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Portarias Decretos
PORTARIA Nº 6474/2013

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 Sérgio Gomes - CTPS 066957 - Série 318ª-SP, para ocupar o emprego 
em comissão de Comandante da Guarda Municipal - referência 50, a partir de 01 de novembro 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, 08 de novembro 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 6475/2013

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 - Autorizar o uso das dependências da “Quadra do Ginásio Municipal” no dia 17 
de novembro de 2013, ao Clube dos Criadores de Pássaros Silvestres de Socorro, para realização do 
Torneio Regional de Pássaros, Etapa Socorro/SP, nos termos do requerimento protocolado sob nº 2013/0011332.

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

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 14 de novembro 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 6476/2013

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 - Fica revogada a Portaria nº 6431/2010 de 30 de setembro de 2013, que designa como 
defensor dativo o servidor Marcos Roberto de Oliveira Preto, no Processo Administrativo Disciplinar nº 13/2013. 

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 14 de novembro de 2013.

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

PORTARIA N.º 6477/2013
“Designa servidor como defensor dativo, nos termos do artigo 154 da Lei 
3348/2010 - Processo Administrativo Disciplinar no âmbito da Administração 
Municipal da Estância de Socorro”

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

 
Art. 1º - Em razão da revelia do Indiciado no Processo Administrativo Disciplinar nº 14/2013, 

instaurado pela Portaria nº 6360 de 23 de julho de 2013, designo como defensora dativa a servidora Enicéia 
Aparecida de Oliveira para apresentação de defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da publicação desta 
Portaria. 

Art. 2º - 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, 20 de novembro 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

DECRETO Nº 3228/2013
“Dispõe sobre a nomeação da Coordenação do Gabinete de Gestão Integrada 
Municipal, nos termos do artigo 4º da Lei Municipal 3742/2013”.

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

Considerando o parágrafo único do artigo 4º da Lei Municipal 3742/2013, que 
dispõe que caberá ao Prefeito Municipal a nomeação dos membros da Coordenação do Gabinete 
de Gestão Integrada Municipal,

DECRETA:

Art. 1º. Fica nomeada nos termos do artigo 4º da Lei Municipal 3742/2013 a Coordenação 
do Gabinete de Gestão Integrada Municipal, composta pelos seguintes membros:

I – Coordenador Geral
 André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal

II – Coordenador Executivo
Marcos Roberto de Oliveira Preto
Chefe de Gabinete

III – Assessor de Coordenação
Marcelo Mantovani Fratini
Secretário de Tributação, Arrecadação e Fiscalização

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 20 de novembro 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

DECRETO Nº 3229/2013
DR. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL 

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

Art. 1º. Ficam suspensas as reformas em túmulos no Cemitério Municipal até 31/12/2013. 
Art.2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

   Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 20 de novembro 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

DECRETO Nº. 3230/2013

Suplementação de Dotações Orçamentárias

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

Art. 1º. Fica aberto na Secretária de Finanças - Contabilidade um crédito adicional 
suplementar no valor de R$ 194.025,00 (Cento e Noventa e Quatro Mil e Vinte e Cinco Reais), para aquisição 
de veiculo especial - caminhão tipo coletor e compactador de lixo, conforme dotação do orçamento vigente:

Art. 2o. – O valor do presente crédito será coberto com os recursos a serem repassados 
pelo Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição – FECOP, através da deliberação do conselho de 
orientação FECOP nº. 012/2013 de 18/09/2013, em conformidade com o artigo 43, § 1º, inciso II, da Lei 4.320/64 
de 17/03/1964, no valor de..........................................................................................................................   R$ 194.025,00

Art. 3o. – Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 20 de novembro 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

A Secretaria de Meio Ambiente da 
Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 
com fulcro nos artigos 408, 447 e 448 da Lei 
3406/2010, está procedendo a doação de 
um animal equino (cavalo), macho, estatura 
mediana, idade avançada, não servindo para 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente doa animal
trabalho, que foi apreendido por maus tratos. 
Os interessados na adoção deverão inscrev-
er-se na Secretaria Municipal de Meio Ambi-
ente, localizada à av. José Maria de Faria, 71, 
Bairro do Salto, no Centro Administrativo da 
Prefeitura, no horário das 8h30 às 17 horas, 

no prazo de cinco dias a contar da data da 
publicação de edital, fato que ocorrerá no 
Jornal Oficial de Socorro, na edição número 
273, do dia 22 de novembro de 2013. Após a 
conclusão das inscrições será realizado um 
sorteio na presença de todos os interessa-

dos, sendo que o responsável pela adoção 
deverá assinar um termo de recebimento do 
animal no qual constará também um com-
promisso de zelar pela integridade física e 
saúde do animal. Para maiores informações, 
(19) 3855-9617.
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Licitação

DECRETO N.º 3231/2013
   DR. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO 

MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DECRETA:

Art. 1o. – Ficam constituídos para o ano 2014, com vigência até o dia 31 de dezembro de 
2014, os grupos abaixo descritos, para o plantão semanal a ser observado pelas farmácias e drogarias da cidade, 
nos termos da Lei Municipal nº 2654/94:

GRUPOS

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2014, revogadas as 
disposições em contrário.

                                             
Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 21 de novembro 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

DECRETO Nº 3232/2013

“ Suspende os efeitos do Decreto 3.217 que regulamenta o artigo 103 do Código 
Tributário Municipal, Lei Complementar n. 59/2001, de 18 de dezembro de 2001, 
passando a ter eficácia a partir de 1º de janeiro de 2014.

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

Art. 1º. Ficam suspensos os efeitos do Decreto nº 3217/2013 de 24 de outubro de 2013, 
passando suas disposições a terem eficácia a partir de 1º de janeiro de 2014.

Art. 2º. Este Decreto entre em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 21 de novembro de 2013.

Dr. André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no jornal oficial e Afixado no mural da Prefeitura.
Darleni Domingues Gigli
Procuradora Jurídica
Marcelo Mantovani Fratini
Secretário de Fiscalização, Arrecadação e Tributação

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Eu, André Eduardo Bozola de Souza Pinto, Prefeito Municipal, em cumprimento ao disposto 

no inciso VI, do Art. 43 da Lei Federal de Licitações Nº 8.666/93 e demais alterações posteriores, ADJUDICO e 
HOMOLOGO o resultado do PROCESSO Nº 163/2013/PMES – CONVITE Nº 042/2013, referente 
à aquisição de madeira de eucalipto que serão utilizadas em reparos nas pontes e pequenas manutenções, 
com entregas parceladas durante o ano vigente, conforme especificações descritas no anexo II – Termo de 
Referência do edital, conforme Ata de Julgamento da Comissão Municipal de Licitações, de 13/11/2013, para a 
empresa SERRARIA TAVARES CARRANO LTDA – ME, pelo valor total de R$ 34.460,00 (Trinta e Quatro Mil, 
Quatrocentos e Sessenta Reais). 

Socorro, 20 de Novembro de 2013. 

André Eduardo Bozola de Souza Pinto - Prefeito Municipal.
Eliandro Francisco Cotrim – Presidente da Comissão de Licitações

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Eu, André Eduardo Bozola de Souza Pinto, Prefeito Municipal, em cumprimento ao disposto 

no inciso VI, do Art. 43 da Lei Federal de Licitações Nº 8.666/93 e demais alterações posteriores, ADJUDICO e 
HOMOLOGO o resultado do PROCESSO Nº 164/2013/PMES – CONVITE Nº 043/2013, referente 
à aquisição de consultórios odontológicos, conforme convênio acordado com o Ministério da Saúde através 
do projeto “Qualificação da Saúde Bucal na estratégia Saúde da Família”, conforme relação e especificações 
contidas no Anexo I – Memorial Descritivo do Edital, conforme Ata de Julgamento da Comissão Municipal 
de Licitações, de 12/11/2013, para a empresa J. MENDES JUNIOR - ME, pelo valor total de R$ 17.500,00 
(Dezessete Mil e Quinhentos Reais). 

Socorro, 19 de Novembro de 2013. 

André Eduardo Bozola de Souza Pinto - Prefeito Municipal.
Eliandro Francisco Cotrim – Presidente da Comissão de Licitações

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Eu, André Eduardo Bozola de Souza Pinto, Prefeito Municipal, em cumprimento ao disposto 

no inciso VI, do Art. 43 da Lei Federal de Licitações Nº 8.666/93 e demais alterações posteriores, ADJUDICO 
e HOMOLOGO o resultado do PROCESSO Nº 165/2013/PMES – CONVITE Nº 044/2013, referente 
à Aquisição de Luzes (cordões luminosos) que serão utilizados na execução do Projeto Natal Luz, conforme 
relação e especificações contidas no Anexo I – Termo de Referência do Edital, conforme Ata de Julgamento 
da Comissão Municipal de Licitações, de 14/11/2013, para a empresa ELETROBRASIL DISTRIB. MATERIAL 
ELETRICO LTDA, pelo valor total de R$ 60.089,73 (Sessenta Mil, Oitenta e Nove Reais e Setenta e Três 
Centavos). 

Socorro, 14 de Novembro de 2013. 

André Eduardo Bozola de Souza Pinto - Prefeito Municipal.
Eliandro Francisco Cotrim – Presidente da Comissão de Licitações

Extrato Trimestral Novembro de 2013
EXTRATO 2ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2013 

originada no Processo Licitatório PROCESSO 021/2013 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO 
DE PREÇOS Nº 005/2013 - Objeto: Registro de preços para Aquisição de Medicamentos diversos 
para uso pelo Departamento de Saúde desta municipalidade na Assistência Médico-Hospitalar, 
pelo período de 01 (um) ano, conforme especificações descritas no anexo II – Termo de Referência 
do edital. Data da assinatura: 14/05/2013. Prazo da vigência: 12 meses. A Prefeitura Municipal da Estância de 
Socorro, através da divisão de licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da lei nº 8.666/93, torna 
público, que não houve alteração de valores e ficam mantidos os preços registrados na presente ata. Socorro, 
14 de novembro de 2013.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2013
Registro de preços para Aquisição de Medicamentos diversos para uso pelo 

Departamento de Saúde desta municipalidade na Assistência Médico-Hospitalar, pelo período 
de 01 (um) ano, conforme especificações descritas no anexo II – Termo de Referência do edital.

PROCESSO 021/2013 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2013
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Maila Aparecida Jacinto – Pregoeira
Silvia Carla Rodrigues de Morais - Pregoeira

Extrato Trimestral Novembro de 2013
EXTRATO 2ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 

007/2013 originada no Processo Licitatório 
PROCESSO Nº 048/2013/PMES - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE 

PREÇO Nº 017/2013 - Objeto: Registro de preços para Aquisição de diversos materiais elétricos e 
afins para uso em pequenas manutenções de prédios da municipalidade, pelo período de 12 meses 
conforme especificações descritas no anexo II – Termo de Referência do edital. Data da assinatura: 
20/05/2013. Prazo da vigência: 12 meses. A Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, através da divisão de 
licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de 
valores e ficam mantidos os preços registrados na presente ata. Socorro, 22 de Novembro de 2013.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2013
Registro de preços para Aquisição de diversos materiais elétricos e afins para uso 

em pequenas manutenções de prédios da municipalidade, pelo período de 12 meses conforme 
especificações descritas no anexo II – Termo de Referência do edital.

PROCESSO Nº 048/2013/PMES - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2013
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Maila Aparecida Jacinto – Pregoeira
Silvia Carla Rodrigues de Morais - Pregoeira

Extrato Trimestral Novembro de 2013
EXTRATO 2ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 

008/2013 originada no Processo Licitatório. 
PROCESSO Nº 057/2013/PMES - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO 

DE PREÇO Nº 022/2013. Registro de preços para Aquisição de Materiais Hospitalares, para 
serem utilizados nas unidades básicas de saúde e Postos de Saúde da Família do Município, por 
um período de 12 (doze) meses ou até o esgotamento das quantias, em conformidade com as 
especificações constantes no anexo II – Termo de referencia do edital. Data da assinatura: 21/05/2013. 
Prazo da vigência: 12 meses. A Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, através da divisão de licitação, para 
fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e 
ficam mantidos os preços registrados na presente ata. Socorro, 22 de Novembro de 2013.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2013
Registro de preços para Aquisição de Materiais Hospitalares, para serem utilizados 

nas unidades básicas de saúde e Postos de Saúde da Família do Município, por um período de 
12 (doze) meses ou até o esgotamento das quantias, em conformidade com as especificações 
constantes no anexo II – Termo de referencia do edital.

PROCESSO Nº 057/2013/PMES - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2013
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Maila Aparecida Jacinto – Pregoeira
Silvia Carla Rodrigues de Morais - Pregoeira

Finanças

EDITAL DE HASTAS PÚBLICAS PARA CONHECIMENTO DE INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO 
REQUERIDO

PROCESSO 228/2011 - EXECUÇÃO FISCAL

EDITAL DE 1ª E 2ª Hastas do bem abaixo descrito e para INTIMAÇÃO do(a)(s) requerido(a)(s) Divail Aparecida 
de Toledo, expedido nos autos da ação de Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, 
PROC. Nº  0003072-55.2011.8.26.0601, que Município da Estância de Socorro move contra Divail Aparecida de 
Toledo.
O(A) Doutor(a) Érika Silveira de Moraes Brandão, MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara, do Estado de São Paulo, na forma 
da Lei, etc. 
FAZ SABER A TODOS QUANTOS ESTE EDITAL VIREM OU DELE CONHECIMENTO TIVEREM E INTERESSAR 
POSSA, que no dia 03 de dezembro de 2013, às 14:00 horas, no local destinado às Hastas Públicas do Fórum Foro 
de Socorro, sito na Praça Nove de Julho 222, Socorro, o Leiloeiro Oficial a ser indicado ou quem legalmente as suas 
vezes fizer, levará em 1ª hasta o bem abaixo descrito e avaliado, para venda e arrematação a quem maior lanço oferecer 
acima da avaliação, ficando desde já designado o dia 17 de dezembro de 2013, às 14:00 horas, para realização de 2ª 
hasta, caso não haja licitantes na primeira, no mesmo local, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não 
sendo aceito preço vil (art. 692 do CPC), sendo que pelo presente edital fica(m) o(a)(s) requerido(a)(s) supracitados 
intimados das designações supra, caso não localizados para intimação pessoal. O bem é descrito como “Um imóvel 
localizado no Bairro do Salto, chácara nº 04, da quadra D, com matrícula nº 7141, fls. 241, do cartório 
de Registro de Imóveis local, chácara com casa, dois quartos, sala, cozinha e banheiro e 1530m2 de área 
total, a qual a executada estima valer R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)”, sendo depositária 
do bem o(a) executado(a) DIVAIL APARECIDA DE TOLEDO, sendo qeu o valor deverá ser atualizado até cinco dias 
antes da primeira hasta, assim como, o valor do débito deverá ser atualizado. Será o presente edital, por extrato, afixado 
e publicado na forma da lei. Ônus: não consta nos autos. ADVERTENCIA: Se o executado não for localizado para ser 
intimado pessoalmente, ficará ele intimado pelo presente edital.

Socorro, 07 de novembro de 2013.
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Educação
EDITAL DE PROCESSO DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA 
PROVIMENTO DE FUNÇÕES GRATIFICADAS DE PROFESSOR 
COORDENADOR NO ÂMBITO DO QUADRO DO MAGISTÉRIO 

PÚBLICO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO
DR. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, Prefeito Municipal da Estância 

de Socorro, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO:
- A previsão legal de o Chefe do Executivo designar, dentre os servidores docentes efetivos, 

ocupantes de funções gratificadas de Professor Coordenador;
- A importância do trabalho coletivo;
- A necessidade de que o trabalho pedagógico seja exercido de forma dinâmica e participativa 

por todos os integrantes do Quadro do Magistério;
- A disposição legal de que as atribuições de Professor Coordenador serão exercidas por 

docente efetivo do Quadro do Magistério;
RESOLVE divulgar aos servidores docentes efetivos do Quadro do Magistério Público 

Municipal, a abertura de PROCESSO SELETIVO DE CANDIDATOS  para provimento de funções gratificadas 
e Professor Coordenador no âmbito da rede municipal de ensino da Estância de Socorro, tornando públicas as 
instruções que regerão o certame: 

CAPÍTULO I
DAS INSCRIÇÕES E DOS REQUISITOS

Art. 1º - Fica estipulado o período de 25/11/2013 a 27/11/2013 para as inscrições de 
interessados em participar do processo seletivo para provimento de funções gratificadas de Professor 
Coordenador a que se refere o artigo 6º, II, a da Lei Complementar nº 171, de 09 de dezembro de 2011.

§1º - As inscrições serão recebidas nas Unidades Escolares de atuação do professor no ano de 
2013, no município de Socorro, no horário compreendido entre 8 horas às 17 horas.

§2º - Não haverá atendimento fora do horário acima estabelecido.
§3º - Poderão inscrever-se para o exercício das atribuições de Professor Coordenador em 

unidades escolares de Educação Infantil e Ensino Fundamental:
a) Professor de Desenvolvimento Infantil;
b) Professores Adjuntos em exercício nestas unidades no ano letivo de 2013;
c) Professor de Educação Básica I;
d) Professor de Educação Básica II;
§4° - Não poderá inscrever-se para o processo seletivo de que trata este edital o servidor 

docente que possuir graus de parentesco com a autoridade nomeante ou com servidores já designados para 
cargos, empregos ou funções no âmbito da Administração Pública Municipal, observadas integralmente as 
disposições da Súmula Vinculante n° 13 do Supremo Tribunal Federal.

Art. 2° - O processo de seleção de professores para fins de designação em função gratificada 
de Professor Coordenador dar-se-á da seguinte forma:

I – Eleição por seus pares, nas Unidades de Ensino de atuação em 2013 para fins de indicação 
de Professor Coordenador de Escola do Ensino Fundamental e de Educação Infantil;

II – Eleição por seus pares, composta por Professores de Desenvolvimento Infantil para fins de 
indicação de Professor Coordenador das Creches;

III – Cada Escola de Ensino Fundamental, Educação Infantil e Creches, conforme o caso, 
elaborarão lista tríplice composta pelos três nomes mais votados,  que deverá ser enviada à Secretaria Municipal 
de Educação até o dia 03/12/2013.

IV – Todos os professores eleitos deverão, além de comprovar os requisitos constantes do art. 
3º, entregar a proposta de trabalho, que obrigatoriamente conterá:

a) identificação da função e da unidade escolar para a qual formaliza a inscrição;
b) identificação completa do proponente, incluindo descrição sucinta de sua trajetória escolar;
c) currículo atualizado, contendo a participação em cursos de atualização profissional 

oferecidos por instituições de ensino reconhecidas pelo MEC, bem como Secretarias Estaduais e Municipais 
de Educação;

d) objetivos e descrição sintética das ações que pretende desenvolver, observado o rol de 
atribuições e campo de atuação da função de Professor Coordenador;

e) proposta de avaliação e acompanhamento do projeto e as estratégias previstas para garantir 
o seu monitoramento e execução com eficácia.

Parágrafo Único - Caberá à Secretaria de Educação Municipal analisar a pertinência dos 

projetos apresentados e selecionar o Professor Coordenador, preferencialmente para a Unidade Escolar onde 
foi eleito, ficando a critério desta Secretaria a destinação para outra Unidade Escolar quando necessário.

Art. 3º - Constitui requisitos para inscrição e provimento da função gratificada de Professor 
Coordenador:

I - ser docente titular de emprego do quadro do magistério público municipal da Estância de 
Socorro, com experiência mínima de 2 (dois) anos no magistério da educação básica e licenciatura plena em 
pedagogia ou pós-graduação na área da educação.

II - possuir, nos termos do inciso II do artigo 61 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, a formação comprovada por diploma em pedagogia, com habilitação em administração, planejamento, 
supervisão, inspeção ou orientação educacional ou títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas.

III- apresentação de proposta de trabalho, conforme art. 1º, §3º.

CAPÍTULO II
DO VOTO E DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS DE TRABALHO

Art. 4º - É garantido ao servidor docente em exercício na unidade escolar de inscrição o 
direito ao voto secreto, observado seu campo de atuação, excetuada a hipótese do professor coordenador de 
creche, que votará nos candidatos inscritos em assembléia.

Parágrafo Único – Constituirão a lista tríplice a ser encaminhada à Seceretaria Municipal de 
Educação, por unidade escolar e pelas creches, os candidatos que alcançarem as 3 (três) primeiras colocações 
do processo eletivo.

Art. 5°- Após realizadas as eleições, as listas e as propostas de trabalhos dos eleitos serão 
encaminhadas à Secretaria Municipal de Educação, que selecionará os candidatos e indicará os respectivos 
nomes ao Chefe do Poder Executivo, que procederá à designação conforme sua conveniência. 

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 6º - Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação.

Art. 7° - O processo seletivo de que trata este edital possui validade de 01(um) ano, podendo 
ser prorrogado.

Parágrafo Único: A designação perdurará pelo período em que o Chefe do Poder Executivo 
entendê-la conveniente ao interesse público, podendo cessar a qualquer momento.

Art. 8º - O presente edital será publicado na imprensa oficial, nas unidades escolares e na 
Secretaria Municipal de Educação.

Socorro, 20 de Novembro  de 2013.

Dr. André Eduardo Bozolla de Souza Pinto
Prefeito Municipal

EDITAL DE HASTAS PÚBLICAS/LEILÃO 
PARA CONHECIMENTO DE INTERESSADOS 

E INTIMAÇÃO DO REQUERIDO
PROCESSO 245/05 - EXECUÇÃO FISCAL

EDITAL DE 1ª E 2ª Hastas/LEILÃO do bem abaixo 
descrito e para INTIMAÇÃO do(a)(s) requerido(a)
(s) Claudionor de Souza Ferraz Filho, expedido nos 
autos da ação de Execução Fiscal - IPTU/ Imposto 
Predial e Territorial Urbano, PROC. Nº  0003466-
72.2005.8.26.0601, que Prefeitura Municipal da 
Estancia de Socorro move contra Claudionor de Souza 
F Filho.
O(A) Doutor(a) Érika Silveira de Moraes Brandão, MM. 
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara, do Estado de São Paulo, na 
forma da Lei, etc. 
FAZ SABER A TODOS QUANTOS ESTE EDITAL VIREM 
OU DELE CONHECIMENTO TIVEREM E INTERESSAR 
POSSA, que no dia 03 de dezembro de 2013, às 13:30 
horas, no local destinado às Hastas Públicas/Leilão do 
Fórum Foro de Socorro, sito na Praça Nove de Julho 222, 
Socorro, Estado de São Paulo, o Leiloeiro Oficial a ser 
indicado ou quem legalmente as suas vezes fizer, levará 
em 1ª hasta/leilão o bem abaixo descrito e avaliado, 
para venda e arrematação a quem maior lanço oferecer 
acima da avaliação, ficando desde já designado o dia 17 
de dezembro de 2013, às 13:30 horas, para realização 
de 2ª hasta/leilão, caso não haja licitantes na primeira, 
no mesmo local, ocasião em que o bem será entregue 
a quem mais der, não sendo aceito preço vil (art. 692 
do CPC), sendo que pelo presente edital fica(m) o(a)(s) 
requerido(a)(s) supracitados intimados das designações 
supra, caso não localizados para intimação pessoal. O 
bem é descrito como: “Um televisor PIONEER 
de 63 polegadas, avaliada pelo executado em 
R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais); um 
televisor, marca LG de 42 polegadas (plasma), 
avaliada pelo executado em R$ 2.200,00 (dois 
mil e duzentos reais); uma mesa de jantar de 
madeira com 6 cadeiras estofadas, de cor rose, 
avaliada pelo executado em R$ 600,00 (seiscentos 
reais); uma estante de madeira (fechada inteira), 
com aproximadamente 1,40m de altura, com 
duas divisórias, avaliada pelo executado em 
R$ 700,00 (setecentos reais) e uma mesa de 
snoquer, medindo 3,20 m x 1,80 m , avaliada pelo 
executado em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos 
reais), tendo como depositário dos bens, Claudionor 
de Souza Ferraz Filho, CPF 963.463.458-34. Ônus: não 
consta nos autos. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. Ficando dispensada 
a publicação na imprensa oficial, tendo em vista que o 
valor dos bens são inferiores a 60 salários mínimos. 
Socorro, 07 de novembro de 2013.
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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2013.
“DISPÕE SOBRE O PROCESSO DE ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E AULAS DO PESSOAL DOCENTE 
DO QUADRO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL PARA O ANO LETIVO DE 2014 E DÁ 
PROVIDÊNCIAS CORRELATAS”.

CÉLIA MARIA MONTI VIAM ROCHA, Secretária Municipal de Educação, conforme 
previsto no capítulo V da Lei Complementar nº 171/2011, que Reorganizou o Plano de Carreira, Empregos e 
Remuneração do Magistério Público Municipal da Estância de Socorro, expede a presente Instrução Normativa 
para fins de regulamentar o processo de Atribuição de Classes e/ou Aulas para o ano letivo de 2014, nos 
seguintes termos:

Art. 1º - Ficam convocados todos os docentes titulares de empregos do Quadro do 
Magistério Público Municipal de Professor de Educação Básica I, Professor de Educação Básica II, Professor 
Adjunto e Professor Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, bem como os docentes titulares de cargo da 
Secretaria Estadual da Educação, em exercício no município, por força do convênio decorrente do Programa de 
Ação de Parceria Educacional Estado-Município, para efetuarem sua inscrição para o processo de atribuição de 
classes e ou/aulas para o ano letivo de 2014, no período de 2 a 4 de dezembro do corrente ano.

§ 1º - A inscrição deverá ser efetuada na unidade escolar em que o docente tiver sede de 
controle de frequência no ano de 2013. 

§ 2º - O docente que não efetuar sua inscrição no período estipulado no caput deste artigo 
terá apenas computado pontos referentes aos itens I e II do artigo 3º da presente instrução.

§3° - O docente titular de emprego público municipal que estiver afastado do exercício das 
atribuições de seu emprego efetivo para fins de desempenhar funções de suporte pedagógico deverá inscrever-
se para o processo de que trata esta Instrução Normativa, do qual participará regularmente.

§4º - Consideram-se classes e ou aulas, para os fins desta instrução Normativa, também 
aquelas que corresponderem a projetos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Educação junto às unidades 
escolares, sejam no turno ou no contraturno.

Art. 2º - Os docentes inscritos serão classificados, no campo de atuação da atribuição de 
classes e aulas, entre seus pares de mesma situação funcional. 

Art. 3º - Os docentes, tanto os municipais quanto os estaduais em exercício na rede 
municipal de ensino por força do convênio decorrente do Programa de Ação Parceria Educacional Estado-
Municipio, serão classificados, observada a seguinte ordem de pontuação:

I - quanto ao Tempo de Serviço:
a) tempo de serviço docente na rede municipal de ensino de Socorro, para os titulares 

de emprego na Rede Municipal ou na rede Estadual para os titulares de cargo da Rede Estadual até 30 de 
novembro de 2013 = 0,01 por dia;

b) dias trabalhados de 01 de dezembro de 2012 a 30 de novembro de 2013= 0,2 por dia.
II - nota de prova de Concurso Público Municipal da Prefeitura da Estância de Socorro ou na 

Rede Estadual de Ensino X 0,20;
III - quanto aos Títulos, conforme os ditames da instrução Normativa nº 01, de 16 de outubro 

de .2013, publicada em  18 de outubro  de 2013, observadas as disposições desta Instrução.
§ 1º - Para efeito de contagem dos dias trabalhados não serão consideradas faltas apenas as 

ausências referentes aos afastamentos por motivo de gala, nojo, licença maternidade, licença paternidade, licença 
adotante, licença decorrente de aborto espontâneo, licença por acidente de trabalho, doação de sangue, faltas 
abonadas, convocações do Poder Judiciário, licença compulsória por motivo de doenças infecto-contagiosas no 
período de 01 de dezembro de 2012 a 30 de novembro de 2013.

§ 2º - O tempo de serviço utilizado para aposentadoria não será computado para a 
classificação a que se refere esta Instrução Normativa, salvo quando a aposentadoria se deu no emprego no 
qual o servidor ainda estiver investido sem solução do contrato de trabalho;

§ 3º - Havendo empate na classificação, este será dirimido levando-se em consideração:
I – maior tempo de serviço;
II – maior idade;
III – maior número de filhos.
§ 4º - É vedada a acumulação de pontos atribuídos à titulação decorrente de mestrado e doutorado. 
§ 5º – Os títulos e certificados a que se referem às alíneas “c”, “d”, “e”, “f” e “g” do artigo 4º 

da instrução Normativa nº 1 de 16 de outubro de 2013 só serão considerados se forem emitidos por:
I – Instituição de Ensino Superior devidamente reconhecida;
II – Órgão da estrutura básica do Ministério da Educação ou Secretaria Estadual da Educação;
III – Secretaria Municipal de Educação;
IV – Instituição Pública Estatal;
V – Entidade Particular de cunho educacional.
§ 6º - Não terá validade o certificado que não contenha, expressamente, a identificação da 

entidade promotora e a carga horária.
§ 7º - Não será permitida a soma dos cursos com carga horária inferior às que se referem as 

alíneas “d”, “e”, “f” e “g” do artigo 4º da Instrução Normativa nº 1 de 16 de outubro de 2013.
§ 8º - Os cursos previstos neste artigo serão considerados uma única vez, vedada a sua acumulação.
§ 9º - Serão válidos os certificados dos cursos realizados no período de 01/12/2012 a 

30/11/2013, os quais deverão ser entregues no ato da inscrição.
Art. 4º - Para fins do disposto no artigo anterior, o campo de atuação específico das classes 

de docentes é compreendido:
a) pelas áreas curriculares que integram a formação acadêmica do professor que ministra 

aulas nos anos inicias do ensino fundamental ou na educação infantil;
b) pela área curricular que integra a (s) disciplina (s) constituinte (s) da formação acadêmica 

do professor que ministra aulas nos anos finais do ensino fundamental e nas demais modalidades de ensino;
Parágrafo Único - Para fins de delimitação do campo de atuação de que trata este artigo, 

considerar-se-ão acrescidas às áreas curriculares de Linguagem e Códigos, Ciências da Natureza e Matemática, 
e Ciências Humanas, com suas respectivas tecnologias, as temáticas de aprofundamento e enriquecimento 
curricular que tenham por objeto:

a) questões da vida cidadã, tratadas como temas transversais;
b) aspectos teórico-metodológicos e de gestão escolar, que orientam a prática dos integrantes 

do Quadro do Magistério.
Art. 5º - As classes destinadas ao Atendimento Educacional Especializado serão atribuídas 

aos docentes titulares de emprego de Professor de Educação Básica I que, no ato da inscrição, manifestar 
interesse a tanto.

§1° - Na hipótese de inexistência de docentes optantes na forma do caput, as classes serão 
compulsoriamente atribuídas pela titular da Secretaria Municipal de Educação.

§2º - A atribuição das classes destinadas ao Atendimento Educacional Especializado, em 
qualquer caso, será atribuída para o professor habilitado, na seguinte ordem;

I – Curso de licenciatura plena em Pedagogia com habilitação específica em educação especial;
II – Curso de especialização em educação especial de, no mínimo, 180 (cento e oitenta) horas.
Art. 6º - A classificação dos docentes titulares de emprego com mesma situação funcional 

será efetuada em lista única em nível de Município, com base no somatório de pontos obtidos nos critérios 
referidos no artigo 3º.

Art. 7º – Encerrado o processo de inscrição, a Secretaria Municipal de Educação elaborará e 
publicará as listas de classificação geral em nível de Município, de acordo com as situações funcionais e campos de 
atuação, que serão afixadas no Mural da Secretaria Municipal de Educação e nas respectivas Unidades Escolares.

Parágrafo Único - Da classificação caberá recurso a ser interposto até a data estabelecida 
no artigo 25 desta instrução, junto à Secretaria Municipal de Educação, que deverá decidir o mesmo na data 
prevista no mesmo artigo.

Art. 8º – A atribuição de classes e aulas no Município para o início do ano letivo de 2014 e 
ao longo dele dar-se-á: 

§ 1º - Para o início do ano letivo a atribuição dar-se-á de acordo com o campo de atuação e 
obedecerá à ordem de preferência abaixo elencada:

I - Titulares de emprego da Rede Municipal e titulares da Rede Estadual de Ensino para 
constituição de jornada; 

II – Titulares de emprego no Município para atribuição de carga suplementar;
III – Titulares de emprego da Rede Municipal considerados excedentes / adidos:  enquanto 

não houver classes livres para docência serão designados em substituição; 
IV – Titulares de emprego da Rede Municipal para exercer substituição de classes/aulas de 

docentes titulares de emprego que se afastam para desempenhar funções de suporte pedagógico;
V – Candidatos aprovados no Concurso Público de Provas e Títulos de PEB I e PEB II para efetivação;
VI – Candidatos aprovados no Concurso Público de Provas e Títulos de Professor Adjunto 

para efetivação, se houver vagas para ingresso, obedecida à ordem de classificação à admissão;
VII – Admissão por tempo determinado – utilizando-se a lista remanescente de candidatos 

aprovados no Concurso Público de Provas e Títulos de PEB I, PEB II, Professor Adjunto e Professor Auxiliar de 
Educação Infantil para substituição dos titulares de empregos nos impedimentos legais ou utilização de lista de 
processo seletivo 

§ 2º - Para fins de atribuição de aulas ao Professor de Educação Básica II – PEB II, serão 
organizados, sempre que possível, blocos de aulas por unidade escolar com a finalidade de garantir ao mesmo 
o maior número de aulas possível num estabelecimento de ensino, garantindo assim a qualidade do processo 
pedagógico. 

§ 3º - No decorrer do ano letivo a atribuição de classes e aulas será realizada conforme 
cronograma descrito no art. 24, na seguinte conformidade:

I – Titular de emprego da Rede Municipal do campo de atuação da atribuição, observados os 
limites de jornadas;

II – Admissão por Tempo Determinado, utilizando-se a lista remanescente de candidatos 
aprovados em Concurso Público de Provas e Títulos, obedecida à ordem de classificação ou valendo-se de lista 
de processo seletivo.

§ 4º - O professor somente poderá desistir das aulas atribuídas nas seguintes hipóteses:
I – para aumento da carga horária ou manutenção da mesma em uma das unidades escolares 

em que se encontre em exercício, a fim de reduzir o número de escolas;
II – para deixar classes ou aulas atribuídas em substituição para assumir classes ou aulas livres.
§ 5º - Não será permitido ao docente, após a atribuição de carga suplementar de trabalho, 

desistir das mesmas durante o ano letivo.
Art. 9º – O aumento da carga horária, resultante da atribuição de classes ou de aulas ao 

docente que se encontre em licença ou em afastamentos previstos em legislação, somente se concretizará, para 
todos os fins, na efetiva assunção do exercício das classes ou das aulas atribuídas.

Art. 10 – Os docentes contratados por tempo determinado poderão exercer docência em 
classes ou aulas distintas da atribuição inicial.

 Parágrafo Único - A retribuição pecuniária dos docentes contratados por prazo determinado, 
em qualquer hipótese, será calculada com base no nível inicial da escala de vencimentos das classes e/ou aulas 
a serem atribuídas.

Art. 11 – No caso de fusão de classes e/ou aulas no decorrer do ano, a classe será atribuída 
ao docente titular de emprego melhor classificado.

§ 1º - Se houver necessidade de redução de classes e/ou de aulas o docente titular será 

transferido para outra unidade escolar que o comporte.
§ 2º - Sempre que houver necessidade de atendimento ao docente titular, deverá ser aplicada a 

ordem inversa de classificação dos docentes para a redução ou dispensa do docente admitido em caráter temporário.
Art. 12 – O professor contratado por tempo determinado ao qual tenham sido atribuídas classes 

ou aulas, que não comparecer ou não se comunicar com a unidade escolar no primeiro dia de aula subseqüente à 
atribuição, terá anulada a atribuição, ficando impedido de concorrer a novas atribuições durante o ano. 

Art. 13 – Quando a atribuição implicar em acumulação de empregos, cargos ou funções, 
nos termos permitidos pela Constituição Federal, o candidato deverá apresentar, no momento da atribuição, 
atestado de trabalho e horário da repartição de origem. 

Parágrafo Único: Quando, na data da atribuição, o docente que acumular, não puder apresentar 
a declaração de que trata o caput, a mesma deverá ser apresentada à Secretaria Municipal de Educação até o 
dia 30 de janeiro de 2014, desde que devidamente justificada a impossibilidade.

Art. 14 – Os docentes serão convocados para participar do processo de atribuição de 
classes e/ou aulas através de Edital de Convocação, sujeito à ampla divulgação.

Parágrafo Único: No decorrer do ano letivo, as atribuições, quando necessárias, serão 
realizadas às quartas-feiras, às 9 horas, na Secretaria Municipal de Educação - Centro Administrativo Municipal, 
sendo que as convocações serão publicadas através de Editais, no site da Prefeitura (www.socorro.sp.gov.br) 
com antecedência de até 48 (quarenta e oito) horas.

Art. 15 – O docente candidato que não puder comparecer e participar do processo de 
atribuição de classes ou aulas poderá se fazer representar através de instrumento legal devidamente registrado.

Art. 16 - O docente candidato à admissão por tempo determinado que não comparecer 
ao processo de atribuição e nem se fizer representar por procuração legal, ou ainda que, estando presente, 
recusar-se à classe ou aulas que lhe forem atribuídas, será tido como desclassificado, ocasião em que a atribuição 
recairá sobre o próximo da classificação.

§1º - A contratação temporária de docentes observará a lista de classificação do processo seletivo. 
§2º - O processo seletivo de que trata o artigo anterior poderá consistir na utilização da lista 

remanescente de aprovados em concurso público vigente.
§3° - As listas de classificação de que tratam os parágrafos anteriores serão utilizadas, a cada 

ano letivo, a partir de seu início, independentemente da utilização das listas no ano anterior.
Art. 17 – O docente poderá constituir carga suplementar de trabalho, nos termos do artigo 

36 da Lei Complementar nº 171/2011, sendo obrigatoriamente obedecida a seguinte ordem para atribuição:
I – primeiramente com aulas de seu campo de atuação, ainda que referentes a projetos ou 

reforço escolar;
II – Não havendo aulas nas condições do inciso anterior, com aulas de outros campos de 

atuação, desde que o docente possua habilitação.
Parágrafo único: No caso do inciso I a remuneração da carga suplementar far-se-á pelo 

valor da hora-aula da faixa e nível salarial de enquadramento do docente e, no caso do inciso II, pelo valor da 
hora-aula do nível inicial da escala de vencimentos, na faixa relativa ao campo de atuação diverso.

Art. 18 – Os titulares de empregos da Rede Municipal que forem considerados 
excedentes / adidos poderão ser designados em substituição a titulares de empregos do 

mesmo campo de atuação que estejam afastados.
§ 1º - A designação vigorará apenas para o ano letivo ou enquanto durar o afastamento do 

titular da classe.
§ 2º - Havendo retorno do titular da classe, para atendimento ao titular de emprego 

excedente/adido deverá ser aplicada à ordem inversa de classificação dos docentes, para redução ou dispensa 
do docente admitido em caráter temporário.

§ 3º - Em caso de aberturas de novas classes durante o ano letivo, estas serão atribuídas aos 
professores excedentes/adidos.

Art. 19 - Cabe às autoridades escolares tomar as providências necessárias à divulgação, 
execução e acompanhamento do processo de atribuição de classes e aulas do pessoal docente do Quadro do 
Magistério Público Municipal.

Art. 20 – Cabe ao Diretor (a) de Escola convocar os docentes afastados a qualquer título 
para participar do processo de inscrição, classificação e atribuição de aulas.

Art. 21 - Competem à Secretaria Municipal de Educação atribuir as classes e as aulas de sua 
Unidade Escolar, aos titulares de emprego, respeitando a classificação dos docentes. 

§ 1º - A atribuição das turmas, classes e/ou aulas para os docentes será feita de forma 
criteriosa, levando-se em conta:

I – a formação profissional do docente, inclusive no que se refere a estudos de pós-graduação 
e aperfeiçoamento;

II – experiência e reconhecimento social da atuação do docente em determinada série ou turma;
§ 2º: Será atribuída compulsoriamente ao Titular de Emprego que não comparecer e não se 

fizer representar legalmente, classe e/ou aulas a critério da direção.
§3° - A participação do titular de emprego de Professor Adjunto no processo de atribuição 

não implica a fixação de seu local de trabalho, ficando o mesmo lotado na Secretaria Municipal de Educação e 
sujeito a atuar nas unidades escolares em que o interesse público o exigir.

Art. 22 – Os responsáveis pelo processo de atribuição de classe e aulas deverão ter por base 
esta Instrução Normativa, portarias, editais e comunicados que regulamentam todo o processo de inscrição e 
atribuição de classes e aulas.

Art. 23 - Ao candidato classificado em processo seletivo para fins de contratação por prazo 
determinado que se encontre em período correspondente ao do gozo de licença-maternidade, comprovado 
por meio de atestado médico, é assegurada a participação no processo de atribuição de classes/aulas, observada 
a sua ordem de classificação.

§ 1º – Verificando-se que a classe/aulas disponível para atribuição requeira a contratação 
do candidato por período superior ao restante de sua licença-maternidade, haverá a atribuição da respectiva 
classe/aulas, cabendo ao docente a assunção da mesma imediatamente após o término da licença.

§ 2º - Verificando-se que a classe/aulas disponível para atribuição requeria a contratação do 
candidato por período inferior ao restante de sua licença-maternidade, ser-lhe-á garantido apenas a vaga no 
processo seletivo.

§ 3º - Na hipótese do parágrafo anterior, o docente terá preferência na atribuição de classe/
aulas que surgirem após o término de sua licença-maternidade.

§ 4º - Em qualquer hipótese prevista neste artigo, a contratação do docente somente será 
formalizada após o término da licença-maternidade, ocasião em que o docente estará apto ao exercício da 
função, fazendo jus aos benefícios pecuniários decorrentes da contratação a partir desta.  

Art. 24 – Fica o titular de emprego das classes de docentes lotados na unidade escolar a 
que pertencer a classe atribuída, sendo aquela considerada como sede de controle de freqüência para o ano 
letivo de 2014.

Art. 25 - O processo de atribuição, que obedecerá os quadros homologados pela Secretaria 
Municipal de Educação, ocorrerá conforme o seguinte cronograma:

De 02 a 04/12/2013 – Inscrição de docentes.
De 02 a 04/12/2013 – Termo de concordância dos professores titulares de cargo do Estado, 

para permanecerem ou não afastados junto ao Convênio Parceria Estado Município.
Local: Sede do professor no ano de 2013. 
Horário: 08:30 às 11:00 e das 13:30 às 17:00.
Dia 05/12/2013 – Os diretores deverão enviar até às 12h00 as planilhas de inscrições com 

classificação para a Secretaria Municipal de Educação, para elaboração de lista única em nível de Município.  
Dia 10/12/2013 – Divulgação e afixação da lista de classificação de professores.
Dia 11/12/2013 – Interposição de recursos, que deverão ser encaminhados à Comissão de Atribuição.
Dia 13/12/2013 até as 12h00 – Decisão dos recursos interpostos.
Dia 16/12/2013 após as 13h00 – Afixação da classificação final nas Unidades Escolares e na 

Secretaria Municipal de Educação.
Art. 26 – A atribuição de classes e aulas a que se refere a presente Instrução Normativa será 

realizada, por fases, conforme segue:
I – 1ª fase - 17/12/2013 às 17h30m – Centro Administrativo Municipal: PDI - Professor de 

Desenvolvimento Infantil – atribuição de classes aos titulares de emprego para o ano letivo de 2014, realizada 
pela Comissão de Atribuição de Aulas, seguindo a ordem de classificação, ouvida a Secretária Municipal de 
Educação, tendo como parâmetro o perfil dos professores e a clientela a ser atendida.

II – 2ª fase: 18/12/2012, às 8h00 no Auditório do Centro Administrativo Municipal - PEB I - 
atribuição de classes e/ou aulas aos professores atuantes na Rede Municipal de Ensino (professores municipais 
e estaduais) obedecendo-se os critérios estabelecidos no art. 3º desta Instrução Normativa.

III – 3ª fase – imediatamente após o encerramento da 2ª fase, na Secretaria Municipal de 
Educação – PEB I que se encontrar excedente ou adido para fins de constituição de Jornada.

IV – 4ª fase: 18/12/2013, as 14h00 no Auditório do Centro Administrativo Municipal - PEB 
II – atribuição de aulas aos titulares de emprego nas disciplinas de Arte e Inglês para constituição de jornada 
aos professores pertencentes à Rede Municipal de Ensino obedecendo-se os critérios estabelecidos no art. 3º 
desta Instrução Normativa.

V – 5ª fase: 18/12/2013  no Auditório do Centro Administrativo – PEB II – atribuição de 
aulas aos titulares de emprego na disciplina Arte e Inglês, para fins de completar jornada e constituir carga 
suplementar de trabalho.

VI – 6ª fase: 18/12/2013, as 15h30 no Auditório do Centro Administrativo Municipal - PEB 
II – atribuição de aulas aos titulares de emprego na disciplina de Educação Física para constituição de jornada 
aos professores pertencentes à Rede Municipal de Ensino obedecendo-se os critérios estabelecidos no art. 3º 
desta Instrução Normativa.

VII – 7ª fase: no Auditório do Centro Administrativo – PEB II – atribuição de aulas aos titulares 
de emprego na disciplina Educação Física, para fins de completar jornada e constituir carga suplementar de 
trabalho.

VIII – 8ª fase - 19/12/2013, as 8h00, no Auditório do Centro Administrativo Municipal - 
Professor Adjunto – atribuição de unidade para atuação inicial no ano letivo de 2014, obedecida à ordem de 
classificação e o disposto no §4º do artigo 21 desta Instrução;

IX – 9ª fase - 19/12/2013, às 10h00 na Secretaria Municipal de Educação, atribuição aos 
docentes titulares de emprego na Rede Municipal para o exercício de substituição de classes/aulas de docentes 
titulares de emprego que se afastam para desempenhar funções de suporte pedagógico.

X – 10ª fase: 29/01/2014 – 09h - Auditório do Centro Administrativo: PEB I - Candidatos 
remanescentes  aprovados no  Concurso  Público de  Provas  e Títulos de PEB I – Edital 01/2012, obedecida a 
ordem de classificação, se houver classe vaga, para ingresso e/ou admissão por tempo determinado, a critério 
da Secretaria, para fins de substituição dos titulares de empregos afastados.

XI – 11ª fase: 29/01/2014 – 14h - Auditório do Centro Administrativo: PDI - Candidatos 
remanescentes aprovados no  Concurso  Público de  Provas  e Títulos de PDI – Edital 01/2012, obedecida a 
ordem de classificação, se houver classe vaga, para ingresso e/ou admissão por tempo determinado, a critério 
da Secretaria, para fins de substituição dos titulares de empregos afastados.

XII – 12ª fase: 29/01/2014 – 15h30 - Auditório do Centro Administrativo: PEB I - Candidatos 
remanescentes aprovados no concurso público nº 01/ 2012 para fins de contratação por prazo determinado 
destinada a substituição de docentes efetivos. 

XIII – 13ª fase: 29/01/2014 – 16h30 – Auditório do Centro Administrativo, se esgotadas as 
listas de classificação a que se refere o inciso anterior: PEB I e PEB II - Candidatos remanescentes aprovados 
em processo seletivo posterior ao mencionado na fase XII para fins de contratação por prazo determinado 
destinada a substituição de docentes efetivos. 
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Art. 27 – A Secretaria Municipal de Educação, amparada na cláusula segunda do Termo de 
Convênio, celebrado entre a Prefeitura Municipal da Estância de Socorro e a APAE – Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais de Socorro, autorizado por lei municipal, continuará cedendo professores para a 
“APAE”, os quais deverão cumprir horários e calendário da respectiva instituição, resguardando a jornada de 30 
h/a, conforme disposto no artigo 26 da Lei Complementar nº 171/2011, que Reorganizou o Plano de Carreira 
e Empregos e Remuneração do Magistério Público Municipal da Estância de Socorro.

Art. 28 – Aos docentes inscritos e participantes do PNAIC – Programa Nacional de 
Alfabetização na Idade Certa serão atribuídas preferencialmente classes de 1º, 2º ou 3º ano.

§1º - Ao professor para o qual forem atribuídas salas do 1º, 2º e 3º anos do ensino fundamental 
subsiste o dever de, em virtude da adesão do município de Socorro ao Programa Nacional para Alfabetização 
na Idade Certa – PNAIC, desempenhar todas as atribuições necessárias ao cumprimento dos objetivos do 
referido programa.

Art. 29 – Os casos omissos serão solucionados pela Secretaria Municipal de Educação 
juntamente com a Comissão de Atribuição de Aulas composta pelos membros:

I – Celia Maria Monti Viam Rocha, RG 6.326.684-2 
II – Denise Aparecida Sartori Gonçalves, RG 11.126.678-6
III – Patrícia Aparecida Oliani de Toledo, RG 20.011.283
IV – Elenice Brindo da Cruz, RG 11.126.776-6
V – Nielsen Carvalho de Lima, RG 23.353.572-x
VI – Fernanda Aparecida de Lima, RG 33.730.025-2
VII – Edna Aparecida Miranda, RG 34.432.034-0
Art. 30 – Esta instrução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Socorro, 20 de novembro de 2013.

Célia Maria Monti Viam Rocha
Secretária Municipal de Educação

ELEIÇÃO DO FUNDEB
A presidente do Conselho Municipal do FUNDEB convida os Diretores de Escola, Professores, 

Funcionários, Pais de alunos da Rede Municipal  de Ensino para participarem da Eleição do Conselho Municipal 
do FUNDEB para o biênio 2014/2015.

A eleição será no próximo dia 26 de novembro (terça-feira), das 8 às 17 horas, no salão 
BETEL localizado na Praça da Matriz nº 285.

Participem seu voto é muito importante.

Orientação aos eleitores

Cédula de Diretor- Assinalar 5 nomes
Cédula de Professor- Assinalar 4 nomes
Cédula de Pais- Assinalar 3 nomes
Cédula de Funcionários- Assinalar 2 nomes

Socorro, 20 de novembro de 2013.

Presidente do Conselho Municipal do FUNDEB.
Érica Ap. Pereira do Nascimento Rosa     

Câmara Municipal
Sessão Ordinária de 19 de novembro de 2013.

Presidência do Vereador: João Pinhoni Neto.
Vereadores presentes: João Henrique Meira Sousa, João Pinhoni Neto, José Carlos Tonelli, Lauro Aparecido 
de Toledo, Luis Benedito Alves de Oliveira, Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula, Pedro Sabio Nunes, 
Tarcisio Francisco Sartori Junior e Thiago Bittencourt Balderi. 

EXPEDIENTE
Em discussão: Ata da Sessão Ordinária de 04 de Novembro de 2013. Deliberação do Plenário: aprovada por 
unanimidade.

Expediente recebido do Executivo Municipal

Ofício n.º 496/2013 do senhor Prefeito Municipal, Dr. André Eduardo Bozola de Souza Pinto: 
agradece ao Vereador Lauro Aparecido de Toledo pelo voto de congratulações pela passagem do “Dia do 
Prefeito”, através do Requerimento n.º 209/2013.  Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos 
vereadores;
Ofício n.º 502/2013: encaminha informações solicitadas pelos Pedidos de Informação n.º 06 e 07/2013, das 
Comissões Permanentes, acerca do Projeto de Lei n.º 89/2013. Deliberação do senhor Presidente: à disposição 
dos vereadores;
Ofício n.º 509/2013: encaminha informações solicitadas pelo Pedido de Informação n.º 35/2013, sobre os 
secretários da Prefeitura e cargos vagos no quadro de funcionários. Deliberação do senhor Presidente: à 
disposição dos vereadores;
Ofício n.º 523/2013: solicita a retirada do Projeto de Lei n.º 96/2013 que dispõe sobre a alteração de 
dispositivos da Lei Municipal n.º 3.388/2010. Deliberação do senhor Presidente: atenda-se. 

Expediente recebido de diversos
Telegrama do Governador do Estado de São Paulo, Dr. Geraldo Alckmin: informa a aprovação de 
convênios e liberação de verbas para obras diversas. Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos 
vereadores;
Expediente SAA n.º 133.606 da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São 
Paulo: informa o recebimento do Requerimento n.º 207/2013 do Vereador Pedro Sabio Nunes, que solicitou 
o envio de uma patrulha agrícola para este município, informando que a solicitação foi devidamente registrada. 
Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos vereadores;
Convite do Presidente do Tribunal Regional Federal da 3.ª Região, Desembargador Newton De 
Lucca, e demais autoridades: convida para a solenidade de instalação da 1.ª Vara – Gabinete do Juizado 
Especial Federal da 23.ª Subseção Judiciária do Estado de São Paulo em Bragança Paulista, dia 21 de novembro. 
Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos vereadores;
Convite do Prefeito Municipal de Munhoz/MG, Dr. Dorival Amâncio Froes: convida para a solenidade 
de reinauguração da Praça José Teodoro Serafim, em 23 de novembro, às 18h. Deliberação do senhor 
Presidente: à disposição dos vereadores;
Convite do Presidente da Câmara Municipal da Estância de Águas de Lindóia, vereador Nárcio 
Tadeu Cavalieri: convida para a sessão solene de entrega dos títulos de Cidadania Lindoiense, em 22 de 
novembro, às 20h. Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos vereadores;
Ofício n.º 1497/2013 do Dirigente de Ensino da Diretoria de Ensino da Região de Bragança 
Paulista, Salim Andraus Junior: informa a permanência das aulas vespertinas na E.E. Helena José Bonfá 
durante o ano de 2014. Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos vereadores;
Ofício ARINS n.º 850/2013 do Coordenador de Relações Institucionais, Sr. José Afonso Carrijo 
Andrade: encaminha informações prestadas pela Coordenadoria de Gestão da Educação Básica, acerca das 
aulas vespertinas na E.E. Helena José Bonfá durante o ano de 2014. Deliberação do senhor Presidente: à 
disposição dos vereadores;
Ofício n.º 013/2013 MNBS1 do Gerente do Setor Socorro da SABESP, Sr. Emanuel Messias 
A. Silva: informa em resposta ao Requerimento n.º 198/2013, do Vereador João Pinhoni Neto, que dispõe 
sobre a má qualidade do recapeamento realizado pela SABESP nos locais em que realizou reparos na rede de 
abastecimento, solicitando esclarecimento quanto aos endereços dos referidos locais. Deliberação do senhor 
Presidente: à disposição dos vereadores;
Ofício n.º 5.545/2013 da Secretaria de Estado da Saúde: informa o cadastro da solicitação de uma 
ambulância para o município de Socorro, em atenção ao Requerimento n.º 220/2013, do Vereador Pedro Sabio 
Nunes. Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos vereadores;
Ofício do senhor David Martins, Presidente Estadual do Partido “Solidariedade” em São Paulo: 
indica o Vereador Pedro Sabio Nunes para ocupar a liderança do Partido na Câmara Municipal da Estância de 
Socorro. Deliberação do senhor Presidente: ao Departamento de Assistência Legislativa para as providências 
de praxe, e posteriormente arquive-se.

Expediente apresentado pelos senhores Vereadores
Ofício n.º 26/2013-DAF desta Câmara Municipal: encaminha o Balancete Financeiro referente ao mês 
de outubro de 2013. Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se à Comissão Permanente de Finanças e 
Orçamento para a elaboração de parecer;
Parecer da Comissão Processante n.º 01/2013, instituída para apurar denúncia apresentada 
contra o Vereador Thiago Bittencourt Balderi acusando-o de falta de decoro parlamentar: opina 
pelo arquivamento do feito. Deliberação do senhor Presidente: nos termos do Decreto-Lei n.º 201/1967 
coloco o Parecer da Comissão Processante n.º 01/2013 em votação. Deliberação do Plenário: aprovado por 
unanimidade o parecer pelo arquivamento;
Projeto de Lei n.º 98/2013 do Vereador José Carlos Tonelli: institui o Programa Médico nas Escolas da 
rede municipal de ensino. Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes para a 
elaboração de pareceres.
Requerimento do Vereador Tarcísio Francisco Sartori Junior: n° 230/2013, solicitando a consignação 
em Ata de um Voto de Congratulação ao Plano Assistencial Carvalho, pelo excelente apoio oferecido às 
pessoas que foram aos cemitérios visitar seus entes no dia de finados. Deliberação do Plenário: aprovado por 
unanimidade;
Requerimento do Vereador Tarcísio Francisco Sartori Junior: n° 231/2013, requerendo que seja oficiada a 
operadora de telefonia VIVO para estudar a possibilidade de instalar um telefone público adaptado para cadeirantes próximo 

a Rua Aristeu Souza Pinto, n° 277, no município de Socorro- SP. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento do Vereador Pedro Sabio Nunes: n°. 232/2013, requerendo que seja oficiado ao 
Excelentíssimo Senhor Rogerio Barreto, Secretário adjunto de Gestão Pública do Estado de São Paulo, para que 
estude a possibilidade de destinar uma base de segurança móvel para o município de Socorro-SP. Deliberação 
do Plenário: aprovado por unanimidade; 
Requerimento do Vereador Lauro Aparecido de Toledo: n° 233/2013, solicitando a consignação em 
Ata de um Voto de Congratulação ao Senhor José Orlando Mucciacito, extensivo a toda corporação, pela 
excelência dos serviços prestados a nossa cidade quando esteve a frente como Comandante da Guarda 
Municipal. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade; 
Requerimento do Vereador Lauro Aparecido de Toledo: n° 234/2013, solicitando a consignação em 
Ata de um Voto de Congratulação ao 1° Sargento PM, Senhor Josuel Donizete Alpi, Comandante do 4° Pelotão 
da 2° Cia do 34° BPM-1 e ao Dr. Alexandre Ortiz das Neves, Delegado de Polícia de Socorro, pelos excelentes 
serviços prestados a população de Socorro. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento do Vereador João Pinhoni Neto: n° 235/2013, solicitando a dispensa de votação das 
redações finais dos projetos de lei nºs 88/2013 e 89/2013. Deliberação da Presidência: atenda-se;
Indicação dos vereadores Pedro Sabio Nunes e João Henrique Meira Sousa ao senhor Prefeito: 
n.º 721/2013, indicando a realização dos serviços de capina e limpeza das margens do ribeirão existente na 
Travessa Séptimo Fruchi, bem como execução da obra de canalização do córrego; 
Indicações do vereador Pedro Sábio Nunes ao senhor Prefeito: n.º 722/2013, indicando que sejam 
roçadas as laterais da Estrada Municipal do Bairro Camanducaia de Baixo até o Bairro do Visconde que se 
encontra tomada pelo mato; n.º 723/2013, indicando que seja roçado o acostamento da Estrada Municipal do 
Bairro das Almas seguindo até o Bairro do Rio do Peixe; n.º 725/2013, indicando que seja roçado o acostamento 
das Estradas Municipais dos Bairros do Belém, Oratório de Baixo, Oratório de Cima e Sertãozinho;
Indicações do vereador Tarcísio Francisco Sartori Junior ao senhor Prefeito: n.º 724/2013, indicando 
que determine ao departamento competente a implantação de duas lombadas na Estrada Municipal do Bairro 
do Belizário; n.º 728/2013, indicando que determine ao departamento competente a realização de pintura da 
faixa de pedestres, bem como a sinalização horizontal adequada do cruzamento das ruas General Glicério e 
Marechal Floriano Peixoto;
Indicações do vereador Pedro Sábio Nunes ao senhor Prefeito reiterando pedidos anteriores: 
n.º 726/2013, indicando o reparo dos buracos existentes no leito da Rua dos Ipês, no Bairro Bela Vista; n.º 
727/2013, indicando que seja adquirido um veículo utilitário para o Departamento de Agricultura do município 
de Socorro; n.º 729/2013, indicando intercessão ao Departamento de Estradas e Rodagens/DER visando à 
construção de uma rotatória de acesso aos Bairros dos Rubins e Moraes; n.º 732/2013, indicando providência 
ao setor competente para a instalação de braço de luz no Bairro Barão de Ibitinga, no trecho entre a escola e 
a igreja local; n.º 733/2013, indicando a pavimentação asfáltica da Rua Nagib Jorge;
Indicações do vereador José Carlos Tonelli ao senhor Prefeito reiterando pedidos anteriores: 
n.º 730/2013, indicando a colocação de uma lombada na Estrada Vicinal Farmacêutico Oswaldo Paiva, mais 
precisamente 30 metros após a entrada do bairro Parque Barbosa; e, n.º 731/2013, indicando o asfaltamento da 
Rua Antônio Leopoldino (Rua de acesso ao Bairro do São Bento);
Indicação dos vereadores Pedro Sabio Nunes e Tarcísio Francisco Sartori Junior ao senhor 
Prefeito: n.º 734/2013, reiterando pedido anterior, indicando a pavimentação asfáltica da Rua Cel. Florêncio 
Esperidião (no Bairro São Bento);
Indicações do vereador Lauro Aparecido de Toledo ao senhor Prefeito reiterando pedidos 
anteriores: n.º 735/2013, indicando a revitalização do parque infantil localizado na Praça do Fórum; n.º 
736/2013, indicando providências visando a instalação de iluminação pública no Loteamento Montini; n.º 
737/2013, indicando a realização de estudos a fim de elaborar um reajuste dos valores das diárias pagas aos 
motoristas municipais; n.º 739/2013, indicando a construção de uma creche com 6 (seis) salas no alto do 
Bairro Bela Vista; n.º 740/2013, indicando o envio a esta Casa de Leis um Projeto de Lei dispondo sobre o 
pagamento de gratificação de aniversario aos funcionários e servidores municipais, nos termos da lei vigente 
do Município de Amparo (cópia em anexo); n.º 741/2013, indicando a canalização do córrego e construção 
de uma praça de lazer com aparelhos para realização de exercícios físicos na Rua José Franco Craveiro, no 
Bairro da Vila Nova;
Indicação dos vereadores Lauro Ap. de Toledo e José Carlos ao senhor Prefeito: n.º 738/2013, 
indicando que seja passada a máquina motoniveladora e colocado cascalho nas estradas do Bairro Martins.
Ao término do Expediente o senhor Presidente determinou o devido encaminhamento das proposituras.

ORDEM DO DIA
Em única discussão e votação

Projeto de Decreto Legislativo n.º 04/2013 do Vereador João Pinhoni Neto: dispõe sobre a entrega 
de títulos e diplomas “Policial e Guarda Municipal Padrão do Ano”. Deliberação do Plenário: aprovado por 
unanimidade;
Projeto de Resolução n.º 12/2013 da Vereadora Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula: 
institui o título ‘Prof Dimas Silveira Costa’ para os professores destaque do ano.  Deliberação do Plenário: 
aprovado por unanimidade;
Projeto de Resolução n.º 13/2013 do Vereador João Pinhoni Neto: institui o programa ‘Câmara nas 
Escolas’ no âmbito da Câmara Municipal de Socorro e dá outras providências.  Deliberação do Plenário: 
aprovado por unanimidade;
Emenda n.º 01 ao Projeto de Lei n.º 88/2013 do Vereador Pedro Sábio Nunes: visa a aquisição de 
um veículo tipo Van para transporte coletivo de pacientes. Deliberação do Plenário: aprovada por unanimidade;
Emenda n.º 02 ao Projeto de Lei n.º 88/2013 do Vereador Pedro Sábio Nunes: visa a aquisição de 
cascalho para pavimentação de estradas. Deliberação do Plenário: aprovada por unanimidade;
Emenda n.º 01 ao Projeto de Lei n.º 89/2013 do Vereador João Pinhoni Neto: altera a redação da 
ementa e o artigo 1.º do referido Projeto de Lei. Deliberação do Plenário: aprovada por unanimidade;

Em 2.ª discussão e votação
Projeto de Lei n.º 80/2013 do Vereador Thiago Bittencourt Balderi: declara de utilidade pública a 
Associação Bodas de Caná. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;

Em 1.ª discussão e votação
Projeto de Lei n.º 88/2013 do senhor Prefeito: estima a receita e fixa a despesa do município de Socorro 
para o exercício de 2014. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 89/2013 do Vereador João Pinhoni Neto: denomina via pública de ‘Estrada das Duas 
Vertentes’, conforme especifica. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 92/2013 do Vereador João Pinhoni Neto: denomina via pública de ‘Avenida Marciano 
Pereira do Nascimento’, conforme especifica. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 95/2013 do senhor Prefeito: autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio 
com o Serviço Social da Indústria, Departamento Regional de São Paulo. Deliberação do Plenário: aprovado 
por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 97/2013 do Vereador José Carlos Tonelli: atribui competência à Guarda Civil Municipal. 
Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade.

Sessão Extraordinária de 19 de novembro de 2013.
Presidência do Vereador: João Pinhoni Neto.
Vereadores presentes: João Henrique Meira Sousa, João Pinhoni Neto, José Carlos Tonelli, Lauro Aparecido 
de Toledo, Luis Benedito Alves de Oliveira, Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula, Pedro Sabio Nunes, 
Tarcisio Francisco Sartori Junior e Thiago Bittencourt Balderi. 

Em 2.ª discussão e votação
Projeto de Lei n.º 88/2013 do senhor Prefeito: estima a receita e fixa a despesa do município de Socorro 
para o exercício de 2014. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 89/2013 do Vereador João Pinhoni Neto: denomina via pública de ‘Estrada das Duas 
Vertentes’, conforme especifica. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 92/2013 do Vereador João Pinhoni Neto: denomina via pública de ‘Avenida Marciano 
Pereira do Nascimento’, conforme especifica. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 95/2013 do senhor Prefeito: autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio 
com o Serviço Social da Indústria, Departamento Regional de São Paulo. Deliberação do Plenário: aprovado 
por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 97/2013 do Vereador José Carlos Tonelli: atribui competência à Guarda Civil Municipal. 
Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade.

Decreto Legislativo nº  02/2013

Dispõe sobre a entrega de títulos e diplomas “Policial e Guarda Municipal Padrão do Ano”, nos 
termos da Resolução n.º 05/2007.

JOÃO PINHONI NETO, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE 
SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo:
Artigo 1.° - Fica a Câmara Municipal de Socorro autorizada a realizar Sessão Solene para entrega dos 

títulos e diplomas “Policial e Guarda Municipal Padrão do Ano”, nos termos da Resoluções n.º 05/2007 e nº 
06/2009 , em homenagem aos seguintes:

•	 Guarda Civil Municipal José Carlos Mariano;
•	 Guarda Civil Municipal Bernardino Aparecido da Silva; 
•	 Policial Civil Elizabeth Jesus de Souza; 
•	 Policial Civil Roberto Aparecido Ramalho;
•	 Soldado PM Danilo Oliani de Moraes;
•	 Soldado PM Elisangela de Oliveira;

Artigo 2.º - A Sessão Solene para entrega dos títulos e diplomas “Policial e Guarda Municipal Padrão 
do Ano”, se realizará em 04 de dezembro de 2013.

Artigo 3.º - As despesas com a execução do presente decreto serão suportadas pelas verbas próprias 
do orçamento da Câmara Municipal.

Artigo 4.º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal da Estância de Socorro, 20 de novembro de 2013. 

João Pinhoni Neto - Presidente da Câmara Municipal

COMUNICADO TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES

A Câmara Municipal da Estância de Socorro, através de seu presidente, informa que as Sessões Ordinárias, que 
se realizam às 1.ª e 3.ª segundas-feiras, a partir das 20h, são transmitidas ao vivo pela Rádio Nossa Senhora do 
Socorro 1570 Khz e via internet pelos sites www.radiosocorro.com.br e www.camarasocorro.sp.gov.br  

João Pinhoni Neto – Presidente


