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Certificados do programa “Alimente-se Bem”
serão entregues neste sábado na Praça da Matriz

 O SESI Serviço Social da In-
dústria em parceria com o CEMEP 
Centro Municipal de Ensino Profis-
sionalizante, está concluindo o pro-
grama “Alimente-se Bem”, quando 
realizou em sua unidade móvel lo-
calizada durante algumas semanas 
na Praça da Matriz, em Socorro, os 
cursos de Sabor na Medida Certa 
(Diabetes), Sabor na Medida Certa 
(Colesterol), Sabor da medida Cer-
ta (Hipertensão), Sabor na Medida 
Certa (Obesidade) e Sabor na Me-
dida Certa (Alimentação Saudável e 
Culinária na 3ª Idade).
 Os alunos concluintes aos 
cursos, em número de 357 estarão 
recebendo seus certificados, no sá-
bado (28) à partir das 9h na Praça 
da Matriz, com a presença de auto-
ridades, representantes do SESI, do 
CEMEP, prefeito André Bozola, Vice 
Prefeito Edelson Cabral Teves, Pre-
sidente da Câmara Municipal, João 
Pinhoni Neto, Vereadores e convi-
dados.
 Da agenda oficial do dia, for-
mação de mesa principal no Coreto, 
execução dos hinos, Nacional e de 
Socorro, abertura oficial e pronun-
ciamentos, entrega dos certificados 
e encerramento com a participação 
musical de integrantes do Grupo de 
Viola Caipira Morena da Fronteira.

Centro do Idoso promove Semana Comemorativa
 Para comemorar com brilhan-
tismo o Dia do Idoso, agendado no 
calendário oficial das comemorações 
para o dia 01 de outubro de cada ano, 
o Centro do Idoso, uma das áreas agre-
gadas à Secretaria Municipal de Assis-
tência Social e Desenvolvimento, reali-
zará uma Semana Comemorativa, com 
início nesta sexta-feira (27 de setem-
bro) até sexta-feira (04) de outubro.
Dia 27 – Setembro (Sexta-feira) 
13 horas - Passeio com atividades re-
creativas ao Campo dos Sonhos. (Para 
os idosos agregados ao Centro).
Dia 30 – Setembro (Segunda-Feira)
Presença do Grupo de Artesanato/Bin-
go Recreativo
10 horas – Sede/Abadia - Musical com 
apresentação de Mario Xavier (aberto 

aos idosos em geral).
13 horas – Sede/Abadia - Sessão de Ci-
nema no Cine Cavalieri Orlandi  com 
a exibição do filme “Os 3 Patetas”. 
(Para este evento, a direção do cinema 
estará liberando a entrada de outros 
idosos que não estejam incorporados 
ao Centro do Idoso, mas que estejam 
acima de 60 anos). Entrada Franca.
14h30 - Sede/Abadia – Festa com os 
Aniversariantes do Mês, abraçando 
com o Parabéns à Você, Jandira Santos 
de Souza, Jacira de Oliveira Maximiano, 
Arlindo Silva, Irma Rovesta Mantovani 
e Maria Marques Malara. (Para os ido-
sos do Centro e seus familiares).
Dia 01 – Outubro – (Terça-Feira) 
9 horas – Apresentação do Grupo da 
3ª idade do Bairro Santa Cruz 

Apresentação de aulas de Educação Fí-
sica com o prof. Sidnei.
10 horas - Grupo de Artesanato do 
Bairro dos Rubins e Atividades Artísti-
cas/Artesanais 
13h30 – Palestra com a Dra Amélia Pa-
dilha, Coordenadora do Centro Muni-
cipal Odontológico.
15h00 – Palestra com as Nutricionis-
tas da Prefeitura Municipal, Rosangela 
e Roberta.
Dia 02 – Outubro – (Quarta-feira) 
8h30 - Cinema na Estação com o filme 
“Resgate das Fadas”
13 horas - Passeio ao Portal do Sol, 
com atividades recreativas.
Dia 03 – Outubro – (Quinta-feira) 
9 horas - Apresentação Teatral /Conta-
ção de História com Elsa Domingues 

de Faria.
13h30 -  Palestra com a Psicologa Ca-
mila Rafaela Baldo  e a Assistente Social 
Maria Estela Ferreira Dias.
14h30 – Palestra com a fisioterapeuta 
Roberta Célia de Almeida
15h30 – Apresentação de Musicaliza-
ção com o professor Vitor 
Dia 04 – Outubro – (Sexta-feira) 
9h - Palestra com a Capelã Marisa Lugli 
sobre Auto Estima
13h30 - Palestra com o Ortopedista 
Dr Fabiano Oliveira Moraes
14h30- Encerramento com o Grupo 
de Canto e Coral do Projeto Guri, 
com os professores Gabriel e Tiago.
Em todas as atividades na Sede, o mú-
sico Mario Xavier estará presente ani-
mando as atividades agendadas.



PORTARIA Nº 6425/2013

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 - Suspender a partir de 01 de Setembro de 2013 os efeitos da Portaria nº 
5912/12 que designou Marco Antonio Zanesco - CTPS 22575 - Série 00263-SP, ocupante do 
emprego permanente de Escriturário e do emprego em comissão de Chefe da Supervisão 
Administrativa da Saúde - referência 30.

Art. 2º - Nomear o mesmo a partir de 01 de Setembro de 2013, para ocupar o 
emprego em comissão de Chefe da Divisão de Gestão e Controle - referência 35.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 20 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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Portarias
PORTARIA Nº 6424/2013

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 - Suspender a partir de 01 de Setembro de 2013, os efeitos da Portaria nº 
6349/2013, que designou Denise Benedita Mazeto Valdo - CTPS 35102 - Série 00263-SP, para 
ocupar o emprego em comissão de Assessor Técnico de Gabinete.

Art. 2º - Nomear a mesma a partir de 01 de Setembro de 2013 no emprego em 
comissão de Chefe da Divisão de Tributação e Arrecadação - referência 35.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 20 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 6426/2013

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

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear Paula Fabiana Irie Meloto - CTPS 045527 - Série 00215-SP, 
para ocupar o emprego em comissão de Assessor Jurídico - referência 50, a partir de 16 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, 20 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 6427/2013

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

RESOLVE:

Art. 1° - Desligar do Serviço Público Municipal, a pedido:
- Sidiel Aparecido Leite - CTPS 036370 - Série 413-SP, ocupante do emprego 

permanente de Operador de Máquinas Pesadas a partir de 18 de setembro de 2013.
- Clayton Aderson de Souza - CTPS 43337 - Série 00208-SP, ocupante do 

emprego permanente de Escriturário a partir de 16 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, 20 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 6428/2013 

“Altera a Portaria nº 5430/2010 de 05 de novembro de 2010”
    

DR. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO 
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO 
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:

Art. 1º - Altera os membros da Comissão Processante Permanente constituída 
pela Portaria 5430/2010 para apurar infração funcional cometida por membro da Guarda Civil 
Municipal, que em tese pode ter configurado infração administrativa. 

Art. 2º - A Comissão Processante Permanente constituída através da Portaria nº 
6223/2013 de 27 de fevereiro de 2013, composta por Dr. Rodrigo Francisco Cabral Teves - Procurador 
Jurídico, Matrícula nº 2.312, Presidente, Dra. Carolina Mantovani Bovi Zanesco - Procuradora Jurídica, 
Matrícula nº 2.548, Membro Titular - Secretária, Geny Maria Cordoba Andreucci - Oficial Administrativo, 
Matrícula nº 185, Membro Auxiliar Suplente, acompanhada, nos termos do artigo 43 do Decreto 
1337/1985, pelo Corregedor da Guarda Civil Municipal, GCM Walter Armando da Silva e pelo Membro 
Auxiliar, Guarda Civil Municipal graduado designado pelo Comandante da Guarda Civil Municipal, GCM 
José Carlos Barbi. 

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor nesta data, devendo ser afixada em local 
de costume, dando ciência ao imputado e publicada no jornal oficial, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 23 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 6429/2013

“Prorroga Processo Administrativo Disciplinar - PAD”

DR. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO 
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO 
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:

Art. 1º - Prorrogar o prazo da Portaria 6360/2013 que instaurou o Processo 
Administrativo Disciplinar - PAD, nº 14/2013, por mais 60 (sessenta) dias nos termos do art. 57 da 
Lei Municipal nº 3348/2010, a partir de 25 de setembro de 2013.                  

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, devendo ser afixada em local 
de costume, dando ciência a imputada e publicada no jornal oficial, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 24 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 6430/2013

DR. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MU-
NICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE 
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:

Art. 1º - Promover, por merecimento, nos termos do artigo 97 da Lei Complemen-
tar 197 de 27 de novembro de 2012, os servidores abaixo relacionados, com fulcro na Avaliação 
de Desempenho, cuja base de dados encontra-se homologadas e arquivadas na Divisão de Pessoal.

A Secretaria Municipal de 
Comunicação Social informa:

Desligamento Temporário dos Retransmissores de Televisão

 Na próxima segunda-feira, 30, das 12h as 17h30, haverá uma ma-
nutenção na rede elétrica do Bairro dos Buenos, o que ocasionará no 
desligamento dos equipamentos da torre de retransmissão dos canais 
de televisão aberta. 
 Caso haja dúvida ou necessidade de informações favor entrar 
em contato pelo telefone (19) 3855.9614
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Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 24 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 3755/2013

“Autoriza a Prefeitura Municipal de Socorro a receber, mediante repasse 
efetuado pelo Governo do Estado de São Paulo, recursos financeiros a fundo perdido.”

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

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

Art. 1° - Fica o executivo municipal autorizado a: 
I - Receber, através de repasse efetuado pelo Governo do Estado de São Paulo, 

recursos financeiros a fundo perdidos, procedentes do Tesouro do Estado; 
II - Assinar com o Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Economia e 

Planejamento, através da Unidade de Articulação com Municípios o convênio necessário à obtenção 
dos recursos financeiros previstos no Inciso I deste artigo, bem como as cláusulas e condições 
estabelecidas pela referida Secretaria; 

III - Abrir crédito adicional especial para fazer face às despesas com a execução da 
(s) obra (s) e ou Aquisição (ões).

Parágrafo Único - A cobertura do crédito autorizado no Inciso I será efetuada 
mediante a utilização dos recursos a serem repassados. 

Art. 2° - Os recursos financeiros mencionados no artigo anterior destinar-se-ão a: 
pavimentação, drenagem de água pluvial e implantação de calçadas no Jardim Santa Cruz.

Art. 3° - Os encargos que a prefeitura vier a assumir no referido convênio correrão 
por conta de verbas próprias constantes no orçamento vigente, suplementadas se necessário. 

Art. 4° - Esta Lei 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

LEI Nº 3756/2013

“Dá denominação a via pública de Rua Almira Carolina Benedetti 
Oliveira, conforme específica”. 

“De autoria do Vereador João Pinhoni Neto – DEMOCRATAS”

DR. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO 
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO 
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL 
APROVOU E ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º. Fica denominada “Rua Almira Carolina Benedetti Oliveira” a via pública 
localizada na Travessa 02 da Estrada Municipal Vereador José Maria Franco de Godoi (Salone).

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 25 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 3757/2013

“Dispõe sobre a fixação em estabelecimentos médicos, clínicas, consultórios 
e similares, de placas informativas sobre os profissionais que ali atuam”.

“De autoria do Vereador João Pinhoni Neto – DEMOCRATAS”

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

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

Art. 1º.  Fica estabelecido que estabelecimentos médicos, clínicas, consultórios e 
similares, de natureza privada, fixem em locais visíveis placas informativas de dados dos profissionais 
que ali atuam.

§ 1.º Para fins desta lei consideram-se estabelecimentos médicos, clínicas, 
consultórios e similares os estabelecimentos destinados à cirurgias de qualquer natureza, 
tratamento de doenças a tratamentos odontológicos.

§ 2.º Às informações de que trata o caput deste artigo deverão constar:
I. Nome completo dos médicos e dentistas, a especialidade, a data e o horário de 

atendimento ao Público durante os períodos diurnos e noturnos;  
II. Horário de início e final de tratamento dos profissionais da área médica e 

odontológica;
III. Nome do responsável pela coordenação dos serviços médicos e odontológicos;
IV. Telefone do órgão Municipal de Saúde responsável para receber eventuais 

reclamações.
Art. 2º. As placas informativas deverão ser afixadas nas entradas e no interior dos 

estabelecimentos a que se refere o artigo anterior, sempre em local visível.
Art. 3º. Fica o Poder Executivo autorizado a expedir as normas necessárias à 

execução em contrário.
Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrario.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 25 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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Prefeitura Municipal da Estância de
Socorro convida população

Socorrense para Audiência Pública

Em atendimento ao artigo 48º, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal 
(L.C. N.º 101/00), a Administração Municipal convida toda a população para partici-
par 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 Adminis-

trativo 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

LEI Nº 3758/2013

“Dispõe sobre a inclusão da Festa de Nossa Senhora da Conceição 
Aparecida no calendário oficial de eventos do município”.

De autoria dos Vereadores:
 João Pinhoni Neto – DEMOCRATAS
Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula – PV 

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 - Fica incluído no calendário oficial de eventos do município de Socorro 
a “Festividade de comemoração a Nossa Senhora da Conceição Aparecida” a ser comemorado 
anualmente no mês de outubro.

Art. 2º - Compete ao Executivo regulamentar a presente Lei.
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.

                   Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 25 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 3759/2013

“Institui a campanha de incentivo ao descarte consciente de medicamentos 
com prazo de validade vencido, utilizados pelos munícipes em suas residências e dá outras 
providências”.

“De autoria do Vereador Pedro Sabio Nunes – PSDB”
  

      DR. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO 
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO 
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL 
APROVOU E ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica instituída no município de Socorro, a Campanha de Incentivo ao 
Descarte Consciente de Medicamentos com Prazo de Validade Vencido, utilizados pelos munícipes 
em suas residências.

Art. 2º - O Executivo Municipal, através de seu órgão competente, promoverá 
orientações aos riscos ambientais causados pelo descarte incorreto desses produtos, considerados 
resíduos tóxicos e os respectivos procedimentos aos munícipes, esclarecendo-lhes sobre a 
relevância desta medida.

Art. 3º - O Executivo Municipal divulgará a presente campanha por todo o 
Município, da forma que julgar conveniente.

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, indicando os locais e 
prazos de implantação de cada ponto de coleta dos medicamentos vencidos e no que couber.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 25 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 3760/2013

“Dispõe sobre a oficialização do Festival da Viola, no Município de Socorro”.

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

        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. Fica oficializado no município de Socorro, o Festival da Viola, a ser 
levado a efeito, anualmente, dentre os eventos comemorativos do aniversário do município.

Art. 2°. Fica o Executivo Municipal autorizado a promover o referido Festival, 
através da Diretoria da Cultura.

Art. 3º. A Diretoria da Cultura designará comissão para organizar o referido 
Festival, e esta escolherá os membros da comissão julgadora.

Art. 4º.  Os prêmios oferecidos aos participantes ficaram denominados de 
“melhor música inédita”, conforme regulamento.

Parágrafo Único: O Executivo poderá firmar parcerias com entidades 
públicas ou privadas, para realização do festival.

Art. 5º. O Executivo através de Decreto regulamentará a presente Lei, 
discriminando o local de realização do Festival da Viola, além de outras condições indispensáveis 
para a sua realização.

Art. 6º.  As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta de 
verbas próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário.

Art. 7º.  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

                    Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 25 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 3761/2013

“Dispõe sobre a implantação do Certificado Amigo do Esporte no 
Município e dá outras providências”. 

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

        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. Fica autorizado Poder Executivo a implantar no âmbito do Município 
de Socorro, o Certificado Amigo do Esporte para as pessoas físicas e jurídicas que participem de 
iniciativas visando o desenvolvimento do esporte no Município.

Art. 2º. Será considerado Amigo do Esporte, a pessoa física e/ou jurídica que 
patrocinar, divulgar, estimular ou colaborar de alguma maneira para apoiar o desenvolvimento do 
esporte no Município de Socorro.

Art. 3º. O Certificado Amigo do Esporte poderá ser utilizado por pessoas 
físicas e jurídicas em qualquer tipo de peças publicitárias para divulgação do apoio ao esporte.

Parágrafo único: O modelo do Certificado Amigo do Esporte será 
estabelecido pelo Poder Executivo, através da Diretoria competente, por meio de concurso ou 
outra forma de criação.

Art. 4º. A permissão do uso do Certificado Amigo do Esporte será concedida, 
após análise do projeto, pela Comissão Municipal Amigo do Esporte - CMAE, não remunerado, 
formado por três representantes de cada um dos seguintes órgãos:

I- Diretoria Municipal da Educação Esportes e Lazer, a quem cabe a presidência;
II- Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social da Câmara dos 

Vereadores Município da Estância de Socorro.
Parágrafo único: A permissão de uso será válida por um ano, podendo ser 

renovada, a critério do CMAE.
Art. 5º. A pessoa física ou jurídica interessada em conseguir permissão para 

uso do Certificado Amigo do Esporte deverá pleiteá-la junto ao CMAE.
Art. 6º. O Poder Executivo fará ampla divulgação, nos meios de comunicação, 

da criação do Certificado Amigo do Esporte – CAE.
Art. 7º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei, para a implantação do 

Certificado Amigo do Esporte – CAE.
Art. 8º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

                    Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 25 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 COMPLEMENTAR Nº 205/2013

“Autoriza o Poder Executivo a outorgar através de concessão de uso, 
imóvel público que especifica”.

   DR. ANDRÉ EDUARDO 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 - Fica o Poder Executivo autorizado a outorgar através de Concessão 
de Uso, espaço público, destinado a lanchonete e/ou restaurante, venda de souvenirs e 
comercialização de produtos fabricados no Município, localizado nas do Monumento do Cristo 
Redentor, denominado “Belvedere Felippe Jorge Feres”.

Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a outougar através de Concessão 
de Uso, espaço público que será destinado a instalação de antena de serviço de comunicação 
multmídia nas dependências do Monumento do Cristo Redentor, denominado “Belvedere Felippe 
Jorge Feres”

Art. 3° - As referidas concessões de uso serão onerosas, e realizada mediante 
procedimento licitatório na modalidade de concorrência, com fulcro na Lei Federal n0 8.666/93 e 
suas alterações posteriores.

Art. 4° -  As condições, preços mínimos, prazos e demais especificações, 
constarão do edital a ser publicado pela Prefeitura Municipal.

Art.5° -  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação revogadas as 
disposições em contrário em especial a Lei Complementar 71/2012.
             Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 25 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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LEI COMPLEMENTAR Nº 206/2013

“Altera o Capítulo IV e os artigos 128,131, 136,137,156,164 da Lei 
Complementar n. 59/2001”

DR. ANDRÉ EDUARDO DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL 
DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E 
ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - O Capítulo IV da Lei Complementar n° 59/2001 passa a vigorar com 
seguinte redação:

“CAPÍTULO IV

Do  Imposto Sobre a Transmissão “Inter Vivos” a qualquer título, por ato 
oneroso de bens imóveis

SEÇÃO I
Do fato gerador e da incidência

 Art. 78 - O Imposto Sobre a Transmissão “Inter Vivos”, a Qualquer Título, por Ato 
Oneroso, de Bens Imóveis, por Natureza ou Acessão Física, e de Direitos Reais Sobre Eles - ITBI, tem 
como fato gerador:

 I – a transmissão “inter vivos”, a qualquer título, por ato oneroso:
a) da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis, por natureza ou por acessão 

física, conforme definido pelo Código Civil;
b) de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia;
II - a cessão onerosa de direitos relativos às transmissões referidas nas alíneas do inciso 

I deste artigo. 
Parágrafo Único – O imposto refere-se a atos e contratos relativos a imóveis situados no 

território do Município da Estância de Socorro, SP.

Art. 79 - Estão compreendidos na incidência do imposto:
I – a compra e venda;
II – a dação em pagamento;
III – a permuta, inclusive nos casos em que a co-propriedade se tenha estabelecido pelo 

mesmo título aquisitivo ou em bens contíguos;

IV – os mandatos em causa própria ou com poderes equivalentes para a transmissão 
onerosa de imóveis e respectivos substabelecimentos;

V – a arrematação, a adjudicação e a remição;
VI – a cessão onerosa de direitos do arrematante ou adjudicatário, depois de assinado o 

auto de arrematação ou adjudicação;
VII - a atribuição de imóveis, a título oneroso, na divisão de patrimônio comum ou 

na partilha, a um dos condôminos, ao cônjuge supérstite ou a qualquer herdeiro, acima da respectiva 
meação ou quinhão;

VIII – a cessão onerosa de direitos decorrentes de compromissos de compra e venda;

IX – a cessão onerosa de benfeitorias e construções em terreno compromissado à 
venda ou alheio, exceto a indenização por benfeitorias;

X - a consolidação de propriedade em favor do credor fiduciário em procedimento 
decorrente de retomada de imóvel alienado fiduciariamente;

XI – todos os demais atos onerosos, translativos de bens imóveis, por natureza ou 
acessão física, constitutivos de direitos reais sobre imóveis ou demais cessões de direitos a eles relativos.

 
Art. 80 - Ressalvado o disposto no artigo 81 desta lei  o imposto não incide sobre a 

transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo 79: 
I – quando efetuado para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em 

pagamento de capital nela subscrito;
II – quando decorrente de incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra 

ou com outra;
III – aos mesmos alienantes, em decorrência de sua desincorporação do patrimônio da 

pessoa jurídica a que foram conferidos.

Art. 81 - O disposto no artigo 80 desta lei não se aplica quando a pessoa jurídica 
adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou a locação de propriedade imobiliária ou a 
cessão de direitos relativos a sua aquisição.

Parágrafo 1º - Considera-se caracterizada a atividade preponderante referida neste 
artigo quando mais de 50% (cinqüenta por cento) da receita operacional da pessoa jurídica adquirente, 
nos 2 (dois) anos anteriores e nos 2 (dois) anos subseqüentes à aquisição, decorrer de transações 
mencionadas neste artigo.

Parágrafo 2º - Se a pessoa jurídica adquirente iniciar sua atividade após a aquisição, 
ou menos de 2 (dois) anos antes dela, apurar-se-á a preponderância referida no parágrafo antecedente 
levando em conta os 3 (três) primeiros anos seguintes à data da aquisição.

Parágrafo 3º - Verificada a preponderância referida neste artigo, tornar-se-á devido o 
imposto nos termos da lei vigente à data da aquisição, sobre o valor do bem ou direito nessa data.

Parágrafo 4º - A disposição deste artigo não é aplicável à transmissão de bens ou 
direitos, quando realizada em conjunto com a da totalidade do patrimônio da pessoa jurídica alienante.

Art. 82 - Não é devido o imposto na retrovenda, preempção ou retrocessão, bem como 
nas transmissões decorrentes do exercício de pacto de melhor comprador ou implemento de cláusula 
resolutiva, quando volte os bens ao domínio do alienante por força de estipulação contratual, não se 
restituindo o imposto pago.

 
SEÇÃO II

Do sujeito passivo

Art. 83 - São contribuintes do imposto:
 I – os adquirentes dos bens ou direitos transmitidos;
II – nas cessões de direitos decorrentes de compromisso de compra e venda, os 

cessionários. 
Parágrafo Único – Nas permutas, cada contratante pagará o imposto sobre o valor do 

bem adquirido.

Art. 84 - Respondem subsidiariamente pelo imposto:
I – o transmitente;
II – o cedente;
III - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, relativamente aos atos por 

eles ou perante eles praticados em razão do seu ofício, ou pelas omissões de que forem responsáveis.

SEÇÃO III

Da base de cálculo e da alíquota

Art. 85 - A base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel, apurado conforme 
valor venal de referência divulgado anualmente por Decreto do Poder Executivo Municipal, ou o valor 
dos bens ou direitos transmitidos, quando este for superior, e desde que seja superior ao valor venal 
utilizado para cálculo do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, do Imposto 
sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD 
e ao preço do negócio jurídico declarado pelas partes, prevalecendo, em qualquer hipótese, o maior dos 
valores. 

Parágrafo 1º -  O valor venal de referência para cálculo do ITBI será atualizado 
anualmente por Decreto do Poder Executivo Municipal, de forma a assegurar sua compatibilização 
com os valores praticados no Município, por meio de pesquisa e coleta amostral permanente dos 
preços correntes das transações e das ofertas de imóveis à venda no mercado imobiliário, devendo ser 
formada, para tanto, por Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal, Comissão Municipal de Valores 
Imobiliários que conte, inclusive, com a participação de representantes da sociedade. 

Parágrafo 2º - Nas arrematações, nas adjudicações e nas remições de bens imóveis, a 
base de cálculo será o valor estabelecido pela avaliação ou o preço pago, desde que superior ao valor 
venal indicado no caput deste artigo. 

Parágrafo 3º - Nos casos de divisão de patrimônio comum, partilha ou extinção de 
condomínio, a base de cálculo será o valor da fração ideal superior à meação, ao direito ou à parte ideal, 
desde que superior ao proporcional valor venal indicado no caput deste artigo. 

Parágrafo 4º - Nas rendas expressamente constituídas sobre imóveis, usufrutos, direitos 
de uso, habitação, superfície, enfiteuse, subenfiteuse e na cessão de direitos e acessão física, a base de 
cálculo será o valor do negócio jurídico ou: 

I – nas rendas expressamente constituídas, 1/3 (um terço) do valor venal indicado no 
caput deste artigo, se este for maior; 

II – no usufruto, no uso, na habitação e na cessão de seus direitos, 1/3 (um terço) do 
valor venal indicado no caput deste artigo, se este for maior; 

III - na alienação da nua-propriedade, 2⁄3 (dois terços) do valor venal indicado no caput 
deste artigo, se este for maior;

IV – na cessão, pelo titular do domínio útil ou pelo superficiário, do direito do enfiteuta 
ou subenfiteuta ou do direito de superfície e na constituição da enfiteuse ou do direito de superfície, 80% 
(oitenta por cento) do valor venal indicado no caput deste artigo, se este for maior; 

V – na cessão, pelo titular do domínio direto ou pelo proprietário do imóvel sobre o qual 
se constituiu o direito de superfície, do direito do senhorio sobre o imóvel aprazado ou do imóvel sobre 
o qual se constituiu o direito de superfície, 20% (vinte por cento) do valor venal indicado no caput deste 
artigo, se este for maior; 

VI – na indenização pela acessão física, o valor da indenização;
VII – na concessão de direito real de uso e de uso especial para fins de moradia, 80% 

(oitenta por cento) do valor venal indicado no caput deste artigo, se este for maior. 
VIII - nas cessões de direitos decorrentes de compromisso de compra e venda, o valor 

venal indicado no caput deste artigo, proporcional à parte já quitada, se este for maior. 

Art. 86 - Na apuração do valor venal, o Executivo Municipal poderá adotar sistemática 
que permita aferir o valor da transação, atinente a todo e qualquer fato gerador, de modo a refletir 
o preço de mercado, ficando, assim, permitido à Autoridade Administrativa Tributária responsável pelo 
lançamento, independentemente da publicação ou do conteúdo dos decretos previstos no caput e no 
parágrafo primeiro deste artigo, ainda, independentemente da idoneidade da declaração do 
contribuinte, apurar o valor venal de referência por meio de arbitramento, mediante decisão 
devidamente fundamentada e subsidiada por pesquisa dos valores dos imóveis em imobiliárias, 
materiais publicitários, consulta a instituições bancárias, consulta aos cartórios de registro, indicadores 
oficiais e privados idôneos, assim como outros meios idôneos, desde que do referido procedimento não 
resulte valor venal de referência inferior aos indicados nos demais artigos desta lei. 

Art. 87 – A apuração do valor venal de referência nas transmissões de imóveis rurais 
terá como mínimo o valor médio da terra nua por hectare,  atribuído pelo Instituto de Economia Agrícola 
da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo – IEA, no exercício em que se der a 
transmissão, acrescida do valor das construções, instalações e benfeitorias, culturas, pastagens cultivadas 
e demais acessões identificáveis e apuradas também por meio da Declaração do Imposto sobre a 
Propriedade Territorial Rural  - DITR, vigente na data da transmissão. 

Parágrafo Único. A apuração referida no caput deste artigo também considerará o valor 
venal utilizado para o cálculo do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural  - ITR ou o preço do 
negócio jurídico, prevalecendo o que for maior, e desde que superiores ao valor  resultante da apuração 
indicada no caput. 

Art. 88 - Nas transmissões “inter vivos” em que houver reserva em favor do transmitente 
do usufruto, uso ou habitação sobre o imóvel, o imposto será recolhido na seguinte conformidade:

I – no ato da escritura, sobre o valor da nua-propriedade;

II – por ocasião da consolidação da propriedade plena, na pessoa do proprietário, sobre 
o valor do usufruto, uso ou habitação.

Parágrafo Único – Fica facultado o recolhimento, no ato da escritura, do imposto sobre o 
valor integral da propriedade.

Art. 89 - Nas cessões de direitos decorrentes de compromisso de compra e venda, será 
deduzida do valor tributável a parte do preço ainda não paga pelo cedente, ou o proporcional valor 
venal, nos casos em que este for utilizado para a composição da base de cálculo.

Art. 90 - Não serão abatidas do valor da base para calculo do imposto quaisquer dívidas 
que onerem o imóvel transmitido.

Art. 91 - As alíquotas do imposto são as seguintes:

I – transmissões realizadas, em primeira aquisição residencial do contribuinte, no 
âmbito do Sistema Financeiro de Habitação - SFH, do programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV e 
do Programa de Arrendamento Residencial - PAR, ainda, atinente a imóveis adquiridos com utilização de 
recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS:

a) sobre o valor efetivamente financiado: 0,5% (meio por cento);
b) sobre o valor restante: 2% (dois por cento).
II- transmissões, em primeira aquisição residencial do contribuinte, de imóveis integrantes 

de empreendimentos habitacionais de interesse social e imóveis localizados em Zonas Especiais de 
Interesse Social - ZEIS, neste último caso, cujo valor não seja superior a 4.705 (quatro mil, setecentos e 
cinco) UFMES assim como aquisições em que seja alienante cooperativa habitacional de interesse social 
ou entidade assemelhada: 0,5% (meio por cento)

III – demais transmissões: 2% (dois por cento)
 

SEÇÃO IV

Do lançamento e do recolhimento

Art. 92 - Excetuadas as hipóteses expressamente previstas nos artigos seguintes, o 
imposto será arrecadado antes de efetivar-se o ato ou contrato sobre o qual incide, se por instrumento 
público, e no prazo de 30 (trinta) dias de sua data, se por instrumento particular.

Art. 93 - Na arrematação, adjudicação ou remição, o imposto será pago dentro de 30 
(sessenta) dias desses atos, antes da assinatura da respectiva carta e mesmo que essa não seja extraída

Parágrafo Único – No caso de oferecimento de embargos, o prazo se contará de 
sentença transitada em julgado, que os rejeitar.

Art. 94 - Nas transmissões realizadas por termo judicial, em virtude de sentença judicial, 
o imposto será pago dentro de 30 (trinta) dias contados da data da assinatura do termo, do trânsito em 
julgado da sentença ou da celebração do ato ou contrato, conforme o caso.

Art. 95 - Na hipótese do art. 79, X, desta Lei, o imposto poderá ser recolhido a qualquer 
tempo, desde que antes da consolidação da propriedade imobiliária em nome do credor fiduciário. 

 
SEÇÃO V

Das obrigações dos serventuários da justiça
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Art. 96 - Os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, não praticarão 
quaisquer atos atinentes a seu ofício, nos instrumentos públicos ou particulares relacionados com a 
transmissão de bens imóveis ou de direitos a eles relativos, sem a prova do pagamento do referido 
imposto, nos casos em que devido o seu recolhimento prévio.

Art. 97 - Os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício ficam obrigados:
I – A facultar aos encarregados da fiscalização o exame em cartório dos livros, autos e 

papéis que interessem à arrecadação do imposto;
II – A fornecer aos encarregados da fiscalização, quando solicitada e satisfeitos os 

emolumentos, certidão dos atos lavrados ou registrados, concernentes a imóveis ou direitos a eles 
relativos;

III – A fornecer, na forma regulamentar, dados relativos às guias de recolhimento;
IV – Havendo incidência do imposto, será o conhecimento obrigatoriamente transcrito 

na escritura ou documento.

Art. 98 - Os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício que infringirem o 
disposto nos artigos 96 e 97 ficam sujeitos à multa de 10 “UFMES” (Unidade Fiscal do Município 
Estância de Socorro), por item descumprido.

Parágrafo Único – A multa prevista no “caput” deste artigo terá como base a “UFMES” 
(Unidade Fiscal do Município Estância de Socorro) vigente na data de sua aplicação.

Art. 99 - Os escrivães, tabeliães, oficiais de notas, de registro de imóveis e de registro de 
títulos e documentos ficam obrigados a, no prazo máximo de 15 (quinze) dias do mês subsequente à 
prática do ato de transmissão ou de registro, após a satisfação dos emolumentos, comunicar à Prefeitura 
as unidades transacionadas, informando:

I – Nome e endereço do vendedor e do comprador;
II – Cadastro Municipal do imóvel;
III – O valor pago a título de ITBI, a data e o órgão arrecadador.

Art. 100 - Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação 
principal pelo contribuinte, respondem subsidiariamente com ele, nos atos que intervierem e quando for 
apurada a culpa, os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício.

SEÇÃO VI
Das isenções

Art. 101 - Fica isenta do Imposto Sobre a Transmissão “Inter Vivos”, a Qualquer Título, 
por Ato Oneroso, de Bens Imóveis, por Natureza ou Acessão Física, e de Direitos Reais Sobre Eles - ITBI a 
aquisição de imóveis feita por autarquia, empresa pública municipal e por pessoa jurídica em cujo capital 
o Município tenha participação majoritária, assim como pela sua Administração Direta ou Indireta. 

SEÇÃO VII
Das disposições gerais

Art. 102 - Em caso de incorreção do lançamento do Imposto Sobre a Propriedade 
Predial e Territorial Urbana, quando utilizado para efeito de base de calculo deste tributo, o fisco 
Municipal poderá rever, de oficio, os valores recolhidos a título de ITBI.

Parágrafo Único – Não serão efetuados lançamentos complementares para diferenças 
no imposto devido, cuja importância apurada seja inferior aos custos para seu lançamento, cobrança e 
arrecadação.

Art. 103 - Quando os esclarecimentos, as declarações, os documentos e os recolhimentos 
prestados, expedidos ou efetuados pelo sujeito passivo ou por terceiro legalmente obrigado forem 
omissos ou não mereçam fé, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará o valor a ser 
considerado como base de cálculo para lançamento deste tributo.”

Art. 2º - O artigo 128 da Seção II do Capítulo VIII da Lei Complementar nº 
59/2001 passa a vigorar com  seguinte redação:

“SEÇÃO II

Da base de cálculo e das alíquotas

Art. 128 - A taxa é devida em razão dos tipos de estabelecimentos e, conforme a tabela a seguir:

A T I V I D A D E S                                   Valor  em  “UFMES”

1) Indústria:
1.1 - de 000 a 001 empregados .............................................................................................. 20
1.2 - de 002 a 005 empregados .............................................................................................. 30
1.3 - de 006 a 015 empregados .............................................................................................. 45
1.4 - de 016 a 030 empregados .............................................................................................. 90
1.5 - de 031 a 050 empregados ........................................................................................... 110
1.6 - de 051 a 100 empregados ........................................................................................... 150
1.7 - de 101 a 250 empregados ........................................................................................... 240
1.8 - de 251 a 500 empregados ........................................................................................... 330
1.9 - de  501 a 1000 empregados ....................................................................................... 410
1.10 - de 1001 a 2500 empregados ................................................................................... 850
1.11 - mais de 2500 empregados ..................................................................................... 1.300

 2) Comércio e Prestação de Serviços: 
2.1 - de 000 a 001 empregados .............................................................................................. 10
 2.2 - de 002 a 005 empregados.............................................................................................. 20
 2.3 - de 006 a 008 empregados.............................................................................................. 30
 2.4 - de 009 a 015 empregados ............................................................................................ 40
 2.5 - de 016 a 030 empregados ............................................................................................ 50
2.6 - de 031 a 050 empregados ........................................................................................... 110
2.7 - de 051 a 080 empregados ........................................................................................... 150
2.8 - de 081 a 100 empregados ........................................................................................... 200
2.9 - mais de 100 empregados ...............................................................................................250

3) Estabelecimentos bancários, de crédito, financiamento e investimento .................. 635

4)  Hotéis, motéis, pensões e similares:
4.1 – até 10 quartos .................................................................................................................... 64
4.2 – de 11 a 20 quartos ........................................................................................................... 95
4.3 – mais de 20 quartos ........................................................................................................ 127
4.4 -  por apartamento..................................................................................................................13

5) Representante comercial, corretores, despachantes, agentes e prepostos em 
geral.................................................................................................................................................... 20

6)  Profissional autônomo (não inclusos em outros itens desta Tabela) ..........................10 

7) Casas lotéricas ........................................................................................................................127

8) Postos de Serviços para veículos ....................................................................................... 159

9) Depósitos fechados de qualquer natureza..... .................................................................. 40

10) Ensino de qualquer grau ou natureza, por sala de aula ............................................. 05

11) Estabelecimentos hospitalares:
11.1 – com até 25 leitos ............................................................................................................ 48
11.2 – com mais de 25 leitos ................................................................................................... 64

12) Diversões Públicas:                                                                                                                                        
12.1– Cinemas, teatros com até 150 lugares ................................................................ 15
12. 2 Cinemas teatros com mais de 150 lugares ......................................................... 30
12.3 – Restaurantes dançantes, boates, etc ................................................................... 95
12.4– Bilhares e quaisquer outros jogos de mesa, por mesa .................................... 10
12.5– Boliches por pista ...................................................................................................... 10
12.6- Exposições, feiras de amostras, quermesses ....................................................... 20
12.7 – Parques de diversões: ao dia ................................................................................. 16
12.8 – Quaisquer outros espetáculos ou diversões:

 a-) ao dia ................................................................................................................................. 05
 b-) por quinze dias ............................................................................................................... 30
 c-) por trinta dias................................................................................................................... 60

13) Empreiteiras e incorporadoras ................................................................................... 50

14) Agropecuária
14.1 – até 100 empregados ............................................................................................... 16
14.2 - mais de 100 empregados ......;;...............................................................................  32
15) Demais atividades sujeitas à licença e localização e funcionamento .............. 10

16) Atividades exercidas em períodos determinados, durante festividade ou 
comemorações, ao dia ................................................................................. 05”

Art. 3º - O parágrafo único do art. 131 da Lei complementar 59/2001 passa a 
vigorara com seguinte redação:

“Art. 131 -..........................

“Parágrafo Único – Para os contribuintes que iniciarem suas atividades a partir do 1º 
(primeiro) dia do segundo semestre do exercício, e que encerrarem ou paralisarem até o 30º (trigésimo) 
dia do primeiro semestre do exercício, cobrar-se-á respectiva taxa pela mesma alíquota fixada na tabela 
do artigo 128 com redução de 50% do valor.”

Art. 4º - Fica acrescido ao art. 136 da Lei complementar  59/2001 o parágrafo 3º 
com a  seguinte redação:

“Art. 136 - ........................... 
Parágrafo 1º - ................ 
Parágrafo 2º - ...................
“Parágrafo 3º - Se o contribuinte vier a encerrar,  paralisar ou iniciar as atividades no 

decurso do exercício financeiro, a respectiva taxa será devida proporcional ao período de funcionamento”

Art. 5º - O art. 137 da Seção II do IX Lei complementar  59/2001 passa a 
vigorara com a seguinte redação:

“SEÇÃO II

Da base de cálculo e das alíquotas

“Art. 137 – Esta taxa será calculada pela seguinte tabela:

I-) Além das 20 horas:
a-) ao dia ................................................................................................................................. 3
b-) ao mês .............................................................................................................................. 3
c-) ao ano ................................................................................................................................ 36”

Art. 6º - O  art. 156 da Lei complementar  59/2001passa a vigorara com  a 
seguinte redação:

“Art. 156 - Esta taxa será devida em conformidade com a Tabela a seguir:

ATIVIDADE           Valores em “UFMES”

1) Feirantes:

2) 1.1 – Para locais com box previamente definidos pela Prefeitura Municipal:

a) ao dia, por box ................................................................................................................ 0,30
b) ao mês, por box .............................................................................................................. 0,50   
c) ao ano, por box ................................................................................................................ 5

1.2 - Para barracas e quiosques sem conter espaços previamente definidos pela Prefeitura:

a) ao dia, por m2 ................................................................................................................ 0,10
b) ao mês, por m2 .............................................................................................................. 2
c) ao ano, por m2 ............................................................................................................... 20

2) Veículos:   ao dia ao mês ao ano
2.1 – carros de passeio .....................    2 9 18
2.2 – Utilitários .....................................   2 9 18
2.3 – Caminhões, ônibus e reboques  3 15 30

3-) Ambulantes:
3.1 – por dia ........................................................................................................................  2
3.2 – por mês ....................................................................................................................... 9
3.3 – por ano ....................................................................................................................... 36

4) ocupação defronte a testada, bares, restaurantes e similares:

4-1 – ao mês, a cada 10  m² .......................................................................................... 2,5

5) Demais ocupantes:

5.1 – ao dia, por m² ........................................................................................................... 0,10
5.2 – por mês, por m² ....................................................................................................... 2
5.3 – por ano, por m² ........................................................................................................ 20”
  
Art. 7º - O  art. 164 da Lei complementar  59/2001 passa a vigorar com a 

seguinte redação:
“Art. 164 - A taxa de licença de comércio ambulante é devida de acordo com a seguinte 

tabela, e com períodos nela indicados:

ESPECIFICAÇÃO              “UFMES”
     MÊS           ANO
1) Alimentos  e bebidas ................................           1            12
2) Aparelhos de uso doméstico, armarinhos, artefatos
de couro, artigos de papelaria, roupas, brin-
quedos, artefatos de ferragens, plásticos, 
borracha, vassouras, quadros e congêneres...........1                     12”                                
Art.8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 25 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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LEI COMPLEMENTAR 207/2013

“Institui o Regime jurídico diferenciado, simplificado ao 
Microempreendedor Individual – MEI, às Microempresas – ME e às 
Empresas de Pequeno Porte – EPP”.

DR. ANDRÉ EDUARDO 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:

Capítulo 1 – Disposições Preliminares

Art. 1º. - Esta Lei institui o regime jurídico diferenciado, simplificado ao 
Microempreendedor Individual – MEI, às Microempresas – ME e às Empresas de Pequeno Porte 
– EPP, em conformidade com o que dispõe os artigos 146, III, “d”, 170, IX, e 179 da Constituição 
Federal, Lei Federal nº 11598 de 03/12/2007, Lei Complementar Federal nº 123 de 14/12/2006, 
alterada pela Lei Complementar Federal nº 127 de 14/08/2007, Lei Complementar Federal nº 128 
de 19/12/2008, alterada pela Lei Complementar n° 133, de 28 de dezembro de 2009, alterada pela 
Lei Complementar nº 139, de 10 de novembro de 2011 

Parágrafo Único – Aplicam-se ao MEI todos os benefícios e todas as prerrogativas 
previstas nesta Lei para as ME e EPP.

Art. 2º - Esta Lei estabelece normas relativas:
I – aos benefícios fiscais dispensados às micro e pequenas empresas;
II – à preferência nas aquisições de bens e serviços pelo Poder Público;
III – à inovação tecnologia e à educação empreendedora;
IV – ao associativismo e às regras de inclusão;
V – aos incentivos à geração de empregos;
VI – aos incentivos à formalização de empreendimentos.

Art. 3º. O tratamento diferenciado e favorecido às MEI, ME e EPP de que trata o 
art. 1º desta Lei será gerido pela instância a seguir especificada:

I – Comitê Gestor Municipal, com as seguintes competências:
- coordenar a Sala do Empreendedor, que abrigará os Comitês criados para 

implantação da Lei;
- gerenciar os subcomitês técnicos que atenderão às demandas específicas 

decorrentes dos capítulos  da Lei;
- coordenar as parcerias necessárias ao desenvolvimento dos subcomitês técnicos 

que compõem a Sala do Empreendedor;
§ 1º. As funções de membro do Gestor Municipal das Microempresas e Empresas 

de Pequeno Porte não serão remuneradas, sendo consideradas como relevantes serviços prestados 
ao município.

§ 2º. O Coordenador do Comitê Gestor Municipal das Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte, poderá, através de indicação do Chefe do Poder Executivo, exercer a função 
de Agente de Desenvolvimento dentro dos requisitos previstos nos artigos 85-A, § 2º da Lei 
Complementar nº 123/2006 e alterações Posteriores. 

Art. 4°. Para as hipóteses não contempladas nesta Lei, serão aplicadas as diretrizes 
da Lei Complementar Federal nº 123 de 14/12/2006, e  alterações posteriores e, Lei Geral Estadual 
– SP.

Capítulo 2 – Da Inscrição e Baixa

Art. 5º. A Administração Municipal determinará a todos os órgãos e entidades 
envolvidos na abertura e fechamento de empresas que os procedimentos sejam simplificados de 
modo a evitar exigências ou trâmites redundantes.

Art. 6º. Deverá a Administração Pública Municipal adotar as medidas necessárias 
à informatização de seus cadastros de contribuintes e demais providências relacionadas aos 
processos de abertura e baixa de empresas, bem como, firmar os convênios para a implantação do 
cadastro unificado, visando sempre a celeridade, como também adotar as medidas necessárias para 
a adesão ao Sistema Integrado de Licenciamento (SIL) regulamentado pelo Decreto nº 55.660/2010 
e alterações posteriores, devendo faze – lo no prazo,  máximo,  de 120  (cento e vinte)  dias,  a 
contar  da disponibilização do sistema, salvo disposições em contrário.

Art. 7º. A Administração Municipal permitirá o funcionamento residencial de 
estabelecimentos comerciais ou de prestação de serviços, cujas atividades estejam de acordo com 
as Leis e Códigos relativos ao Zoneamento, Posturas, Vigilância, Meio Ambiente e Saúde.

Art. 8º. Com o objetivo de orientar os empreendedores e simplificar os 
procedimentos de registro e funcionamento de empresas no município, fica criada a Sala do 
Empreendedor com as seguintes competências:

I – disponibilizar aos interessados as informações necessárias à emissão da 
inscrição municipal e alvará de funcionamento, mantendo-as atualizadas nos meios eletrônicos de 
comunicação oficiais;

II – emitir a Certidão de Zoneamento na área do empreendimento;
III – emitir Alvará Provisório;
IV – deferir ou não os pedidos de inscrição municipal em até 5 (cinco) dias úteis;
V – emitir certidões de regularidade fiscal e tributária;
VI – orientar sobre os procedimentos necessários para a regularização de registro 

e funcionamento, bem como situação fiscal e tributária das empresas.

§ 1º Na hipótese de indeferimento o interessado será informado sobre os 
fundamentos e será oferecida orientação para adequação à exigência legal.

§ 2º Para a consecução dos seus objetivos na  implantação da Sala do Empreendedor, 
a Administração Municipal firmará parceria com outras instituições, para oferecer orientação sobre 
a abertura, o funcionamento e o encerramento de empresas, incluindo apoio para elaboração de 
plano de negócios, pesquisa de mercado, orientação sobre crédito, associativismo e programas de 
apoio oferecidos no Município.

Art. 9º. Será concedido Alvará de Funcionamento Provisório nos casos de 
compatibilidade da atividade no local pretendido, em consonância a Lei Municipal 3066/2004, 
exceto nos casos em que o grau de risco da atividade seja considerado alto.

§ 1º Exceto nos casos em que o grau de risco da atividade seja considerado alto, 
as vistorias para emissão de licenças e autorizações de funcionamento somente ocorrerão após o 
início da operação do estabelecimento.

 § 2º São consideradas de alto risco, toda atividade econômica, exercida no âmbito 
do MEI, ME e EPP, conforme definido na Resolução nº 22 e alterações posteriores do Comitê para 
Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da legalização de Empresas e negócios 
– CGSIM. 

§ 3° Sob qualquer hipótese do parágrafo anterior ou qualquer outro dispositivo 
desta Lei, não poderá haver impedimento à ação fiscalizadora do Poder Público Municipal junto os 
MEI, ME E EPP, podendo este, ainda, sempre que concluir e fundamentar, revogar a qualquer tempo 
Alvará de Funcionamento concedido, independentemente do período ou da renovação ocorrida.

§ 4º. O processo de registro do Microempreendedor Individual de que trata o 
art. 18-A da Lei Complementar 123/2006 e alterações posteriores, deverá ter trâmite especial, 
opcional para o empreendedor  na forma a ser disciplinada pelo Comitê para Gestão da Rede 
Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios.

§ 5º. Fica isento do pagamento da Taxa de Licença para Localização o 
Microempreendedor Individual- MEI, assim definido de acordo com o § 1º, do artigo 18-A, da Lei 
Complementar Federal nº 123/2006.

I – será isenta a taxa de funcionamento no ato da inscrição; 

II - será devido 25% do valor da Taxa de Licença para Funcionamento no segundo 
exercício após a inscrição; 

III - será devido 50% do valor da Taxa de Licença para Funcionamento no terceiro 
exercício após a inscrição; 

IV - será devido 75% do valor da Taxa de Licença para Funcionamento no quarto 
exercício após a inscrição; 

V - será devido 100% do valor da Taxa de Licença para Funcionamento  a partir da 
quinto exercício após a inscrição; 

VI - os valores devidos a título de Taxa de Licença para Funcionamento  poderão 
ser parcelados, conforme Decreto Municipal editado para cada exercício financeiro. 

§ 6º - Fica isento do pagamento da Taxa de Expediente bem como das demais taxas, 
emolumentos e custos relativos à abertura o Microempreendedor Individual - MEI,  assim definido 
de acordo como § 3º, do artigo 4, da Lei Complementar Federal nº 123/2006.

Art. 10. Constatada a inexistência de “habite-se”, o interessado será intimado 
a apresentar protocolo de processo de regularização do prédio ou do processo de pedido de 
“habite-se”, caso já tenha projeto aprovado.

Parágrafo Único. O “habite-se” será exigível no prazo de 90 (noventa) dias a partir 
da data de qualquer dos protocolos previstos no caput deste artigo, podendo este prazo ser 
prorrogado por igual período, mediante requerimento fundamentado.

Art. 11. Nos imóveis com área total superior 700m², constatada a inexistência 
de “Habite-se”, o interessado do imóvel deverá apresentar protocolo de processo de pedido de 
habite-se.

I - Para os imóveis com área construída de até 150m² não será exigido Habite-se, 
bastando declaração de responsabilidade emitida pelo proprietário.

II – Para os imóveis com área construída superior a 151m² até 700m² não será 
exigido Habite-se,bastando declaração de responsabilidade de segurança da obra firmada por 
engenheiro.

Art. 12. Serão pessoalmente responsáveis pelos danos causados à empresa, ao 
Município e/ou a terceiros os que dolosamente prestarem informações falsas ou sem observância 
das Legislações Federal, Estadual ou Municipal pertinentes, sobretudo as que definem os crimes 
contra a ordem tributária.

Art. 13. O Alvará Provisório será cassado se:

I –  no estabelecimento for exercida atividade diversa daquela cadastrada;
II – forem infringidas quaisquer disposições referentes aos controles de poluição, 

se o funcionamento do estabelecimento causar danos, prejuízos, incômodos, ou puser em risco 
por qualquer forma a segurança, o sossego, a saúde e a integridade física da vizinhança ou da 
coletividade;

III – ocorrer reincidência de infrações às posturas municipais;
IV – verificada a falta de recolhimento das taxas de licença de localização e 

funcionamento.

Art. 14. A Sala do Empreendedor, prevista nesta Lei, deverá atribuir todas as 
orientações, informações e conclusões relativas a este capítulo às MEI, ME e EPP nela enquadradas, 
podendo ainda, disponibilizar material para compreensão e capacitação do empreendedor.

Capítulo 3 – Do Acesso aos Mercados
Seção I – Acesso às Compras Públicas

Art. 15. Nas contratações públicas de bens e serviços do Município, deverá ser 
concedido tratamento diferenciado e simplificado para os MEI, ME e EPP objetivando:

I – a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional;
II – a ampliação da eficiência das políticas públicas;
III – o fomento do desenvolvimento local através do apoio aos produtivos locais;
IV – apoio às iniciativas de comércio justo e solidário.

Art. 16. Para a ampliação da participação dos MEI, ME e EPP nas licitações, o 
Município deverá divulgar as contratações públicas a serem realizadas, nos termos da Lei nº 
8.666/93, com a estimativa quantitativa e a data das contratações, no sítio oficial do município, em 
murais públicos, jornais ou outras formas de divulgação.

Art. 17. Nas licitações públicas do município, a comprovação de regularidade fiscal 
dos MEI, ME e EPP será exigida somente para efeito de assinatura do contrato ou instrumento 
equivalente.

§ 1º Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em 
que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a 
critério da Administração Pública Municipal, para a regularização da documentação, pagamento 
ou parcelamento do débito,e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
certidão negativa.

§ 2º A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1º, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n. 8.666, 
de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

Art. 18. Nas licitações será assegurado, como critério de desempate, preferência 
de contratação para os MEI, ME e EPP.

§ 1º Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 
pelos MEI, ME e EPP sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem 
classificada. 

§ 2º Na modalidade de pregão o intervalo percentual estabelecido no § 1º será de 
até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço.

Art. 19. Para efeito do disposto no artigo anterior, ocorrendo o empate, proceder-
se-á da seguinte forma:

I –  O MEI, ME ou EPP mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço 
inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor 
o objeto licitado;

II – não ocorrendo a contratação do MEI, ME ou EPP, na forma do inciso I, serão 
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrarem na hipótese dos §§ 1º e 2º do artigo 
anterior, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

III – no caso de equivalência dos valores apresentados pela MEI, ME ou EPP que se 
encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º, do artigo anterior, será realizado sorteio 
entre elas, para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

§ 1º Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput deste artigo, o 
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/LeisComplementares/2009/leicp133.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/LeisComplementares/2011/leicp139.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/LeisComplementares/2011/leicp139.htm
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§ 2º O disposto neste artigo somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não 
tiver sido apresentada por MEI, ME ou EPP.

§ 3º No caso de Pregão, o microempreendedor, microempresa ou empresa de 
pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo 
máximo de 5 (cinco)minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.

Art. 20. Quando não se tratar de ME ou EPP, a empresa vencedora da licitação 
deverá preferencialmente subcontratar serviços ou insumos das Microempresas e das Empresas 
de Pequeno Porte.

§ 1º A exigência de que trata o caput deve estar prevista no instrumento 
convocatório, especificando-se o percentual mínimo do objeto a ser subcontratado até o limite 
máximo de 30% (trinta por cento) do total licitado.

§ 2º É vedada à administração pública a exigência de subcontratação de itens 
determinados ou de empresas específicas.

§ 3º. O disposto no caput, não é aplicável quando:

I – a subcontratação for inviável, não for vantajosa para a Administração Pública 
Municipal ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado;

II – a proponente for consórcio, composto em sua totalidade por Microempresas 
e Empresas de Pequeno Porte, respeitado o disposto no art. 33, da Lei nº. 8.666, de 21 de junho 
de 1993.

Art. 21. Nas subcontratações de que trata o artigo anterior, observar-se-á o 
seguinte:

I – o edital de licitação estabelecerá que as Microempresas (ME) e, as Empresas de 
Pequeno Porte (EPP) a serem subcontratadas, deverão estar indicadas e qualificadas nas propostas 
dos licitantes com a descrição dos bens e serviços a serem fornecidos e seus respectivos valores;

II – os empenhos e pagamentos do órgão ou da entidade da Administração Pública 
Municipal serão destinados diretamente as ME e, EPP subcontratadas;

III – deverá ser comprovada a regularidade fiscal e trabalhista das Microempresas 
e Empresas de Pequeno Porte, como condição de assinatura do contrato, bem como, ao longo da 
vigência contratual, sob pena de rescisão; 

IV – a empresa contratada compromete-se a substituir a subcontratada, no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias, na hipótese de extinção da subcontratação, mantendo o percentual 
originalmente subcontratado até a sua execução total, notificando o órgão ou a entidade 
contratante, sob pena de rescisão, sem prejuízo das sanções cabíveis;

V – demonstrada a inviabilidade de nova subcontratação, nos termos do inciso IV, a 
Administração Pública Municipal poderá transferir a parcela subcontratada à empresa contratada, 
desde que sua execução já tenha sido iniciada.

Art. 22. Para o cumprimento do disposto no art. 1º, desta Lei Complementar, a 
Administração Pública poderá realizar processo licitatório:

I – destinado exclusivamente à participação da Microempresa (ME) ou Empresa 
de Pequeno Porte (EPP) nas contratações cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);

II – em que se estabeleça cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para 
a contratação da ME ou EPP, em certames para a aquisição de bens e serviços de natureza divisível, 
desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo.

§ 1º.  O valor licitado por meio do disposto neste artigo não poderá exceder a 25% 
(vinte e cinco por cento) do total licitado em cada ano civil.

§ 2º.  Na hipótese do inciso II, do caput deste artigo, os empenhos e pagamentos do 
órgão ou entidade da administração pública deverão ser destinados diretamente às Microempresas 
e Empresas de Pequeno Porte subcontratadas.

Art. 23. Não se aplica o disposto nos artigos 15 a 22 quando:

I – os critérios de tratamento diferenciado e simplificado para os MEI, ME e EPP 
não forem expressamente previstos no instrumento convocatório;

II – não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados 
como MEI, ME ou EPP sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências 
estabelecidas no instrumento convocatório;

III – o tratamento diferenciado e simplificado para os MEI, ME e EPP não for 
vantajoso para a Administração Pública Municipal ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo 
do objeto a ser contratado;

IV – a licitação for dispensável ou inexigível, nos termos dos artigos 24 e 25 da Lei 
n. 8.666, de 21de junho de 1993.

Seção II – Estímulo ao Mercado Local

Art. 24. A Administração Municipal incentivará a realização de feiras de produtores 
e artesãos, assim como apoiará missão técnica para exposição e venda de produtos locais em 
outros municípios de grande comercialização.

Art. 25. A aquisição de gêneros alimentícios para o atendimento ao programa 
de alimentação escolar provenientes da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural 
obedecerá as regras estabelecidas pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, e 
poderá ser realizada pormeio de licitação pública, nos termos da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, 
da Lei nº 10.520/2002,e suas alterações, conforme o disposto na Lei nº 11.947/2009, e suas 
alterações e, Resolução/CD/FNDE nº 38, de 16 de julho de 2009, e suas alterações.

Capítulo IV

Da Educação Empreendedora e do Acesso à Informação

Art. 26. Fica o Poder Público Municipal autorizado a promover parcerias com 
instituições públicas e privadas para o desenvolvimento de projetos que tenham por objetivo 
valorizar o papel do empreendedor, disseminar a cultura empreendedora e despertar vocações 
empresariais.

§ 1.º - Estão compreendidos no âmbito do caput deste artigo:

I – ações de caráter curricular ou extracurricular, situadas na esfera do sistema de 
educação formal e voltadas a alunos do ensino fundamental de escolas públicas e privadas ou a 
alunos de nível médio ou superior de ensino;

II – ações educativas que se realizem fora do sistema de educação formal.

§ 2.º Os projetos referidos neste artigo poderão assumir a forma de fornecimento 
de cursos de qualificação; concessão de bolsas de estudo; complementação de ensino básico 
público e particular;  ações de capacitação de professores; outras ações que o Poder Público 
Municipal entender cabíveis para estimular a educação empreendedora.

§ 3.º Na escolha do objeto das parcerias referidas neste artigo terão prioridade 
projetos que:

- sejam profissionalizantes;

- beneficiem portadores de necessidades especiais, idosos ou jovens carentes;

- estejam orientados para identificação e promoção de ações compatíveis com as 
necessidades, potencialidades e vocações do município.

Art. 27. Fica o Poder Público Municipal autorizado a promover parcerias com 
órgãos governamentais, centros de desenvolvimento tecnológico e instituições de ensino para 
o desenvolvimento de projetos de educação tecnológica, com o objetivo de transferência de 
conhecimento gerado nas instituições de pesquisa, qualificação profissional e capacitação no 
emprego de técnicas de produção. 

 § 1.º Compreendem-se no âmbito deste artigo a concessão de bolsas de iniciação 
científica, a oferta de cursos de qualificação profissional, a complementação de ensino básico 
público e particular e ações de capacitação de professores.

 Art. 28. Fica o Poder Público Municipal autorizado a implantar programa para 
fornecimento de sinal de Internet em banda larga via cabo, rádio ou outra forma, inclusive wireless 
(Wi-Fi), para pessoas físicas, jurídicas e órgãos governamentais do Município.

§ 1.º Caberá ao Poder Público Municipal estabelecer prioridades no que diz respeito 
a fornecimento do sinal de Internet, valor e condições de contraprestação pecuniária, vedações à 
comercialização e cessão do sinal a terceiros, condições de fornecimento, assim como critérios e 
procedimentos para liberação e interrupção do sinal. 

Art. 29 O Poder Público Municipal poderá instituir programa de inclusão digital, 
com o objetivo de promover o acesso de micro e pequenas empresas do Município às novas 
tecnologias da informação e comunicação, em especial à Internet.

Parágrafo único.    Compreendem-se no âmbito do programa referido no caput 
deste artigo: a abertura e manutenção de espaços públicos dotados de computadores para acesso 
gratuito e livre à Internet; o fornecimento de serviços integrados de qualificação e orientação; a 
produção de conteúdo digital e não-digital para capacitação e informação das empresas atendidas; a 
divulgação e a facilitação do uso de serviços públicos oferecidos por meio da Internet; a promoção 
de ações, presenciais ou não, que contribuam para o uso de computadores e de novas tecnologias; 
o fomento a projetos comunitários baseados no uso de tecnologia da informação; a produção de 
pesquisas e informações sobre inclusão digital.

Art. 30. Fica autorizado o Poder Público Municipal a firmar convênios com 
dirigentes de unidades acadêmicas para o apoio ao desenvolvimento de associações civis, sem fins 
lucrativos que reúnam individualmente as condições seguintes:

I – ser constituída e gerida por estudantes;

II – ter como objetivo principal propiciar a seus partícipes condições de aplicar 
conhecimentos teóricos adquiridos durante seu curso;

III – ter entre seus objetivos estatutários o de oferecer serviços a microempresas 
e a empresas de pequeno porte;

IV – ter em seu estatuto discriminação das atribuições, responsabilidades e 
obrigações dos partícipes;

V – operar sob supervisão de professores e profissionais especializados.

Capítulo V

Das Disposições Finais

Art. 31.Comemorar-se-á em 5 de outubro de cada ano o Dia Municipal da Micro 
e Pequena Empresa e do Desenvolvimento. 

Parágrafo único. Na data fixada no caput realizar-se-á audiência pública na Câmara 
dos Vereadores, com agendamento de debates e propostas de fomento aos pequenos negócios, 
mediante a participação de lideranças empresariais. 

Art. 32. O Poder Executivo elaborará cartilha para ampla divulgação dos benefícios 
e das vantagens instituídos por esta Lei, especialmente, aqueles relacionados à regularização dos 
empreendimentos informais.

Art. 33. O Poder Executivo, como forma de estimular a criação de novas micro 
e pequenas empresas no Município e promover o seu desenvolvimento, incentivará iniciativas de 
fomento ao microcrédito e inovação tecnológica, bem como a atração de novas empresas de forma 
direta ou em parceria com outras entidades públicas ou privadas. 

Art. 34. As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta das dotações 
constantes do orçamento municipal. 

Art. 35. Esta Lei será regulamentada por Decreto. 

Art. 36. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
  
Art. 37. Revogam-se as disposições em contrário em especial a Lei Municipal 

3518/2001 de 27 de dezembro de 2011.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 25 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

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
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Câmara Municipal
ATO DA PRESIDÊNCIA N.º 19/13

“Dispõe sobre passagem de bens do Legislativo ao Executivo Municipal”

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE 
SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES REGIMENTAIS, conferidas pelo art. 61 “caput” c.c. o art. 
69, II, “d”, ambos do Regimento Interno da Câmara Municipal, e com fulcro no art. 37, “caput”, da Constituição 
Federal, em especial aos princípios da moralidade e da eficiência, dispensa o uso dos bens relacionados no 
Anexo I, que não mais serão utilizados pela Câmara Municipal, deixando-o à disposição do Executivo Municipal, 
nos termos do art. 54, da Lei Orgânica do Município de Socorro, devendo os departamentos competentes da 
Câmara Municipal providenciar a elaboração das respectivas guias de passagem de bens, a adequação contábil 
pertinente e os demais registros que se fizerem necessários.  

Câmara Municipal da Estância de Socorro, 18 de setembro de 2013.

João Pinhoni Neto - Presidente da Câmara

ANEXO I AO ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 19/13

RELAÇÃO DOS BENS À DISPOSIÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL

1. Nº Identificação na Câmara Municipal: 296 - Discriminação: Potência DBS 360 Wattson -  Valor Es-
timado: 260,00

2. Nº Identificação na Câmara Municipal: 297 - Discriminação: Mesa MxM 8 Wattson -  Valor Estimado: 
195,00

3. Nº Identificação na Câmara Municipal: 298 - Discriminação: Equalizador Aygnus - Valor Estimado: 
280,00

4. Nº Identificação na Câmara Municipal: 365 - Discriminação: Projetor Multimidia 1000- Ansi Lúmens 
- Valor Estimado: 7.928,00

5. Nº Identificação na Câmara Municipal: 458 - Discriminação: Estabilizador - Valor Estimado: R$ 45,00
6. Nº Identificação na Câmara Municipal: 476 - Discriminação: Microfone LS 202 D Lison Sem Fio - Valor 

Estimado: 1.080,00
7. Nº Identificação na Câmara Municipal: 478 - Discriminação: Microfone sem fio Le Son - Valor Esti-

mado: 478,00
8. Nº Identificação na Câmara Municipal: 505 - Discriminação: Teclado OS/2 Multimídia - Valor Estimado: 

R$ 32,00
9. Nº Identificação na Câmara Municipal: 771 - Discriminação: Microfone Tipo Gooseneck TSI MMF 

303 - Valor Estimado: R$ 265,00
10. Nº Identificação na Câmara Municipal: 772 - Discriminação: Microfone Tipo Gooseneck TSI MMF 

303 - Valor Estimado: R$ 265,00
11. Nº Identificação na Câmara Municipal: 773 - Discriminação: Microfone Tipo Gooseneck TSI MMF 

303 - Valor Estimado: R$ 265,00
12. Nº Identificação na Câmara Municipal: 774 - Discriminação: Microfone Tipo Gooseneck TSI MMF 

303 - Valor Estimado: R$ 265,00
13. Nº Identificação na Câmara Municipal: 775 - Discriminação: Microfone Tipo Gooseneck TSI MMF 

303 - Valor Estimado: R$ 265,00
14. Nº Identificação na Câmara Municipal: 776 - Discriminação: Microfone Tipo Gooseneck TSI MMF 

303 - Valor Estimado: R$ 265,00
15. Nº Identificação na Câmara Municipal: 777 - Discriminação: Microfone Tipo Gooseneck TSI MMF 

303 - Valor Estimado: R$ 265,00
16. Nº Identificação na Câmara Municipal: 778 -  Discriminação: Microfone Tipo Gooseneck TSI MMF 

303 - Valor Estimado: R$ 265,00
17. Nº Identificação na Câmara Municipal: 779 -  Discriminação: Microfone Tipo Gooseneck TSI MMF 

303 - Valor Estimado: R$ 265,00
18. Nº Identificação na Câmara Municipal: 780 -  Discriminação: Microfone Tipo Gooseneck TSI MMF 

303 - Valor Estimado: R$ 265,00
19. Nº Identificação na Câmara Municipal: 781 - Discriminação: Microfone Tipo Gooseneck TSI MMF 

303 - Valor Estimado: R$ 265,00
20. Nº Identificação na Câmara Municipal: 806 - Discriminação: Estação Edição Não Linear – Studio DV 

- Valor Estimado: R$ 5.115,00
21. Nº Identificação na Câmara Municipal: 844 - Discriminação: Teclado - Valor Estimado: R$ 20,00
22. Nº Identificação na Câmara Municipal: 847 - Discriminação: Micro Intel C2D E 4600 1GB HD 160 

ATX - Valor Estimado: R$ 980,00
23. Nº Identificação na Câmara Municipal: 855 - Discriminação: Micro Intel C2D E 4600 1 GB HD 160 

ATX - Valor Estimado: R$ 980,00
24. Nº Identificador na Câmara Municipal: 858 - Discriminação: Estabilizador SMS 500 VA - Valor Estima-

do: R$ 51,00 
25. Nº Identificação na Câmara Municipal: 870 - Discriminação: Estabilizador SMS 500 VA - Valor Estima-

do: R$ 51,00
26. Nº Identificação na Câmara Municipal: 955 - Discriminação: Gabinete ATX 160gb gv DVD Intel - Valor 

Estimado: R$ 810,00
27. Nº Identificação na Câmara Municipal: 970 - Discriminação: Ar Condicionado Portátil 9000 BTU’s - 

Valor Estimado: R$ 1.699,00
28. Nº Identificação na Câmara Municipal: 973 - Discriminação: Ar Condicionado Portátil 9000 BTU’s - 

Valor Estimado: R$ 1.699,00
29. Nº Identificação na Câmara Municipal: 999 - Discriminação: Estabilizador 300 VA - Valor Estimado: 

R$ 50,00
30. Nº Identificação na Câmara Municipal: 1014 - Discriminação: Telefone Sem Fio Oregon Scientic - Valor 

Estimado: R$ 180,00
31. Nº Identificação na Câmara Municipal: 1028 - Discriminação: Kit Bulk In - Valor Estimado: R$ 170,00
32. Nº Identificação na Câmara Municipal: 1032 - Discriminação: DVR Stand Alore - Valor Estimado: R$ 

1.730,00
Câmara Municipal da Estância de Socorro, 18 de setembro de 2013.

João Pinhoni Neto - Presidente da Câmara
CONVITE PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA 

A Câmara Municipal da Estância de Socorro, através de seu presidente, 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, a Audiência Pública para a avaliação do 
cumprimento das Metas Fiscais, visando a avaliação do cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre 
do exercício financeiro de 2013, com base no parágrafo 4.º do art. 9.º, da Lei Complementar 101/00 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal), no dia 30 de setembro, segunda-feira, às 18 horas.
João Pinhoni Neto – Presidente 

RELATÓRIO AUDIÊNCIA PLANO DIRETOR

Audiência Pública para apresentação e sugestões ao Projeto de Lei Complementar nº 07/2013, 
do senhor Prefeito, que altera os artigos 4º, 5º, 32, 35, 62, 75 da Lei Complementar nº 120 de 22 
de outubro de 2007 e dá outras providências 

Local: Sala das Sessões da Câmara Municipal 

Data: 13 de setembro de 2013, sexta-feira, às 18h 
Convocação: Jornal Oficial de Socorro edições dos dias 06 e 13 de setembro.
Composição da Mesa Diretora dos Trabalhos: o vereador Lauro Aparecido de Toledo; o vereador João Pinhoni 
Neto, Presidente da Câmara Municipal; a vereadora Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula, relatora 
da Comissão de Justiça e Redação; o vereador Pedro Sabio Nunes, vice-Presidente da Comissão de Justiça e 
Redação; o Engenheiro Felipe Nunes Tasca, Secretário de Planejamento e Urbanismo de Socorro, designado 
pelo Executivo Municipal para fazer a exposição do Projeto de Lei Complementar nº 07/2013, que propõe 
a alteração da Lei n.º 120/2007 – Plano Diretor do Município; o vereador Luis Benedito Alves de Oliveira; o 
vereador Thiago Bittencourt Balderi e o Secretário Municipal de Fiscalização e Arrecadação, senhor Marcelo 
Mantovani Frattini.

Presidência da Audiência Pública: vereador Lauro Aparecido de Toledo, Presidente da Comissão de Justiça e 
Redação. (Art. 292 do Regimento Interno da Câmara)

AUDIÊNCIA

Após a composição da Mesa, o senhor Presidente da Comissão de Justiça e Redação, vereador Lauro Aparecido 
de Toledo, declarou aberta a audiência pública para apresentação e sugestões ao Projeto de Lei Complementar 
nº 07/2013, do senhor Prefeito, que altera os artigos 4º, 5º, 32, 35, 62, 75 da Lei Complementar nº 120 de 22 de 
outubro de 2007 e dá outras providências.
Em seguida o senhor Presidente em exercício solicitou a vereadora Maria Bernadete Moraes Rodrigues de 
Paula, relatora da Comissão de Justiça e Redação, que esclarecesse aos presentes o procedimento aplicável à 
audiência pública.
Ato contínuo o Engenheiro Felipe Nunes Tasca, Secretário de Urbanismo e Planejamento de Socorro, represen-

tando o Executivo Municipal, procedeu à apresentação do Projeto de Lei Complementar que altera dispositivos 
da Lei Complementar n.º 120/2007.
Na sequência o senhor Presidente da Comissão de Justiça e Redação concedeu a palavra às entidades repre-
sentativas locais para manifestação quanto ao projeto de lei complementar proposto; oportunidade em que o 
senhor João Gabriel Tannus Giacometti, Presidente do Conselho de Defesa do Meio Ambiente alertou sobre 
a necessidade da manifestação do conselho quando da votação de matérias que se relacionassem com o Meio 
Ambiente e que neste sentido deveria ser encaminhado ao CONDEMA o projeto para manifestação.
Na sequência o senhor Presidente em exercício suspendeu a audiência pública por 10 (dez) minutos para que 
a população se manifestasse por escrito, através de formulário fornecido pela Câmara.
A vereadora Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula, relatora da Comissão de Justiça e Redação procedeu 
a leitura das manifestações da população, verificando-se o seguinte: quatorze pessoas se manifestaram através 
dos respectivos formulários, na seguinte conformidade: 1. Quanto ao art. 1º, do projeto de lei complementar nº 
07/2013, que pretende dar nova categoria de uso do solo S3.03 constante do S3 – Serviços Específicos do  
artigo 4º  da Lei Complementar 120/2007, que passa a ter a seguinte redação: “Art. 4º - .........S3.03 – Serviços 
de Comunicação e telecomunicação, tais  como: emissoras de rádio e TV, central  telefônica e assemelhados, 
antenas transmissoras  de telefonia e assemelhados que atendam as exigências de suas respectivas agências 
regulamentadora”, verificaram-se as seguintes manifestações: 10 (dez) pessoas foram favoráveis e 3 (três) con-
trárias; 2. Quanto ao art. 2º, do projeto de lei complementar nº 07/2013, que pretende dar nova redação ao 
Artigo 5º da Lei Complementar nº 120/2007, que passa a ter a seguinte redação: “Art. 5º-As características de 
uso, ocupação, dimensionamento e aproveitamento dos lotes, bem como as demais normas correspondentes a 
cada zona de uso, encontram-se estabelecidas no Anexo II- “Descrições dos Perímetros das Zonas de Uso e 
Ocupação na Área Urbana e Características das Zonas de Uso”, que fica fazendo parte integrante desta Lei de 
Uso e Ocupação do Solo. §1°-Os recuos laterais obrigatórios, referidos no Anexo II desta Lei, não são aplicáveis 
quando da edificação de dependências destinadas à utilização como garagem ou abrigo para automóveis, nos 
prédios residenciais e/ou comerciais, podendo estas dependências ser edificadas junto às divisas do lote. §2°-Os 
recuos laterais obrigatórios, referidos no Anexo II desta Lei, não são aplicáveis quando da edificação de prédios 
junto à divisa de fundos do imóvel, desde que esta construção não tenha largura superior a 5,00 m. medida esta 
tomada dos fundos para frente do lote. § 3°-As edificações constantes dos parágrafos anteriores, quando situ-
adas em esquina, deverão obedecer ao recuo obrigatório, com relação à via pública a ser definida pelo órgão 
do executivo que atua na área de  planejamento e urbanismo. § 4°-A medida dos recuos laterais obrigatórios, 
referidos no Anexo II desta Lei, são permitidos quando não houver aberturas para iluminação ou ventilação. 
Existindo tais aberturas, os recuos laterais deverão atender aos mínimos exigidos no Código de Obras do 
Município”, verificaram-se as seguintes manifestações: 12 (doze) pessoas foram favoráveis; 3. Quanto ao art. 3º, 
do projeto de lei complementar nº 07/2013, que pretende dar nova redação ao Artigo 32 da Lei Complementar 
nº 120/2007, que passa a ter a seguinte redação: “Art. 32–As características técnicas, declividade, dimensões 
máximas e mínimas exigidas para vias de circulação em projeto de loteamento, são as constantes do Quadro I 
– Anexo III, que passa a fazer parte integrante desta Lei. §1º–Na hipótese da exigência de via arterial ou expres-
sa, de largura superior à prevista para a via coletora, ou seja, 21,00m (vinte e um metros) de largura ficará re-
servado o excedente como canteiro central para futura ampliação do leito carroçável, pela Prefeitura, quando 
esta achar necessário. §2º–A pavimentação das vias nos loteamentos deverá ser asfáltica ou articulada, depen-
dendo da capacidade de suporte do subleito, sendo que sua definição deverá constar no projeto referido no 
inciso X do Artigo 44 desta Lei. §3º – Eventualmente as declividades máximas previstas no Quadro I–Anexo III 
poderão ser alteradas em função das características geomorfológicas do solo, tendo em vista o controle da 
erosão”, verificaram-se, as seguintes manifestações: 10 (dez) pessoas foram favoráveis e 2 (duas) foram contrá-
rias; 4. Quanto ao art. 4º, do projeto de lei complementar nº 07/2013, que pretende dar nova redação ao Artigo 
35 da Lei Complementar nº 120/2007, que passa a ter a seguinte redação: “Art. 35 – Nenhum lote poderá distar 
mais de 500,00m (quinhentos metros), medidos ao longo do eixo da via de circulação que lhe dá acesso de uma 
outra via com largura superior imediata à sua, constante do Quadro I – Anexo III desta Lei respeitado o dispos-
to no artigo 36 e seus Parágrafos, nem poderá ter frente para via de circulação de veículos de largura inferior 
às definidas na presente Lei”, verificaram-se as seguintes manifestações: 11 (onze) pessoas foram favoráveis e 1 
(uma) contrária; 5. Quanto ao art. 5º, do projeto de lei complementar nº 07/2013, pretende dar nova redação 
ao Artigo 62 da Lei Complementar nº 120/2007, que passa a ter a seguinte redação: “Art. 62 – As características 
técnicas, declividade, dimensões mínimas e máximas exigidas para vias de circulação em projeto de loteamento 
industrial serão aquelas constantes do Quadro I – Anexo III, que passa a fazer parte integrante desta Lei”, veri-
ficaram-se as seguintes manifestações: 11 (onze) pessoas foram favoráveis e 1 (uma) contrária; 6. Quanto ao art. 
6º, do projeto de lei complementar nº 07/2013, pretende dar nova redação ao Artigo 75 da Lei Complementar 
nº 120/2007, que passa a ter a seguinte redação: “Art. 75 – São requisitos técnico-urbanístico para o parcela-
mento do solo destinado à implantação de núcleo residencial de recreio: I–as declividades das vias de circulação 
são as constantes do Quadro I do Anexo III desta Lei;II–as vias de circulação de veículos não poderão ter lar-
gura inferior a 9,00m (nove metros) de cada caixa viária, sendo que as vias que terminem nas divisas que pude-
rem sofrer prolongamento terão obrigatoriamente 15,00m de largura, dos quais 6,00m (seis metros) destina-
dos a passeio; III–as vias do loteamento deverão ser devidamente pavimentadas; IV–em taludes de cortes e 
aterros, com altura superior a 5,00m (cinco metros) deverão ser previstas bermas com largura mínima de 
2,50m (dois metros e cinqüenta centímetros), bem como a colocação de canaleta na extremidade interna da 
berma até sua base; V–para o fim previsto no inciso anterior a plataforma deverá possuir na seção transversal 
declividade de 1% a 2% (um a dois por cento) para o seu interior, e na seção longitudinal declividade de 1% a 
5% (um a cinco por cento); VI–as vias de circulação que darão acesso aos lotes deverão manter o “grade” de 
forma a se obter uma transição confortável da via para os referidos acessos; VII–os taludes resultantes de cor-
te deverão atender a uma relação de declividade de 3/2 e os resultantes de aterro à relação de declividade de 
2/3; VIII–as áreas de preservação permanentes (APP) não poderão ser utilizadas para áreas verdes;IX–o lotea-
mento deverá ser dotado de sistema de águas pluviais, cujo projeto será elaborado de acordo com as diretrizes 
fixadas pelo órgão competente da Prefeitura;X–a área permeável mínima será de 20% (vinte por cento) do 
total do lote, podendo ser aproveitada nesta percentual as áreas de APP, se for o caso”, verificaram-se as seguin-
tes manifestações: 10 (dez) pessoas foram favoráveis  e 2 (duas) contrárias;7. Quanto ao art. 7º, do projeto de 
lei complementar nº 07/2013, pretende incluir na Lei Complementar nº 120/2007, a seguinte redação com 
respectiva categoria de uso: “Categoria de uso de solo SE2.04  - Instituições públicas, tais como: câmara de 
vereadores, prefeitura, fórum, juizado de menores, cartório, tabelião, delegacia de polícia e assemelhados, no 
Zoneamento Predominantemente Residencial 3, do Anexo II da Lei Complementar nº 120 de 22 e outubro de 
2007”, verificaram-se as seguintes manifestações: 11 (onze) pessoas foram favoráveis e 2 (duas) contrárias; 8. 
Quanto ao art. 8º, do projeto de lei complementar nº 07/2013, pretende incluir na Lei Complementar nº 
120/2007, a seguinte redação com respectiva categoria de uso: “Categoria de uso de solo SE2.04  - Instituições 
públicas, tais como: câmara de vereadores, prefeitura, fórum, juizado de menores, cartório, tabelião, delegacia de 
polícia e assemelhados, na Zona de Atividade Industrial, do Anexo II da Lei Complementar nº 120 de 22 e ou-
tubro de 2007”, verificaram-se as seguintes manifestações: 12 (doze) pessoas foram favoráveis e 1 (uma) con-
trária.
Fizeram o uso da palavra:  o Engenheiro Felipe Nunes Tasca, Secretário de Planejamento e Urbanismo de 
Socorro; o vereador Thiago Bittencourt Balderi; a vereadora Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula; e o 
vereador João Pinhoni Neto.
Após, o senhor Presidente da Comissão de Justiça e Redação, vereador Lauro Aparecido de Toledo, solicitou 
à Assistência Legislativa que fosse lavrada uma ata desta audiência e que, posteriormente, a mesma fosse en-
caminhada às Comissões competentes para que fossem analisadas as manifestações e sugestões apresentadas, 
em seguida declarou encerrados os trabalhos solicitando aos presentes que assinassem o Livro de Presenças.

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
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 O Secretário Municipal de 
Esportes e Lazer, Airton Benedito 
Domingues de Souza, esteve na Câ-
mara Municipal de Socorro na se-
gunda-feira (16), para fazer uso da 
Tribuna. Atendendo ao pedido da 
Administração, todos os secretários 
deverão comparecer as sessões or-
dinárias com data previamente mar-
cada para apresentar o trabalho em 
desenvolvimento pelas pastas.
 Durante sua participação, o 
representante do Executivo fez uma 
abordagem geral sobre a situação do 
esporte no município, detalhando a 
situação de alguns locais propícios 
para a prática esportiva e salientou 
os projetos em andamento e em pla-
nejamento.
 Entre os assuntos citados, 
destacou a situação do Ginásio Mu-
nicipal de Esportes “Nego Bonetti”. 
Construído em 1988, o local neces-
sita de uma reforma urgente para re-
cuperar sua estrutura física e para se 
adaptar as novas exigências técnicas.  
“Felizmente conseguimos regularizar 
a situação do prédio, que impedia a 

Secretário de Esportes apresenta 
resultados na Câmara Municipal

vinda de recursos. Solicitamos verba 
tanto na esfera estadual quanto fe-
deral e aguardamos a liberação para 
realizar a intervenção necessária”, 
explicou o Secretário.
 Também ressaltou as parce-
rias feitas com as outras Secretárias 
e com empresas privadas; realização 
de eventos esportivos e projetos so-
ciais, além da busca por verbas para 
fomentar e melhorar a área de es-
portes e lazer.
 Fato importante destacado 
pelo Secretário é que foram mantidas 
algumas das atividades que eram rea-
lizadas na gestão anterior. “Tudo que 
funcionava e que beneficiava a popu-
lação continua sendo desenvolvido 
e estimulado e estamos trabalhando 
para ampliar as atividades e oferecer 
novas modalidades e atrações”, finali-
zou.
 A próxima Sessão Ordinária 
acontece no dia 7 de outubro, às 20 
horas, e terá a participação do Secre-
tário de Fiscalização, Arrecadação e 
Tributação, Marcelo Mantovani Frati-
ni.


