
• Horário de aplicação da prova: das 09:30 às 11:30 horas.

O candidato deverá comparecer ao local designado para as provas com antecedência 
mínima de 30 (trinta) minutos do fechamento dos portões, munidos de:

•	 Comprovante de inscrição;
•	 Original de um documento oficial de identidade, que permita sua identificação 

com clareza, não sendo admitida crachás e documento sem foto;
•	 Caneta esferográfica de tinta azul ou preta, lápis preto nº 02 e borracha macia.
3.2. O Gabarito Oficial será publicado no dia 07/10/2013 no Paço Municipal e pela 

internet no site da Prefeitura (www.socorro.sp.gov.br).
3.3. Não será permitida, em hipótese alguma, a realização das provas em outro dia, 

horário ou fora do local designado.

4. Das Provas e da Classificação

4.1 A prova escrita terá caráter classificatório e conterá 30 questões de múltipla 
escolha, com 5(cinco) alternativas, sendo apenas uma correta.

4.2. A prova será composta por 10 (dez) questões de Português e 20 (vinte)  
questões de Conhecimentos Específicos.

4.3. A prova será avaliada na escala de 0 (zero) à 30 (trinta) pontos.  
4.2. A classificação será em ordem decrescente, do primeiro ao último classificado.
4.3. Será eliminado o candidato que obtiver nota zero.

5. Dos Recursos

5.1. De qualquer ato caberá recurso. O recurso deverá ser protocolado no prazo 
de 48 horas da ocorrência do ato, sendo formalmente endereçado a PRESIDÊNCIA DA COMIS-
SÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, a qual terá o prazo de até 10 (dez) dias para se 
manifestar.

5.2. Havendo necessidade de retificação de todo o ato, o mesmo será publicado na 
Imprensa Oficial do Município.

5.3. A Comissão poderá rever, por ofício, qualquer um de seus atos quando eivados 
de vício, corrigindo-os e publicando-os na Imprensa Oficial.

6. Da Classificação Final

6.1. A nota final de cada candidato será igual ao total de pontos obtidos na Prova Objetiva.

6.2. Os candidatos serão classificados por ordem decrescente da nota final.

6.3. O resultado do Processo Seletivo será publicado na Imprensa Oficial do Mu-

nicípio, sede da PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO e no site da Prefeitura 
de Socorro (www.socorro.sp.gov.br). 

7. Do Critério de Desempate

7.1. O critério de desempate obedecerá à seguinte ordem:

7.1.1. Candidato mais velho;

7.1.2. Candidato com maior número de filhos menores de 18 (dezoito) anos.

8. Das disposições finais

8.1. A taxa de inscrição tem o caráter de custear os gastos para a realização do 
processo seletivo simplificado, sendo que, uma vez recolhida, não será devolvida em hipótese 
alguma. 

8.2. A contratação respeitará a ordem de classificação no presente certame.
8.3. O prazo da contratação atenderá a necessidade do Município, o qual será de 

06 (seis) meses, prorrogável por igual período.
8.4. Os aprovados serão submetidos à contratação administrativa.
8.5. Os casos omissos e imprevistos serão resolvidos pela Comissão de Processo 

Seletivo Simplificado.
8.6. Descrição sumário do cargo: Atender a demanda de clínica geral das Unidades 

de Saúde do município de Socorro. Compreende as tarefas que se destinam à atividade de 
prevenção de doenças e promoção da saúde sob supervisão do gestor local do SUS (a Secretaria 
Municipal de Saúde).

8.7. O conteúdo programático encontra-se descriminado no Anexo I deste edital.
8.8. Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

desconhecimento, é afixado o presente na sede da Prefeitura (Centro Administrativo), publicado 
na Imprensa Oficial do Município (em inteiro teor) e em Jornal de circulação local (aviso resumido), 
e veiculado na Internet pelo site www.socorro.sp.gov.br.

Socorro, 19 de setembro de 2013

Christiane Gurgel Barbosa
Presidente da Comissão de Processo Seletivo Simplificado
André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal

ANEXO I

Do Conteúdo Programático

PORTUGUÊS
Interpretação de textos. Escrita: Morfologia, Vocabulário; Ortografia; Pontuação; Sílabas; Acentuação 
gráfica; Classes gramaticais; Conjugação de verbos usuais; Regência; Classe, Estrutura e Formação 
de Palavras. Estilística: Figuras de Sintaxe, figuras de palavras, figuras de pensamento, Linguagem 
Figurada. Discurso Direto e Indireto, Significação das Palavras, Sintaxe, Análise Sintática; Emprego 
de pronomes; Formas de tratamento. Português Erudito, Uso dos Porquês. Fonética e Fonologia; 
Semântica. Funções da Linguagem. Compreensão e interpretação de frase ou palavra. Encontros 
vocálicos e consonantais. Divisão silábica. Flexão e emprego das classes de palavras. Crase. 
Classificação dos termos da oração. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. 
Colocação dos pronomes oblíquos átonos. Significação das palavras: sinônimo, homônimos e 
parônimos.

Médico Saúde de Família – PSF: 

SAÚDE PÚBLICA
· Organização dos Serviços de Saúde no Brasil – Sistema Único de Saúde: antecedentes históricos, 
princípios e diretrizes do SUS, controle social – organização da gestão colegiada, financiamento do 
SUS, legislação e normalização complementar do SUS.
· Planejamento e Programação Local de Saúde.
· A medida da saúde coletiva: indicadores de saúde.
· Administração e inovação nos serviços públicos de saúde.
· Ações coletivas de saúde, vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, controle das principais 
zoonoses.
- Bibliografia
BRASIL. Constituição Federal de 1988 – Capítulo Saúde.
BRASIL, Legislação Federal, Leis Federais nº 8.080, de 19/09/90, Lei Federal nº 8.142, de 28/12/90.
BRASIL, Ministério da Saúde. CENEPI/FNS Doenças infecciosas e parasitárias: manual de bolso: 
aspectos clínicos, vigilância epidemiológica e medidas de controle – Anexo. Brasília, 1999.
BRASIL, Ministério da Saúde. Relatório Final da X Conferência Nacional de Saúde. Brasília, 1996.
BRASIL, Ministério da Saúde. Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS: NOAS 01/2002/
DOU: 28/02/2002.
CECÍLIO, Luiz Carlos de Oliveira (org.). Inventando a Mudança na Saúde. São Paulo: HUCITEC, 
1994, cap.1 e 6.
MALETTA, Carlos Henrique Mudado. Bioestatística – Saúde Pública. 2 ed. Belo Horizonte: 
COOPMED,
1992.
MENDES, Eugênio Vilaça. Uma Agenda para a Saúde. São Paulo: HUCITEC, 1996, cap. 1.
ROUQUAYROL, M.Z. Epidemiologia & Saúde. 6ª ed. Rio de Janeiro: MEDSI, 2003.
VAUGHAN, J.P. e MORROW, R.H. Epidemiologia para os Municípios – Manual para Gerenciamento 
dos Distritos Sanitários. 3ª ed. São Paulo: HUCITEC, 2002.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO

ADULTO/IDOSO: Hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus. Pneumopatias crônicas: 
DPOC e Asma. Síndromes de dispépticas crônicas. Diagnóstico diferencial da dor torácica. Cefaleias. 
Pneumonia Comunitária. Diarreias agudas e crônicas. Peculiaridades do paciente idoso. Infecção do 
trato urinário. Doenças sexualmente transmissíveis. AIDS. Doenças de Chagas. Esquistossomose 
Mansoni, Leishmaniose Tegumentar e Visceral, Hanseníase e Tuberculose. Anemias. Prevenção de 
câncer: mama, cérvix uterino, próstata, colo, pele e pulmão. Alcoolismo. Imunização no adulto e 
idoso. Depressão, insônia e ansiedade. Abordagem do paciente psicossomático. Principais doenças 
osteomusculares. Abdome agudo. Doenças da Tireoide. Pequenos procedimentos em cirurgia 
ambulatorial. Vulvovaginites. Climatério. Princípios de higiene oral. Noções básicas de reabilitação 
física.
GESTANTE: Assistência pré-natal. Assistência ao parto. Hemorragias da 1ª e 2ª metades da gravidez. 
Planejamento familiar. Preparação para o aleitamento materno.
CRIANÇA/ADOLESCENTE: puericultura: alimentação, vacinação, crescimento e desenvolvimento, 
higiene dental, febre, vômitos, cefaleia, tosse e dor abdominal. Desnutrição e carências vitamínicas. 
Diarreia aguda, terapia e reidratação oral. Parasitoses intestinais. Afecções respiratórias agudas 
e crônicas. Diagnóstico diferencial das doenças exantemáticas agudas. Tuberculose. Anemias. 
Principais problemas dermatológicos. Meningoencefalites. Educação sexual.

BIBLIOGRAFIA
ALMEIDA FILHO, N.; ROUQUARIOL, M.Z. Introdução à epidemiologia moderna. 2 ed. Belo 
Horizonte: COOPMED, 1992.
ASSUNÇÃO, A.A. et al. Manual de rotinas: ambulatório de doenças profissionais. Belo Horizonte: 
UFMG, 1992.
BACARINNI, M., STARLING, S. Manual de Urgências em Pronto Socorro.
BRASIL, Ministério da Saúde. Lei nº 10.216/01 In: Legislação em Saúde Mental (1990-2002), 3 ed. 
Brasília,2002.
BRASIL, Ministério da Saúde. Lei nº 11.802/95 In: Legislação em Saúde Mental (1990-2002, 3 ed. 
Brasília,2002 e posterior Lei nº 12.684, de 01/12/1997.BRASIL, Ministério da Saúde. Portaria nº 
2.391, de 26/12/2002 (Regulamentação da internação psiquiátrica involuntária).
BRASIL, Ministério da Saúde. Hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus: protocolo. 
Cadernos de Atenção Básica, n. 7, Brasília, 2001.
BRASIL, Ministério da Saúde. Saúde da criança: acompanhamento do crescimento e desenvolvimento 
infantil. Cadernos de Atenção Básica, n. 11, Brasília, 2002.
BRASIL, Ministério da Saúde. Assistência pré-natal. Manual técnico, Brasília, 2000.
BRASIL, Ministério da Saúde. Processamentos de artigos e superfícies em estabelecimentos de 
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saúde Brasília. Coordenação de Controle de Infecção Hospitalar, 1994.
BRASIL, Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde. Plano Nacional de Controle da 
Tuberculose. Manual de normas técnicas. 3 ed. Brasília, 2000.
BRASIL, Ministério da Saúde. Assistência ao planejamento familiar. Manual técnico. 4 ed. Brasília, 
2002.
BRASIL, Ministério da Saúde. Manual Técnico para Controle da Tuberculose. Cadernos de Atenção 
Básica, n. 5, Brasília, 2002.
BRASIL, Ministério da Saúde. Guia para controle da hanseníase. Cadernos de Atenção Básica, n. 10 
,Brasília, 2002.
BRASIL, Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde. Manual de Centros de Referência de 
Imunobiológicos Especiais. Brasília, 2001.
BRASIL, Ministério da Saúde. Saúde do trabalhador. Cadernos de Atenção Básica, n.5, Brasília, 2002.
BRASIL, Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde, Coordenação e Saneamento. Manual de 
Saneamento. Brasília, 1994.
CECIL. Medicina interna básica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan.
CORREA, M.D. Noções práticas de obstetrícia. 11ª ed. Belo Horizonte :COOPMED, 1994.
FONSECA, F.P.; ROCHA, P.R.S. Cirurgia ambulatorial. 2 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1987.
FIMBERG, L. Manual de clínica pediátrica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan.
LEÃO, E.; CORREA, E.J.; VIANNA, M.B.; MOTA, J.A.C. Pediatria ambulatorial. 2 ed. Belo Horizonte: 
COPMED, 1989.
LOBOSQUE, Ana Marta. Clínica e Movimento: o cotidiano de um serviço substitutivo em 
saúde mental e impasses da clínica In: Lobosque. Clínica em Movimento: por uma sociedade 
sem manicômios. Rio de Janeiro: Garamond, 2003.______. Neuroses x psicoses: uma primeira 
abordagem quanto ao diagnóstico diferencial. In: Lobosque. Experiências da loucura. Rio de Janeiro: 
Garamond, 2001.
RAKEL, R. Tratado de medicina da família. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan.
SILVESTRE, J.A. & COSTA Neto, M.M. Abordagem do idoso em programas de saúde da família. In: 
Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, 19(3); 839 – 847, Mai-Jun , 2003.

Prefeitura Municipal da Estância de
Socorro convida população

Socorrense para Audiência Pública

Em atendimento ao artigo 9º, § 4 da Lei de Responsabilidade Fiscal (L.C. N.º 
101/00), a Administração Municipal convida toda a população para participar da 
audiência pública referente às metas fiscais do Segundo Quadrimestre de 2013, a 
realizar-se no dia 30 de Setembro, às 18 horas, no Auditório da Câmara Municipal 
de Socorro, sito à rua XV de Novembro, 12 – Centro – Socorro.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 20 de setembro de 2013.

Dr. André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal

Finanças
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Prefeitura Municipal da 
Estância de

Socorro convida população
Socorrense para Audiência 

Pública

Em atendimento ao artigo 48º, pará-
grafo 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 à Lei Orçamentária Anual – 
LOA 2014, a realizar-se no dia 27 de 
Setembro, 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, 20 de setembro de 2013.

Dr. André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
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Saúde
Ofício nº  631/2013

Excelentíssimo Senhor

Considerando a necessidade em dar cumprimento ao artigo 12 da Lei Federal nº. 8.689/93, 
Lei Complementar nº 141 de 13/01/2012 e, a Emenda Constitucional 29, o Departamento Mu-
nicipal de Saúde, em audiência pública na Câmara dos Vereadores, apresentará relatório sobre o 
funcionamento das ações da Saúde, demonstrando as fontes dos recursos aplicados no 2º quadri-
mestre de 2013 (Maio a Agosto), conforme dispõe a Lei Complementar 101 – Lei de Responsabili-
dade Fiscal e Demonstrativo das  Aplicações dos Recursos Financeiros do CONISCA – Consórcio 
Intermunicipal de Saúde do Circuito das Águas.

Solicito que seja enviado ofício à Câmara Municipal para designar data e horário para a 
realização da audiência pública.

Nomeio o funcionário Marco Antonio Zanesco, para o cargo de secretário a fim de regis-
trar os atos oficiais pertinentes, e, regularizar o processo administrativo.

Atenciosamente

Socorro, 02 de Setembro de 2013

Excelentíssimo Senhor
André Eduardo Bozola de Souza Pinto
DD Prefeito Municipal

COMUNICADO

 Vigilância em Saúde Municipal comunica a AUTORIZAÇÃO para a empresa CGM 

DROGARIA LTDA EPP, portadora do CNPJ 16.878.675/0010-69,comercializar 

medicamentos a base de substancias da Lista C2 da Portaria SVS/MS nº 344/98.

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

Processo Nº 147/2013/PMES – Concorrência Nº 002/2013. Objeto: 
Gestão, sob o regime de concessão, de 400 (quatrocentas) vagas de estacionamento 
rotativo em vias e logradouros públicos do Município de Socorro - SP, pelo sistema de 
ESTACIONAMENTO ROTATIVO PAGO, com uso de equipamentos eletrônicos fixos/
móveis para controle de uso remunerado das vagas de estacionamento, conforme plan-
ta da localização das áreas de implantação de estacionamento rotativo constante do 
presente Edital, incluindo a implantação, operação, controle e manutenção do sistema. 
Tipo: Maior Lance. Encerramento para a entrega dos envelopes Nº 01 – Habilitação e 
Nº 02 – Proposta até às 9h e 30min do dia 12/11/2013, e reunião de Licitação às 9h e 
40min. Período de Disponibilização do Edital: 26/09/2013 a 11/11/2013. Período de visita 
técnica: de 26/09/2013 a 11/11/2013, durante o horário comercial, exceto aos sábados, 
domingos e feriados e pontos facultativos, sendo que as mesmas poderão ser agendadas 
previamente na Divisão de Trânsito, através dos fones (19) 3855-9621.  Socorro, 19 de 
setembro de 2013.

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 Eliandro, Claudio ou Tânia. 

As datas acima referem-se aos dias úteis e em que haja expediente na Pre-
feitura 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.

Eliandro Francisco Cotrim – Presidente da Comissão de Licitações.

Licitação
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TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

   Eu, André Eduardo Bozola de Souza Pinto, Prefeito Municipal, em cumprimento 
ao disposto no inciso VI, do Art. 43 da Lei Federal de Licitações Nº 8.666/93 e demais alterações 
posteriores, ADJUDICO e HOMOLOGO o resultado do PROCESSO Nº 141/2013/PMES - CON-
VITE Nº 37/2013, referente à Contratação de veículo de comunicação radiofônica com cobertura 
no município de Socorro, para o período de 12 (doze) meses, com objetivo de divulgar informa-
ções de caráter educativo, informativo ou de orientação social relacionado a programas, obras, 
serviços e campanhas municipais, conforme especificações contidas no anexo II - Projeto Básico do 
Edital, conforme Ata de Julgamento da Comissão Municipal de Licitações, de 19/09/2013, para a em-
presa RADIO NOSSA SENHORA DO SOCORRO LTDA - ME, pelo valor total de R$ 30.000,00 
(Trinta Mil Reais).Socorro, 20 de setembro de 2013. 
André Eduardo Bozola de Souza Pinto - Prefeito Municipal
Eliandro Francisco Cotrim – Presidente da Comissão de Licitações

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

  Eu, André Eduardo Bozola de Souza Pinto, Prefeito Municipal, em cumprimento 
ao disposto no inciso VI, do Art. 43 da Lei Federal de Licitações Nº 8.666/93 e demais alterações 
posteriores, ADJUDICO e HOMOLOGO o resultado do PROCESSO Nº 143/2013/PMES - CON-
VITE Nº 38/2013, referente à Aquisição e implantação de sinalização viária vertical / horizontal e 
sinalização semafórica com intuito de melhorias no transito conforme especificações descritas no 
anexo II – Termo de Referência do edital, conforme Ata de Julgamento da Comissão Municipal de 
Licitações, de 11/09/2013, para a empresa: TECTRANSITO SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA - ME, 
pelo valor total de R$ 141.189,45 (Cento e Quarenta e Um Mil, Cento e Oitenta e Nove Reais e 
Quarenta e Cinco Centavos).Socorro, 16 de setembro de 2013. 
André Eduardo Bozola de Souza Pinto - Prefeito Municipal.
Eliandro Francisco Cotrim – Presidente da Comissão de Licitações

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

   Eu, André Eduardo Bozola de Souza Pinto, Prefeito Municipal, em cumprimento 
ao disposto no inciso VI, do Art. 43 da Lei Federal de Licitações Nº 8.666/93 e demais alterações 
posteriores, ADJUDICO e HOMOLOGO o resultado do PROCESSO Nº 109/2013/PMES - CON-
VITE Nº 031/2013, referente à Aquisição de uniformes para o Centro de Convivência de Idoso, 
para os funcionários do Departamento de Assistência e Desenvolvimento Social e para o programa 
Vem Ser, conforme especificações contidas no Anexo II – Memorial Descritivo do Edital, conforme 
Ata de Julgamento da Comissão Municipal de Licitações, de 16/09/2013, para as empresas: 1) UNI-
FORMES CAMPINAS EIRELLI – EPP para o lote 01 pelo valor total de R$ 1.555,20 (Um Mil, Qui-
nhentos e Cinquenta Reais e Vinte Centavos); 2)  SONIA APARECIDA FORMÁGIO ME para o lote 
02 pelo valor total de R$ 35.930,00 (Trinta e  Cinco Mil, Novecentos e Trinta Reais) e 3)  ANDRÉ 
ORLANDI MARCHESE – ME para o lote 03 pelo valor total de R$ 6.302,00 (Seis Mil Trezentos e 
Dois Reais).Socorro, 19 de setembro de 2013. 
André Eduardo Bozola de Souza Pinto - Prefeito Municipal
Eliandro Francisco Cotrim – Presidente da Comissão de Licitações

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

  Eu, André Eduardo Bozola de Souza Pinto, Prefeito Municipal, em cumprimento 
ao disposto no inciso VI, do Art. 43 da Lei Federal de Licitações Nº 8.666/93 e demais alterações 
posteriores, ADJUDICO e HOMOLOGO o resultado do PROCESSO Nº 137/2013/PMES - CON-
VITE Nº 35/2013, referente à Contratação de empresa especializada na elaboração de projetos 
técnicos na área de segurança do município, com objetivo de instalar sistema de câmera digital e 
reestruturação da Guarda Civil Municipal, conforme especificações descritas no projeto Básico 
do Edital, conforme Ata de Julgamento da Comissão Municipal de Licitações, de 13/09/2013, para 
a empresa TEKTRANS DO BRASIL LTDA, pelo valor global de R$ 79.350,00 (Setenta e Nove Mil 
Trezentos e Cinquenta Reais).Socorro, 16 de setembro de 2013. 
André Eduardo Bozola de Souza Pinto - Prefeito Municipal
Eliandro Francisco Cotrim – Presidente da Comissão de Licitações
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Câmara Municipal
1ª Sessão Extraordinária de 11 de Setembro de 2013.

Presidência do Vereador: João Pinhoni Neto. 
Vereadores presentes: João Henrique Meira Sousa, 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.

MATÉRIAS APRESENTADAS PELOS VEREADORES

Requerimento 194/2013 do vereador João Pinhoni Neto: requerendo a dispensa da discussão e vota-
ção das Redações Finais dos projetos de leis nº 65/2013, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de 
Socorro para o quadriênio de 2014 a 2017 e nº 66/2013 que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para 
elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2014. Deliberação do Plenário: apro-
vado por unanimidade;

Requerimento oral do vereador João Pinhoni Neto: requerendo a dispensa da leitura das emendas de 
n.º 1 ao 12 ao Projeto de lei n.º 65/2013, do senhor Prefeito, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município 
de Socorro para o quadriênio de 2014 a 2017 e das emendas de n.º 1 ao 12 ao Projeto de Lei n.º 66/2013, do 
senhor Prefeito, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para 2014. Deliberação do Plenário: aprovado 
por unanimidade;

Emendas de autoria dos vereadores João Henrique Meira Sousa, Luís Benedito Alves de Oliveira 
e Tarcísio Francisco Sartori Junior através da Comissão de Finanças e Orçamento, ao Projeto de 
Lei n.º 65/2013 - Plano Plurianual do Município de Socorro para o quadriênio de 2014 a 2017: n.º 
1 – dispõe sobre a inclusão da ação: Apoio ao COMDEF com valor de R$ 50.000,00, anulando-se da ação 2.106 
do Programa 0031; n.º 02 - dispõe sobre a inclusão da ação: Plano de Carreira para Guarda Civil Municipal, no 
Programa Guarda Civil Municipal, no valor de R$ 60.000,00 ao ano, anulando-se da ação 2.178- Resgate e Trans-
porte de Emergência da Guarda - Programa 0023 – Guarda Civil Municipal; n.º 03 - dispõe sobre a inclusão da 
ação: Apoio para a Fundação Pio XII – Hospital de Câncer de Barretos, no Programa 0048 – MÉDIA E ALTA 
COMPLEXIDADE no valor de R$ 24.000,00 ao ano, anulando-se da ação 2.210 – Contribuição ao COMTUR - 
Programa TURISMO N.º 0014; n.º 04 - dispõe sobre a inclusão da ação: Apoio para o Centro de Apoio à Alcoó-
latras e Dependentes Químicos de Socorro – CAAD - VIDA E SAÚDE, no Programa 0044 - Assistência Social 
no valor de R$ 24.000,00 ao ano, anulando-se da ação 2.210 – Contribuição ao COMTUR - Programa TURIS-
MO N.º 0014; n.º 05 - dispõe sobre a inclusão da ação: Construção de quadras poli-esportivas, no Programa Es-
portes, no valor de R$ 50.000,00 ao ano, anulando-se da ação 2.215 – Gestão dos Eventos Sociais, do Programa 
0016 – CULTURA; n.º 06 - dispõe sobre a inclusão da ação: Implantação e manutenção de Corpo de Bombeiros, 
no Programa Guarda Civil Municipal, no valor de R$ 12.000,00 ao ano, anulando-se da ação 2003 – Manutenção 
do Gabinete do Prefeito do Programa 002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO;  n.º 07 - dispõe sobre 
a inclusão da ação: Adaptação de próprios e logradouros, no Programa Direito da Pessoa com Deficiência, no 
valor de R$ 12.000,00 ao ano, anulando-se da ação 2003 – Manutenção do Gabinete do Prefeito do Programa 
002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO; n.º 08 - dispõe sobre a inclusão da ação: implantação de leitos 
de UTI, no Programa Investimentos da Saúde, no valor de R$ 250.000,00 ao ano, com recursos provenientes do 
Ministério da Saúde; n.º 09 – dispõe a fixação de um novo custo financeiro para a ação EDUCAÇÃO ESPECIAL 
– APAE, constante do Programa 0006 – ENSINO FUNDAMENTAL, no valor de R$ 300.000,00 ao ano, anulan-
do-se R$ 60.000,00, dos respectivos exercícios financeiros, da ação 2.007 – Manutenção do Ensino Fundamental 
do Programa 0006 – ENSINO FUNDAMENTAL; 10 - dispõe a fixação de um novo custo financeiro para a ação 
2.101 - APOIO LAR DOM BOSCO, constante do Programa 0046 – PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLE-
XIDADE, no valor de R$ 36.000,00 ao ano, anulando-se R$ 12.000,00, dos respectivos exercícios financeiros, 
da ação 2003 – Manutenção do Gabinete do Prefeito do Programa 002 - GESTÃO DO GABINETE DO PRE-
FEITO; 11 - dispõe a fixação de um novo custo financeiro para a ação 2.102 - APOIO LAR DAS MENINAS, 
constante do Programa 0046 – PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, no valor de R$ 36.000,00 
ao ano, anulando-se R$ 12.000,00, dos respectivos exercícios financeiros, da ação 2003 – Manutenção do Ga-
binete do Prefeito do Programa 002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO;  12 - dispõe a fixação de um 
novo custo financeiro para a ação 2.223 – SANTA CASA – PRONTO ATENDIMENTO, constante do Programa 
0048 – MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, conforme a descrição: 2014: R$ 3816.000,00; 2015: R$ 4.044.960,00; 
2016: R$ 4.287.657,60; e  2017: R$ 4.544.917,00, anulando-se R$ 1.077.534,60, do custo financeiro total, da ação 
2.222 – GESTÃO DO CONISCA do Programa 0048 – MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.

Emendas de autoria dos vereadores João Henrique Meira Sousa, Luís Benedito Alves de Oliveira 
e Tarcísio Francisco Sartori Junior através da Comissão de Finanças e Orçamento, ao Projeto de 
Lei nº 66/2013 - Diretrizes Orçamentárias para 2014: n.º 01 – dispondo sobre a inclusão da ação: Apoio 
ao COMDEF com valor de R$ 50.000,00, anulando-se da ação 2.106 do Programa 0031; n.º 02 - dispondo sobre 
a inclusão da ação: Plano de Carreira para Guarda Civil Municipal, no Programa Guarda Civil Municipal, no valor 
de R$ 60.000,00, anulando-se da ação 2.178 - Resgate e Transporte de Emergência da Guarda - Programa 0023 
– GUARDA CIVIL MUNICIPAL; n.º 03 - dispondo sobre a inclusão da ação: Apoio para a Fundação Pio XII – 
Hospital de Câncer de Barretos, Programa 0048 – MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, no valor de R$ 24.000,00, 
anulando-se da ação 2.210 do Programa TURISMO N.º 0014; n.º 04 - dispondo sobre a inclusão da ação:  Apoio 
para o Centro de Apoio à Alcoólatras e Dependentes Químicos de Socorro – CAAD - VIDA E SAÚDE, no 
Programa 0044 - Assistência Social no valor de R$ 24.000,00, anulando-se da ação 2.210 – Contribuição ao 
COMTUR - Programa TURISMO N.º 0014; n.º 05 - dispondo sobre a inclusão da ação: Construção de quadras 
poli-esportivas, no Programa Esportes, no valor de R$ 50.000,00 ao ano, anulando-se da ação 2.215 – Gestão 
dos Eventos Sociais, do Programa 0016 – CULTURA; n.º 06 - dispondo sobre a inclusão da ação: Implantação 
e manutenção de Corpo de Bombeiros, no Programa Guarda Civil Municipal, no valor de R$ 12.000,00 ao 
ano, anulando-se da ação 2003 – Manutenção do Gabinete do Prefeito do Programa 002 - GESTÃO DO 
GABINETE DO PREFEITO; n.º 07 - dispondo sobre a inclusão da ação: Adaptação de próprios e logradouros, 
no Programa Direito da Pessoa com Deficiência, no valor de R$ 12.000,00 ao ano, anulando-se da ação 2003 
– Manutenção do Gabinete do Prefeito do Programa 002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO; n.º 08 
- dispondo sobre a inclusão da ação: implantação de leitos de UTI, no Programa Investimentos da Saúde, no 
valor de R$ 250.000,00 com recursos provenientes do Ministério da Saúde; n.º 09 – dispondo sobre alteração 
do custo financeiro para a ação EDUCAÇÃO ESPECIAL – APAE, constante do Programa 006 – ENSINO 
FUNDAMENTAL, passando o mesmo a vigorar com o valor de R$ 300.000,00, anulando-se R$ 60.000,00, 
da ação 2.007 – Manutenção do Ensino Fundamental do Programa 0006 – ENSINO FUNDAMENTAL; n.º 
10 - dispondo sobre alteração do custo financeiro para a ação 2.101 - APOIO LAR DOM BOSCO, constante 
do Programa 0046 – PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, passando o mesmo a vigorar com o 
valor de R$ 36.000,00, anulando-se R$ 12.000,00, da ação 2003 – Manutenção do Gabinete do Prefeito do 
Programa 002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO; 11 - dispondo sobre alteração do custo financeiro 
para a ação 2.102 - APOIO LAR DAS MENINAS, constante do Programa 0046 – PROTEÇÃO SOCIAL DE 
ALTA COMPLEXIDADE, passando o mesmo a vigorar com o valor de R$ 36.000,00, anulando-se R$ 12.000,00, 
da ação 2003 – Manutenção do Gabinete do Prefeito do Programa 002 - GESTÃO DO GABINETE DO 
PREFEITO; 12 - dispondo sobre alteração do custo financeiro para a ação 2.223 – SANTA CASA – PRONTO 
ATENDIMENTO, constante do Programa 0048 – MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, passando o mesmo a 
vigorar com o valor de R$ 3816.000,00, anulando-se R$ 216.000,00, da ação 2.222 – GESTÃO DO CONISCA 
do Programa 0048 – MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. 

ORDEM DO DIA

Em única discussão e votação

Emendas da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei n.º 65/2013: 
dispõem sobre as emendas de n.º 01 ao n.º 12. Em discussão: o vereador Thiago Bittencourt Balderi apresentou 
um requerimento oral solicitando o adiamento da discussão das emendas. Colocado em votação o requeri-
mento foi anunciado pelo senhor Presidente que o Plenário aprovou para que fosse dado prosseguimento a 
tramitação das emendas. Deliberação do senhor Presidente: Coloco as emendas em única discussão e votação. 

Emendas da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei n.º 66/2013: 
dispõem sobre as emendas de n.º 01 ao n.º 12. Deliberação do Plenário: aprovadas por unanimidade.

Em primeira discussão e votação

Projeto de Lei nº 65/2013 do senhor Prefeito: dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Socorro 
para o quadriênio de 2014 a 2017 e dá outras providências. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;

Projeto de Lei nº 66/2013 do senhor Prefeito: dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício finan-
ceiro de 2014 e dá outras providências. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade.

2ª Sessão Extraordinária de 11 de Setembro de 2013.
Presidência do Vereador: João Pinhoni Neto. 
Vereadores presentes: João Henrique Meira Sousa, 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.

ORDEM DO DIA

Em 2.ª discussão e votação
Projeto de Lei nº 65/2013 do senhor Prefeito: dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Socorro 
para o quadriênio de 2014 a 2017 e dá outras providências. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;

Projeto de Lei nº 66/2013 do senhor Prefeito: dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício finan-
ceiro de 2014 e dá outras providências. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade.

Sessão Ordinária de 16 de Setembro de 2013.
Presidência do Vereador: João Pinhoni Neto. 
Vereadores presentes: João Henrique Meira Sousa, 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

Em discussão: Atas das Sessões Ordinária e Extraordinária de 02 de Setembro e Extraordinárias de 11 de Se-
tembro de 2013. Deliberação do Plenário: aprovadas por unanimidade.

Expediente encaminhado pelo Poder Executivo

Ofício n.º 367/2013 do senhor Prefeito Municipal: solicita o uso da Tribuna para o Secretário de Esportes 
e Lazer, senhor Airton Benedito Domingues de Souza. Deliberação do senhor Presidente: em conformidade 
com o art. 305 do Regimento Interno da Câmara Municipal, designo o uso da palavra pelo Sr. Airton Benedito 
Domingues de Souza na sessão ordinária desta data;
Ofício n.º 375/2013 do senhor Prefeito: encaminha resposta ao Pedido de Informação n.º 28/2013, do 
Vereador Tarcísio Francisco Sartori Junior: que solicitou informações sobre os repasses de subvenções sociais a 
entidades do município. Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos senhores vereadores;
Expediente encaminhado por diversos

Comunicados do Ministério da Saúde: informam a liberação de recursos para o município no valor total 
de R$ 81.600,00 para pagamento de programas diversos. Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos 
senhores vereadores;
Comunicados do Ministério da Educação: informam a liberação de recursos para o município no valor 
total de R$ 49.920,00 para pagamento de programas diversos. Deliberação do senhor Presidente: à disposição 
dos senhores vereadores;
Ofícios dos Deputados Estaduais Rodrigo Moraes e Luis Carlos Gondim: congratulam com a 
população pelo aniversário do município de Socorro. Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos 
senhores vereadores;
Ofício n.º 868/2013 – EC/2.º SEC do Deputado Estadual Edmir Chedid: informa o recebimento de 
pedido de inclusão do Hospital de Câncer de Barretos no orçamento do Estado de São Paulo. Deliberação do 
senhor Presidente: à disposição dos senhores vereadores;
Ofício do Deputado Estadual Campos Machado: solicita a apresentação de Moção de Apoio para 
realização de consulta popular acerca da redução da maioridade penal.  Deliberação do senhor Presidente: à 
disposição dos senhores vereadores;
Abaixo-assinado firmado por moradores dos bairros do Moquém e Camilos: manifesta protesto 
contra a onda de furtos na zona rural de Socorro/SP. Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos 
senhores vereadores;
Ofício n.º 333/2013/SR Jundiaí/SP da Caixa Econômica Federal: informa o cancelamento do contrato 
– RAP 2011 referente ao programa do Ministério das Cidades. Deliberação do senhor Presidente: à disposição 
dos senhores vereadores;
Expediente apresentado pelos senhores Vereadores 

Ofício n.º 19/2013-DAF da Câmara Municipal da Estância de Socorro: disponibiliza o balancete 
financeiro desta Casa referente ao mês de agosto de 2013. Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se à 
Comissão Permanente de Finanças e Orçamento para parecer; 
Projeto de Lei n.º 79/2013 da Vereadora Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula: dispõe sobre 
a implantação de Terapia Complementar no Município, conforme especifica. Deliberação do senhor Presidente: 
encaminhe-se às Comissões Permanentes para elaboração de pareceres;
Pedido de Informação n.º 31/2013, de autoria do Vereador Thiago Bittencourt Balderi, ao senhor 
Prefeito: solicita cópia na íntegra referente a procedimentos licitatórios. Deliberação do senhor Presidente: 
encaminhe-se; 
Pedido de Informação n.º 32/2013, do Vereador Thiago Bittencourt Balderi, ao senhor Prefeito: 
solicita esclarecimentos sobre os cardápios oferecidos na Rede Municipal de Ensino e no Centro de Convivência 
do Idoso. Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se; 
Pedido de Informação n.º 33/2013, do Vereador João Pinhoni Neto, ao senhor Prefeito: solicita 
informações acerca do impedimento dos trabalhadores das Escolas Públicas realizarem refeições com os 
alunos. Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se; 
Requerimento do Vereador João Pinhoni Neto: n°. 195/2013, para que seja oficiado ao Governador do 
Estado de São Paulo, Excelentíssimo Senhor Dr. Geraldo Alckmin, solicitando recursos financeiros para a Escola 
Estadual Professora Maria Odette da Silveira Leite, localizada no Bairro dos Nogueiras, nesta cidade, visando a 
construção de uma quadra poliesportiva, a aquisição de materiais esportivos, bem como a implantação de um 
laboratório para a realização de aulas práticas de química;

Requerimento do Vereador Lauro Aparecido de Toledo: n°. 196/2013, para que seja justificada sua 
ausência nas Sessões Ordinária e Extraordinária desta data. dia 16 de setembro de 2013, por motivo de saúde, 
conforme atestado médico;  

Indicação do vereador João Pinhoni Neto ao senhor Prefeito: n.º 584/2013, indicando estudos quanto 
a possibilidade da implantação neste município da Secretaria Municipal de Defesa e Cidadania; n.º 614/2013, 
indicando a realização de acurados estudos para que seja enviado a esta Casa de Leis um Projeto de Lei dispon-
do sobre a implantação na rede municipal de saúde de campanha destinada a atrair e conscientizar os homens 
sobre a importância da realização de exames preventivos, conforme reportagem anexa da Prefeitura Municipal 
de Ribeirão Preto; n.º 615/2013, indicando a realização de estudos junto ao Departamento de Segurança 
visando providências com relação aos furtos que vem ocorrendo com frequência nos bairros Camilos e Mo-
quém, em especial no condomínio localizado defronte a antiga escola do bairro dos Camilos, em atendimento 
às reivindicações dos moradores conforme abaixo assinado em anexo; n.º 616/2013, indicando a realização 
de convênio com a Cooperativa Orgânica Agrícola Familiar (COAF), visando a inclusão de suco de laranja na 
merenda escolar da rede municipal. (catálogo da empresa em anexo); 

Indicações do vereador José Carlos Tonelli ao senhor Prefeito: n.º 588/2013, indicando a implanta-
ção de uma lombada, com a máxima urgência, na Estrada Municipal do Bairro da Chave, defronte ao campo 
de futebol; n.º 589/2013, indicando para que determine ao departamento competente o nivelamento com 
máquina motoniveladora e o cascalhamento da estrada que se inicia nas proximidades do Trevo da estrada So-
corro/Lavras de Cima, saída para Bueno Brandão (Rodovia José Vicente Lomônico), paralela a Rodovia Pompeu 
Conti; n.º 602/2013, reiterando pedido anterior, indicando o nivelamento com máquina motoniveladora e o 
cascalhamento da estrada municipal do Bairro dos Nogueiras até o Bairro  Barão de Ibitinga, conhecida como 
estrada do meio;

Indicações do vereador Lauro Aparecido de Toledo ao senhor Prefeito: n.º 609/2013, reiterando 
pedido anterior, indicando que estude a possibilidade da criação de uma Cooperativa de Produtores de Leite 
em nosso município; n.º 610/2013, reiterando pedido anterior, indicando intercessão ao Governo Estadual 
solicitando a destinação de recursos financeiros para o Departamento de Turismo para que seja asfaltada a 
estrada do Bairro do Rio do Peixe, a partir da ponte, passando pelo Bairro da Varginha até o Parque dos Sonhos 
e a Cachoeira do Limoeiro; n.º 611/2013, reiterando pedido anterior, indicando intercessão ao Governo Es-
tadual no sentido da destinação de recursos financeiros para a construção de 300 (trezentas) casas populares 
em nosso município; n.º 617/2013, reiterando pedido anterior, indicando estudos visando o atendimento da 
reivindicação da Diretoria do Clube dos Passarinheiros de Socorro no sentido de ser cedido um espaço para 
a construção de sede;

Indicações da vereadora Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula ao senhor Prefeito: n.º 
603/2013, reiterando pedido anterior, indicando para que seja providenciado o asfaltamento das Estradas 
Vicinais do Bairro dos Farias, que fazem ligação com os Bairros do Porto e Saltinho; n.º 605/2013, indicando a 
realização da pavimentação asfáltica das seguintes vias do Recanto do Bosque: Rua Pau Brasil (acesso pela Estra-
da dos Farias); Rua dos Jacarandás (paralela à Estrada dos Cardosos e à Estrada dos Farias); Rua dos Jatobás; Rua 
das Cabreuvas; Rua das Imbuias; Rua dos Jequitibás; Rua das Perobas; Rua do Bosque; Rua dos Cedros; Rua dos 
Pinheiros; Rua das Aroeiras; bem como do trecho de 50 metros que dá acesso ao bairro - dando continuidade 
ao trecho já pavimentado; e o asfaltamento da estrada do Bairro dos Cardoso, cerca de 500 metros, que segue 
vizinha ao Bairro Recanto do Bosque; n.º 618/2013, indicando que determine ao departamento competente 
o nivelamento com máquina motoniveladora e o cascalhamento da Estrada Vicinal do Bairro do Serrote, mais 
precisamente o trecho do Km4, onde esta localizada a Associação da microbacia Ribeirão dos Cubas;

Indicações do vereador Pedro Sábio Nunes ao senhor Prefeito: n.º 583/2013, reiterando pedido 
anterior, indicando para que seja realizada a limpeza e desobstrução do bueiro localizado no bairro do Orató-
rio em frente ao Haras do Lino Siqueira; n.º 585/2013, reiterando pedido anterior, indicando a concessão de 
aumento do valor do ticket alimentação dos servidores públicos municipais; n.º 586/2013, reiterando pedido 
anterior, indicando para que determine com urgência ao departamento competente a instalação de um semá-
foro no cruzamento da Avenida Bernardino de Campos com as Ruas José Conti e Visconde do Rio Branco 
nas proximidades ao Posto Ipiranga; n.º 587/2013, reiterando pedido anterior, indicando o nivelamento com 
máquina motoniveladora, a compactação com rolo compressor e o cascalhamento da Rua Luiz Arantes Dantas, 
localizada no bairro da Abadia; n.º 590/2013, reiterando pedido anterior, indicando para que seja instituído 
o Plano de Carreira do funcionalismo público municipal, visando uma maior valorização do trabalhador; n.º 
591/2013, reiterando pedido anterior, indicando para que seja instalada uma Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) em nosso município; n.º 592/2013, reiterando pedido anterior, indicando a realização de estudos, com 
a máxima urgência, visando dotar a Guarda Civil Municipal dos equipamentos necessários a atuação em casos 
de emergência, bem como a designação de seus membros para a participação em cursos junto ao Corpo de 
Bombeiros, visando a qualificação e aperfeiçoamento da corporação; n.º 593/2013, reiterando pedido anterior, 
indicando para que tome as providências necessárias no sentido de designar um número maior de varredores 
para as ruas de nossa cidade, principalmente para os bairros mais distantes; n.º 594/2013, reiterando pedido 
anterior, indicando para que seja realizada a compra de um caminhão coletor e um compactador de lixo; n.º 
595/2013, reiterando pedido anterior, indicando para que seja realizada a compra de um caminhão pipa para 
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o município de Socorro; n.º 596/2013, reiterando pedido anterior, indicando para que seja realizada a compra 
de um micro ônibus para uso do Departamento de Saúde, visando o transporte de pacientes que necessitam 
de tratamento médico em outras cidades; n.º 597/2013, reiterando pedido anterior, indicando a construção 
de uma creche no Bairro do Oratório; n.º 598/2013, reiterando pedido anterior, indicando a construção 
de mais creches em nosso município; n.º 599/2013, reiterando pedido anterior, indicando a compra de um 
veículo utilitário, tipo perua Kombi, para uso do Departamento de Saúde, visando o transporte de pacientes 
que necessitam de tratamento médico em outras cidades; n.º 600/2013, reiterando pedido anterior, indicando 
para que seja adquirida uma nova ambulância para nosso Município; n.º 601/2013, reiterando pedido anterior, 
indicando para que seja feito um estudo para a implantação de um sistema de monitoramento por câmeras 
de segurança nos pontos estratégicos de nossa cidade; n.º 604/2013, indicando a realização de estudos para 
que seja enviado a esta Casa de Leis um Projeto de Lei “dispondo sobre a criação do Conselho Municipal 
de Proteção aos Animais”; n.º 606/2013, reiterando pedido anterior, indicando o nivelamento com máquina 
motoniveladora e o cascalhamento da estrada que liga o Bairro do Jaboticabal ao Bairro do Ferreirinhas; n.º 
607/2013, reiterando pedido anterior, indicando para que determine ao departamento de Trânsito a realização 
da pintura das faixas de pedestres, onde for necessária, em especial nas ruas recentemente recapeadas; n.º 
608/2013, reiterando pedido anterior, indicando para que seja estudada a possibilidade de se construir uma 
academia ao ar livre em nosso município; n.º 612/2013, indicando a realização da análise da água utilizada na 
escola do bairro Barão de Ibitinga; n.º 613/2013, indicando para que seja realizada a reforma do banheiro do 
Posto Saúde da Família - PSF do Bairro do Oratório.

O senhor Presidente determinou o devido encaminhamento das proposituras.

ORDEM DO DIA:

Em única discussão e votação

Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2013 da Mesa Diretora: dispõe sobre a aprovação do Parecer 
Prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, quanto às contas da Prefeitura Municipal de Socorro, no 
exercício de 2011. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade em votação nominal. Determinação do 
senhor Presidente: em atendimento às normas legais publique-se o parecer prévio do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, referente às contas da Prefeitura de Socorro – Exercício 2011, com a decisão da Câmara.

Comparecimento do Secretário Municipal de Esportes e Lazer 
Uso da Tribuna pelo senhor Airton Benedito Domingues de Souza, Secretário de Esportes e Lazer, que discorreu 
sobre o desenvolvimento dos trabalhos da secretaria.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO EXERCÍCIO DE 2011
Publicação do Parecer Prévio do TCESP com a decisão da Câmara.
P A R E C E R
TC-001424/026/11 – Contas Anuais
Prefeitura Municipal: Estância Hidromineral de Socorro
Exercício: 2011 
Prefeito: Marisa de Souza Pinto Fontana 
Advogado: Rafael Ângelo Chaib Lotierzo.
Acompanham: TC-001424/126/11 e Expedientes: TC-001699/003/11 e TC-011335/026/12
Vistos, relatados e discutidos os autos.
Pelo voto dos Conselheiros Robson Marinho, Presidente e Relator, Edgard Camargo Rodrigues e Sidney 
Estanislau Beraldo, a e. 2ª Câmara, em sessão de 23 de abril de 2013, decidiu emitir parecer favorável à aprovação 
das contas prestadas pela Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Socorro, exercício de 2011, com 
recomendações ao Chefe do Executivo.
Na ocasião reconheceram-se definitivos os seguintes resultados contábeis: Aplicação no Ensino: 26,24%, 
Aplicação na valorização do magistério: 84,18%, Utilização em 2011 dos recursos do FUNDEB: 100%, Aplicação 
na Saúde: 18,40%, Despesas com Pessoal e Reflexos: 43,08%, Superávit Orçamentário: 3,82%.
Presente o Procurador – Rafael Neubern Demarchi Costa.
Publique-se.
São Paulo, 15 de maio de 2013.
ROBSON MARINHO
Presidente-Relator

Decreto Legislativo nº 01/2013
“Dispõe sobre a aprovação do Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, quanto às contas 
da Prefeitura Municipal de Socorro, no exercício de 2011”.
João Pinhoni Neto, Presidente da Câmara Municipal da Estância de Socorro, Estado de São Paulo, usando de 
suas atribuições legais,
Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo:
Artigo 1.º - Fica aprovado o Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - TC-001424/026/11, 
favorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Socorro, relativas ao exercício de 2011.
Parágrafo único – A aprovação a que se refere o caput do artigo 1.º não alcança os atos pendentes de apreciação 
pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
Artigo 2º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal da Estância de Socorro, 17 de setembro de 2013. 
João Pinhoni Neto
Presidente da Câmara Municipal

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

CONVITE PARA AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 

A Câmara Municipal da Estância de Socorro, através de seu presi-
dente, nos termos do artigo 24, XV, da Lei Orgânica do Município, 
leva ao conhecimento da população socorrense que a Prefeitura 
Municipal realizará na Sala de Sessões da Câmara Municipal, à Rua 
XV de Novembro n.º 18, as seguintes audiências Públicas:

1- Audiência Pública da Saúde, no dia 24 de setembro, quarta-feira, 
às 20 horas, visando a divulgação do relatório sobre o funciona-
mento das ações da Saúde, demonstrando as fontes dos recursos 
aplicados no 2º quadrimestre (maio a agosto) e o Demonstrativo 
das Aplicações dos Recursos Financeiros do CONISCA – Con-
sórcio Intermunicipal de Saúde do Circuito das Águas; 

2- Audiência Pública para a avaliação do cumprimento das Metas 
Fiscais, no dia 30 de setembro, segunda-feira, às 18 horas.

João Pinhoni Neto – Presidente 

Secretaria de Meio Ambiente 
e COMDEMA divulgam cronograma para 

Gestão do Lixo no município
 A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com a ajuda do Conselho Municipal 
de Defesa do Meio Ambiente de Socorro (COMDEMA), disponibiliza para a nossa popu-
lação um cronograma de ações propostas para a gestão dos resíduos sólidos produzidos 
em nosso município.
 O objetivo deste plano de ação é dar maior aproveitamento para os resíduos 
que produzimos e dispor no Aterro Sanitário Municipal apenas os rejeitos que não po-
dem ser reaproveitados.
 É importante salientar que estas ações fazem parte de um planejamento, sendo 
assim alguns prazos podem ser alterados. Conforme este cronograma for sendo atualiza-
do, será disponibilizado no espaço do COMDEMA no site da Prefeitura.

Divisão Municipal de Trânsito informa

Nesta segunda-feira (23), a Ponte próxima a Antiga Rodoviária/
Supermercado União, será interditada em sua circulação de veículos 

(ida/vinda). Motivo: Realização de Obras da SABESP
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Centro Cultural, opção de lazer e 
cultura para socorrense e turista

 Aconteceu no último sába-
do, mais um evento de sucesso no 
Teatro do Centro Cultural de So-
corro. Com a casa lotada, a Cia de 
Teatro São Genésio apresentou o 
espetáculo Teatral “Anonimato”.
 No decorrer do ano a cida-
de tem sido palco de peças de su-
cesso, graças ao trabalho desenvol-
vido pela Secretaria de Turismo e 
Cultura, sob o comando do Secre-
tário da pasta, Acácio José Zavanella 
e do Chefe de Cultura Tiago de 
Faria. Só neste ano foram diversos 
eventos gratuitos, entre eles quatro 
peças, através do Programa de Ação 
Cultural – PROAC, da Secretaria 
Estadual da Cultura, que tem como 
um dos objetivos divulgar a produ-
ção artística e cultural no Estado.
 O Chefe da Divisão de Cultu-
ra explicou que a parceria com a PRO-
AC proporcionará a vinda de mais pe-
ças para Socorro até o final do ano.

 Além da parceria com o 
Governo do Estado, tem sido alvo 
do trabalho o apoio e a divulgação 
da cultura típica e de artistas locais, 
tanto na elaboração de projetos 
como na participação em eventos, 
como aconteceu nas últimas edi-
ções da Festa de Agosto e Festa do 
Morango.
 A próxima atração do Cen-
tro Cultural será a Mostra de Dan-
ça “Somos Livres” com a dançarina 
Viviane Artioli. O espetáculo é di-
recionado aos amantes da arte em 
geral e para quem queira conhecer 
um pouco mais da Dança Contem-
porânea. 
 Além de apresentar atra-
ções ao público, o espaço sedia 
oficinas de teatro e dança sema-
nalmente. Mais informações sobre 
eventos que acontecerão em breve 
podem ser obtidas acessando o site 
www.socorro.sp.gov.br/cultura.

Inscrições para o Campeonato 
Socorrense de Futsal

 A Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer e o Clube XV de 
Agosto informam a todos os in-
teressados que estão abertas as 
inscrições para o Campeonato So-
corrense de Futsal, evento que será 
disputado nos Ginásios de Esportes 
Nego Bonetti (Municipal) e Celesti-
no de Pompeia Calafiori (Clube XV 

de Agosto). 
As inscrições serão por equipes, na 
categoria adulto (acima de 18 anos), 
e individual, na categoria veteranos 
(acima de 40 anos). As inscrições 
serã feitas no Ginásio de Esportes 
Nego Bonetti, das 9 às 17 horas, a 
partir desta sexta-feira, 13 de se-
tembro.


