
ANO VIII - N° 278 - Distribuição Gratuita Socorro, 27 de dezembro de 2013

Prefeitura prepara programação musical 
para o final de ano

A Secretaria de Turismo e Cultu-
ra, da Prefeitura Municipal da Estân-
cia de Socorro preparou uma pro-
gramação musical muito especial na 
Praça da Matriz, para as festividades 
de fim de ano. Os shows começa-
ram no dia 23, e seguem até o Re-
veillon, quando além do show have-
rá o sorteio da promoção da ACE 
– Associação Comercial e Empresa-
rial de Socorro, e o grande clímax 
da noite com a queima de fogos.

A comissão responsável pela 
organização do Reveillon, solicita 
à população que evite a utilização 
de garrafas de vidro, e salienta que 
haverá uma fiscalização rigorosa a 
respeito disso, com o reforço dos 
efetivos da Guarda Municipal e Po-

lícia Militar, preparados para remo-
ção de pessoas caso haja contra-
venções.

Além das apresentações das 
bandas, haverá DJs animando todas 
as noites. Confira a programação:
27/12 – 21h00
Rockstrada – Pop Rock
28/12 – 21h00 
Banda Radar Quatro – Micareta
29/12 – 21h00 
Inspiração do Samba – Samba e Pagode
30/12 – 21h00
Dinho e Lucas – Sertanejo Universitário
31/12 – 21h00 – Sorteio da ACE 
– Associação Comercial e Empresa-
rial de Socorro
31/12 – 23h00
Satisfação Aí – Pagode e Micareta
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Portarias

Decretos

PORTARIA Nº 6499/2013

“Nomeia Comissão de avaliação para a análise de documentos 
visando à desapropriação de imóvel pela municipalidade”.

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

Considerando o Processo Administrativo nº 6415/2013 que tem por finalidade a desapropriação 
amigável do imóvel de propriedade Natal Donizette e sua esposa Lourdes Aparecida Dantas Dini, R/16 da 
matrícula 4487 do Cartório de Registro de Imóveis e Anexos desta Comarca de socorro, para construção de 
uma Unidade de Saúde da Família no Bairro dos Moraes;

RESOLVE:
 
Art. 1º - Designar os servidores municipais abaixo nomeados para, sob a presidência do primeiro nomeado, 

integrarem a Comissão Municipal para análise do Processo Administrativo nº 6413/2013, que tem como finalidade 
a desapropriação amigável do imóvel de propriedade Natal Donizette e sua esposa Lourdes Aparecida Dantas Dini, 
R/16 da matrícula 4487 do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca de socorro, para construção de uma 
Unidade de Saúde da Família no Bairro dos Moraes, para fixarem o valor de mercado do imóvel a ser 
desapropriado amigavelmente, baseados nas avaliações apresentadas por imobiliárias locais:

- Marcelo Mantovani Fratini 
- Rodrigo Francisco Cabral Teves
- Edson Carlos Castilho
- Felipe Nunes Tasca 
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 19 de dezembro 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
(Republicada por incorreção)

DECRETO Nº 3234/2013
 

“Revoga permissão de ponto de taxi”

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 - Fica revogada a permissão do ponto de táxi nº 03 - Praça 9 de Julho - Permissionário: 
Alfredo Modesto Alves.

Art. 2º - A permissão supracitada está sendo revogada por desistência do permissionário, conforme 
Processo Administrativo nº 2013/11327.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 26 de novembro de 2013.

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

DECRETO Nº. 3247/2013

     Suplementação de Dotação Orçamentária

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 Secretaria de Finanças - Contabilidade um crédito adicional suplementar no 
valor de R$ 40.000,00 (Quarenta Mil Reais), para cobertura parcial de despesas com a realização do evento 
intitulado “LUZES DE NATAL”, conforme dotação do orçamento vigente:

Art. 2o. – O valor do presente crédito será coberto com recurso proveniente da transferência da 
Secretaria de Turismo, através do Convênio nº. 30/2013 – Processo SETUR nº 509/2013, de conformidade com 
o artigo 43, § 1º, inciso II, da Lei 4.320/64 de 17/03/1964, no valor de...................................................  R$ 40.000,00

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 06 de Dezembro 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. 3250/2013
DR. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA 

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

Considerando a necessidade de regulamentar a colocação e cobrança de taxa para faixas de publicidade 
e informação em nosso município nas ruas centrais;

DECRETA:

Art. 1º - Fica proibida a colocação de faixas de publicidade nas Ruas Campos Salles, Treze de Maio e 
Coronel Germano.

Parágrafo Único - Nestes locais, somente serão permitida a colocação de faixas da Administração 
Direta e de Instituições de interesse social, sem fins lucrativos, desde que, autorizadas pela fiscalização municipal.

Art. 2º - Ficam estipulado 05 pontos para colocação de faixas para particulares, que são:
- 02 Pontos no início da Avenida XV de Agosto, sentido centro - Bairro;
- 02 Pontos na Avenida Dr. Rebouças, sendo uma em cada sentido;
- 01 ponto na Rua General Glicério, entre os cruzamentos das ruas Alfredo de Carvalho Pinto e Rua Campos Salles.
Art. 3º - Fica estipulado que o tempo máximo de permanência de cada solicitante é de 07 dias 

corridos, a partir da autorização e será cobrada a taxa 1,50 UFMES Será criado um cadastro para colocação 
em ordem de aprovação.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário 
em especial o Decreto 3240/2013 de 06 de dezembro de 2013. 

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 19 de dezembro 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
Marcelo Mantovani Fratini
Secretário de Fiscalização, Arrecadação e Tributação

DECRETO Nº 3251/2013
  

“Dispõe sobre o expediente nas repartições públicas municipais 
no dia 02 de janeiro de 2014 e dá providências correlatas”.

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 - Declarar facultativo o ponto nas repartições municipais no próximo dia 02 de Janeiro 
(quinta-feira), na parte da manhã, iniciando-se os trabalhos às 12 horas.

Art. 2º - Os serviços considerados essenciais deverão ser operados pelo sistema de plantão.
Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 23 de dezembro 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 3252/2013
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 - Fica autorizada a Permuta do Ponto 04, localizado na Avenida Dr. Renato Silva, 

permissionário Alexandre de Lima Cardoso com o Ponto nº 09, localizado na Nova Estação Rodoviária, 
permissionário José Gamba nos termos do § 3º do artigo 71 da Lei nº 2981/2002.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 26 de dezembro 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. 3253/2013

“Declara de utilidade pública para fins desapropriação amigável 
área de terra urbana que especifica”

DR. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA 
ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS, E NOS TERMOS DA LEI ORGÂNICA, ART. 68, INCISO VIII, E O DECRETO-LEI 
FEDERAL Nº 3.365, DE 12 DE JUNHO DE 1941, DECRETA

Art. 1º -  Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, pelo Município de Socorro, 
por via amigável, área de terra urbana, no Bairro dos Moraes, totalizando  2.080,71 m² (dois mil e oitenta 
metros e setenta e um decímetros quadrados), objeto da matricula  R16/4.487 do Cartório de Registro de 
Imóveis desta Comarca.

Parágrafo Único – Referida desapropriação tem por finalidade a implantação de uma Unidade de 
Saúde da Família, conforme as seguintes descrições:

Propriedade: Sítio São Pedro 
Localização: Estrada Municipal SCR – 713 – Bairro dos Moraes   
Proprietário: Natal Donizette Dini e sua esposa
Município: Socorro      
UF: São Paulo 
Matrícula: R16/4.487
Comarca: Socorro
Finalidade: Desapropriação amigável

Uma edificação rústica contendo um salão comercial com dois banheiros, uma cozinha e varanda, 
perfazendo uma área total construída 156,45 m² (cento e cinquenta e seis metros quadrados e quarenta e 
cinco decímetros quadrados) num terreno de formato irregular, localizado nesta cidade de Socorro SP, com 
frente para a margem esquerda, sentido cidade/bairro da Estrada Municipal do Bairro dos Moraes SCR – 713, 
com suas divisas e confrontações a saber.Inicia-se no ponto 1, localizado na margem esquerda, sentido cidade/
bairro da Estrada Municipal do Bairro dos Moraes SCR – 713, e na divisa com a Área Remanescente do R.16 
da matrícula nº 4.487, imóvel de propriedade de Natal Donizette Dini e s/m. Do ponto 1, segue confinando 
com a referida Área Remanescente com o azimute de 319°08’16” por uma distância de 46,79 m (quarenta 
e seis metros e setenta e nove centímetros) até o ponto 2, localizado na margem esquerda de um córrego 
existente. Do ponto 2, segue margeando o referido córrego á montante confrontando pela outra margem 
com a área remanescente do “Sítio São Pedro”, objeto da matrícula n° 4.487, com os seguintes azimutes e 
distâncias:72°29’34” e 19,37 m (dezenove metros e trinta e sete centímetros) até o ponto 3, 49°11’51” e 12,25 
m (doze metros e vinte e cinco centímetros) até o ponto 4, localizado em uma barra. Do ponto 4, segue ainda 
pelo córrego à montante, confrontando pela outra margem com o imóvel objeto da matrícula nº 9.601, com 
os seguintes azimutes e distâncias: 111°29’13” e 6,43 m (seis metros e quarenta e três centímetros) até o 
ponto 5, 98°10’10” e 15,43 m (quinze metros e quarenta e três centímetros) até o ponto 6, 87°49’19” e 23,54 
m (vinte e três metros e cinquenta e quatro centímetros) até o ponto 7, 123°08’22” e 8,81 m (oito metros 
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e oitenta e um centímetros) até o ponto 8, localizado na margem esquerda, sentido cidade/bairro da Estrada 
Municipal do Bairro dos Moraes. Do ponto 8, segue margeando a referida estrada municipal, sentido bairro/
cidade com os seguintes azimutes e distâncias: 221°56’42” e 22,96 m (vinte e dois metros e noventa e seis 
centímetros) até o ponto 9, 232°20’38” e 25,59 m (vinte e cinco metros e cinquenta e nove centímetros) até o 
ponto 10, 239°34’40” e 15,87 m (quinze metros e oitenta e sete centímetros) até o ponto 1, onde teve início 
esta descrição. O polígono acima descrito encerra uma área de 2.080,71 m² (dois mil e oitenta metros e setenta 
e um decímetros quadrados).

Art. 2º - A área objeto da declaração de utilidade pública, será, ser for o caso, desafetada da área total 
constante da respectiva matrícula.

Art. 3º - O presente Decreto invocará o caráter urgente para fins de imissão de posse, nos termos 
do Decreto-Lei Federal nº 3.365 de 21 de junho de 1941, tendo em vista que a Declaração de Utilidade Pública 
tem por finalidade dar início às obras de implantação de uma Unidade de Saúde da Família.

Art. 4º - O valor por metro quadrado será de R$ 37,71 (trinta e sete reais e setenta centavos) e o 
valor total do imóvel ora desapropriado amigavelmente será de R$ 78.463,57 (setenta e oito mil, quatrocentos 
e sessenta e três reais e cinquenta e sete centavos), sendo a forma de pagamento a vista.

Art. 5º - As despesas do presente decreto correrão por conta do orçamento vigente, suplementadas 
se necessário.

Art. 6º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 26 de dezembro 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

MEMORIAL DESCRITIVO

Propriedade: Sítio São Pedro 
Localização: Estrada Municipal SCR – 713 – Bairro dos Moraes   
Proprietário: Natal Donizette Dini
Município: Socorro      
UF: São Paulo 
Matrícula: R16/4.487      
Comarca: Socorro
Finalidade: Desapropriação amigável

DESCRICÃO

Uma edificação rústica contendo um salão comercial com dois banheiros, uma cozinha e varanda, 
perfazendo uma área total construída 156,45 m² (cento e cinquenta e seis metros quadrados e quarenta e cinco 
decímetros quadrados) num terreno de formato irregular, localizado nesta cidade de Socorro SP, com frente 
para a margem esquerda, sentido cidade/bairro da Estrada Municipal do Bairro dos Moraes SCR – 713, com 
suas divisas e confrontações a saber.

Inicia-se no ponto 1, localizado na margem esquerda, sentido cidade/bairro da Estrada Municipal 
do Bairro dos Moraes SCR – 713, e na divisa com a Área Remanescente do R.16 da matrícula nº 4.487, 
imóvel de propriedade de Natal Donizette Dini e s/m. Do ponto 1, segue confinando com a referida Área 
Remanescente com o azimute de 319°08’16” por uma distância de 46,79 m (quarenta e seis metros e setenta 
e nove centímetros) até o ponto 2, localizado na margem esquerda de um córrego existente. Do ponto 2, 
segue margeando o referido córrego á montante confrontando pela outra margem com a área remanescente 
do “Sítio São Pedro”, objeto da matrícula n° 4.487, com os seguintes azimutes e distâncias:72°29’34” e 19,37 
m (dezenove metros e trinta e sete centímetros) até o ponto 3, 49°11’51” e 12,25 m (doze metros e vinte e 
cinco centímetros) até o ponto 4, localizado em uma barra. Do ponto 4, segue ainda pelo córrego à montante, 
confrontando pela outra margem com o imóvel objeto da matrícula nº 9.601, com os seguintes azimutes e 
distâncias: 111°29’13” e 6,43 m (seis metros e quarenta e três centímetros) até o ponto 5, 98°10’10” e 15,43 
m (quinze metros e quarenta e três centímetros) até o ponto 6, 87°49’19” e 23,54 m (vinte e três metros e 
cinquenta e quatro centímetros) até o ponto 7, 123°08’22” e 8,81 m (oito metros e oitenta e um centímetros) 
até o ponto 8, localizado na margem esquerda, sentido cidade/bairro da Estrada Municipal do Bairro dos 
Moraes. Do ponto 8, segue margeando a referida estrada municipal, sentido bairro/cidade com os seguintes 
azimutes e distâncias: 221°56’42” e 22,96 m (vinte e dois metros e noventa e seis centímetros) até o ponto 
9, 232°20’38” e 25,59 m (vinte e cinco metros e cinquenta e nove centímetros) até o ponto 10, 239°34’40” e 
15,87 m (quinze metros e oitenta e sete centímetros) até o ponto 1, onde teve início esta descrição. 

O polígono acima descrito encerra uma área de 2.080,71 m² (dois mil e oitenta metros e setenta e 
um decímetros quadrados).

Socorro, 26 de dezembro de 2013

Resp. Técnico:    

_______________________________
Luciana Rodrigues do Nascimento
CAU nº A37648-5
RRT nº 0000001856334 

Proprietários:

_______________________________
Natal Donizette Dini 
RG nº 11.126.945 SSP/SP
CPF nº 068.419.418-02
Brasileiro, lavrador, casado sob o regime  
da comunhão parcial de bens com

_______________________________
Dr. André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal

________________________________
Lourdes Aparecida Dantas Dini, 
RG nº 16.619.364 SSP/SP
CPF nº 273.243.488-40

Licitação
TERMO DE 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, e art. 9º, letra “a”, 
inc. XXVI do Decreto Municipal nº 2914/2011, HOMOLOGO o resultado do PROCESSO Nº 187/2013/
PMES – PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2013 cujo objeto é a Aquisição de 1.000 toneladas de Cascalho 
de Rocha Natural, para conservação de estradas vicinais do município,  em conformidade com as especificações 
constantes no anexo I – Termo de referencia do edital, para a empresa abaixo relacionada, conforme Ata 
de Julgamento e Adjudicação da Pregoeira, de 20/12/2013, disponibilizada na íntegra no sítio eletrônico da 
municipalidade (www.socorro.sp.gov.br), a saber:

MINERAÇÃO DISPER LTDA – ME, para o item 01 pelo valor total de R$ 24.800,00 (Vinte e Quatro 
Mil e Oitocentos Reais).

Assim sendo, RATIFICO o respectivo julgamento proferido pela Pregoeira, HOMOLOGANDO o 
presente processo de Pregão Presencial. Socorro, 27 de Dezembro de 2013. 

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

EXTRATO TRIMESTRAL DEZEMBRO DE 2013
EXTRATO 2ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2013 

originada no Processo Licitatório PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 024/2013 
– PROCESSO Nº 065/2013/PMES – Objeto: Registro de preços para Aquisição de Materiais Hidráulicos e afins 
para uso em pequenas manutenções em prédios da municipalidade, 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: 03/06/2013, prazo da vigência: 12 meses. A Prefeitura Municipal 
da Estância de Socorro, através da Divisão de Licitação, para fins de atendimento ao §2°, do art. 15, da lei 
n° 8.666/93, torna público, que não houve alterações de valores e ficam mantidos os preços registrados na 
presente ata. Socorro, 23 de Dezembro de 2013.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2013
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ATENÇÃO CONTRIBUINTES DO IPTU, O RECADASTRAMENTO E 
ENTREGA DOS CARNÊS DO EXERCÍCIO 2014, NO PALÁCIO DAS 

ÁGUIAS (ANTIGA PREFEITURA), FORAM PRORROGADOS ATÉ O 
DIA 30/12/2013.

Eliandro Francisco Cotrim – Presidente da Comissão de Licitações



Financeiro
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Concursos

CONCURSO PÚBLICO EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Dr. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, Prefeito da cidade da Estância de Socorro - SP, 

no uso de suas atribuições legais, e em obediência ao Capítulo VII, do Edital nº 01/2013 de Abertura das Inscri-
ções, publicado no Diário Oficial do Município de 30 de outubro de 2013, CONVOCA todos os candidatos 
inscritos no Concurso Público para provimento dos empregos de: Agente Comunitário PSF – Bairro Jardim 
Araújo, Agente Comunitário PSF Bairro do Salto, Agente Comunitário PSF – Bairro do Rio do Peixe, Agente Co-
munitário PSF – Bairro do Moraes, Agente Comunitário PSF – Loteamento Parque Antônio Ferreira Barbosa, a 
prestarem a Prova Objetiva, no dia 04 de janeiro de 2014. Operador de Máquinas Pesadas, Trabalhador Braçal, 
Fiscal, Guarda Municipal 2ª Classe Masculino, Guarda Municipal 2ª Classe Feminino, Dentista de Saúde e Família, 
Enfermeiro, Farmacêutico, Médico Oftalmologista, Médico Perito, Médico Psiquiatra, Médico de Saúde e Família, 
Nutricionista, Engenheiro Ambiental, Engenheiro Civil, Eletricista de Veículo, Mecânico, Motorista, Técnico em 
Edificações, Técnico em Enfermagem, Auxiliar de Consultório Odontológico de Saúde e Família, Escriturário 
e Monitor de Transporte, para prestarem a Prova Objetiva, no dia 05 de janeiro de 2014, de acordo com pu-
blicação no Diário Oficial do Município, listas disponíveis no Centro Administrativo da Prefeitura Municipal da 
Estância de Socorro e no site do Instituto Qualicon – www.iq.org.br

I - INSTRUÇÕES ESPECIAIS
 
1. A prova objetiva para todos os empregos abaixo mencionados terá a duração de 3h 30min (três 

horas e trinta minutos) incluindo o tempo para preenchimento da Folha de Respostas  e será aplicada nos dias 
04 e 05 de janeiro de 2014. Atenção aos horários observando o horário oficial de Brasília e conforme tabela 
abaixo:

2. Os candidatos deverão acessar as informações exclusivas de local de prova pelo endereço eletrô-
nico do Instituto Qualicon (www.iq.org.br), Listagem Geral afixada no Centro Administrativo da Prefeitura 
Municipal da Estância de Socorro e publicação na Imprensa Oficial do Município. Ao candidato somente será 
permitida a participação nas provas na respectiva data, horário e local, constantes deste Edital de Convocação.

3. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência 
mínima de 30 (trinta) minutos do horário fixado para o início de sua prova, munido somente de caneta esfe-
rográfica de tinta preta ou azul, fabricada em material transparente, lápis, borracha, comprovante de inscrição 
e do documento de identidade original, conforme item 7.6 alínea a e b. Não serão aceitos outros documentos 
de identidade, conforme item 7.6.4., ou mesmo cópias autenticadas, conforme item 7.6.5. do edital de Abertura 
das Inscrições.

4. Os documentos apresentados deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a identifi-
cação do candidato com clareza.

5. No dia da realização das provas não será permitido ao candidato:
5.1. Entrar ou permanecer no local de exame portando arma (s), mesmo que possua o respectivo porte.
5.2. Não será admitido, durante as provas, o uso de boné, lenço, chapéu, gorro ou qualquer outro 

acessório que venha cobrir as orelhas do candidato.
5.3. Não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a 

utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações.
6. Será eliminado do concurso o candidato que, durante a realização das provas, for surpreendido por-

tando aparelhos eletrônicos, tais como: máquinas calculadoras, agendas eletrônicas ou similares, telefones celu-
lares, smartphones, tablets, iPod®, gravadores, pendrive, mp3 player, relógios digitais, relógios digitais com banco 
de dados e/ou outros equipamentos semelhantes, bem como protetores auriculares, conforme item 7.14.6.

7. O Instituto Qualicon recomenda que no dia da realização da prova, o candidato não leve nenhum 
tipo de equipamento eletrônico ou objetos semelhantes.

8. Iniciadas as provas, o candidato somente poderá retirar-se da sala de realização de prova, depois de 
decorridas 1h (uma hora) de seu efetivo início podendo levar, o Caderno de Questões.

9. Durante a prova, o candidato que quiser ir ao banheiro deverá solicitar ao fiscal sua saída da sala, 
sendo designado um fiscal volante para acompanhá-lo no deslocamento, devendo manter- se em silêncio du-
rante o percurso.

10. Ao fim da prova, o candidato deverá retirar-se imediatamente do local de realização das provas, 
não podendo permanecer nas suas dependências, bem como não poderá utilizar os banheiros e nem fazer uso 
de qualquer tipo de aparelho eletrônico.

11. O candidato deverá observar todas as normas e os procedimentos para a realização das provas, 
estabelecidos no Edital nº 01/2013, do Concurso Público.

Estância de Socorro, 20 de dezembro de 2013.

DR. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO 
PREFEITO MUNICIPAL

Relação de Candidatos Inscritos
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PROCESSO SELETIVO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Dr.  ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, Prefeito da cidade da Estância de Socorro - SP, 

no uso de suas atribuições legais, e em obediência ao Capítulo VII, do Edital nº 02/2013 de Abertura das Inscri-
ções, publicado no Diário Oficial do Município de 30 de outubro de 2013, CONVOCA todos os candidatos 
inscritos no Processo Seletivo para provimento dos empregos de: Professor de Educação Básica I – PEB I e 
Professor de Educação Básica II – PEB II – ARTE, prestarem a Prova Objetiva, no dia 04 de janeiro de 2014, de 
acordo com publicação no Diário Oficial do Município, listas disponíveis no Centro Administrativo da Prefeitura 
Municipal da Estância de Socorro e no site do Instituto Qualicon - www.iq.org.br.

I - INSTRUÇÕES ESPECIAIS
 
1. A prova objetiva para todos os empregos abaixo mencionados terá a duração de 3h 30min (três 

horas e trinta minutos) incluindo o tempo para preenchimento da Folha de Respostas e será
aplicada nos dias 04 de janeiro de 2014. Atenção aos horários observando o horário oficial de Brasília 

e conforme tabela abaixo:

2. Os candidatos deverão acessar as informações exclusivas de local de prova pelo endereço eletrô-
nico do Instituto Qualicon (www.iq.org.br), Listagem Geral afixada no Centro Administrativo da Prefeitura 
Municipal da Estância de Socorro e publicação na Imprensa Oficial do Município. Ao candidato somente será 
permitida a participação nas provas na respectiva data, horário e local, constantes deste Edital de Convocação.

3. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência 
mínima de 30 (trinta) minutos do horário fixado para o início de sua prova, munido somente de caneta esfe-
rográfica de tinta preta ou azul, fabricada em material transparente, lápis, borracha, comprovante de inscrição 
e do documento de identidade original, conforme item 7.6 alínea a e b. Não serão aceitos outros documentos 
de identidade, conforme item 7.6.4., ou mesmo cópias autenticadas, conforme item 7.6.5. do edital de Abertura 
das Inscrições.

4. Os documentos apresentados deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a identifi-
cação do candidato com clareza.

5. No dia da realização das provas não será permitido ao candidato:
5.1. Entrar ou permanecer no local de exame portando arma (s), mesmo que possua o respectivo porte.
5.2. Não será admitido, durante as provas, o uso de boné, lenço, chapéu, gorro ou qualquer outro 

acessório que venha cobrir as orelhas do candidato.
5.3. Não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a 

utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações.
6. Será eliminado do concurso o candidato que, durante a realização das provas, for surpreendido por-

tando aparelhos eletrônicos, tais como: máquinas calculadoras, agendas eletrônicas ou similares, telefones celu-
lares, Smartphones, Tablets, iPod®, gravadores, Pendrive, mp3 player, relógios digitais, relógios digitais com banco 
de dados e/ou outros equipamentos semelhantes, bem como protetores auriculares, conforme item 7.14.6.

7. O Instituto Qualicon recomenda que no dia da realização da prova, o candidato não leve nenhum 
tipo de equipamento eletrônico ou objetos semelhantes.

8. Iniciadas as provas, o candidato somente poderá retirar-se da sala de realização de prova, depois de 
decorridas 1h (uma hora) de seu efetivo início podendo levar, o Caderno de Questões.

9. Durante a prova, o candidato que quiser ir ao banheiro deverá solicitar ao fiscal sua saída da sala, 
sendo designado um fiscal volante para acompanhá-lo no deslocamento, devendo manter-se em silêncio du-
rante o percurso.

10. Ao fim da prova, o candidato deverá retirar-se imediatamente do local de realização das provas, não 
podendo permanecer nas suas dependências, bem como não poderá utilizar os banheiros

e nem fazer uso de qualquer tipo de aparelho eletrônico.
11. O candidato deverá observar todas as normas e os procedimentos para a realização das provas, 

estabelecidos no Edital nº 01/2013, do Concurso Público.

Estância de Socorro, 20 de dezembro de 2013.

DR. ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO 
PREFEITO MUNICIPAL

Relação de Candidatos Inscritos
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Comitiva socorrense visita unidade 
do Corpo de Bombeiros de Itupeva

Dando sequencia ao trabalho or-
ganizacional do projeto de implan-
tação de uma unidade do Corpo de 
Bombeiros em Socorro, estiveram 
na segunda-feira (23) de dezembro, 
em Itupeva, representantes do Mu-
nicípio, visitando o Corpo de Bom-
beiros da cidade.

Na oportunidade, Edelson Ca-
bral Teves, Vice-Prefeito, Felipe Tas-
ca, Secretário de Planejamento e 
Urbanismo e Lourenço do Prado, 
Coordenador da Defesa Civil de 
Socorro, foram recebidos pelo Sar-
gento Isaias e os demais profissio-
nais bombeiros que atendem aquela 
localidade.

A comitiva socorrense conheceu 
em detalhes a estrutura daquela 
unidade, seus equipamentos e insta-
lações, visando obter informações, 
uma vez que a unidade a ser implan-
tada em Socorro é semelhante den-
tro das características municipal/
estadual mista.

Convém lembrar que em encon-
tros anteriores neste mês de de-
zembro com autoridades do Corpo 
de Bombeiros de São Paulo, com a 
presença do Prefeito André Bozola, 
ficou estabelecido entre as partes, 
que este destacamento que virá 
para Socorro será composto por 
funcionários municipais e estaduais, 
assim como haverá rateio dos cus-
tos.

Aprecesp diploma secretários e gestores 
de turismo em curso ministrado pela USP

Durante o ano de 2013, a APRE-
CESP - Associação das Prefeituras 
das Cidades Estância do Estado de 
São Paulo, através de um convê-
nio firmado com a Universidade 
de São Paulo – USP proferiu um 
curso de Turismo e Políticas Pú-
blicas, destinado aos gestores de 
turismo das 67 cidades estâncias 
de São Paulo. 

Na grade do curso, os gesto-
res receberam informações mais 

detalhadas sobre Turismo e Polí-
ticas Públicas, Formulação de Polí-
tica Pública, Turismo Responsável, 
Marketing Integrado, Formação de 
Redes e Qualificação, Reestrutu-
ração do destino e Plano do Turis-
mo Detalhado. Cerca de 150 pes-
soas participaram do curso, que 
com muita eficiência a Professora 
Dra. Mariana Aldrigui, conduziu. 

O curso reforça a preocupação 
da entidade em oferecer possibili-

dades para que os secretários pos-
sam aprimorar seu conhecimento 
na área turística, e demonstra a im-
portância do turismo para que um 
município possa se desenvolver. 

Na quinta (12/12), na Assem-
bléia Legislativa, todos os gestores 
foram diplomados pelo Presidente 
da Aprecesp, Antonio Colucci. Par-
ticiparam de Socorro, Acácio Zava-
nella, secretário de turismo, Deise 
Formagio, chefe da div. de turismo 

e o prefeito André Eduardo Bozo-
la, que participou de todas as aulas 
foi convidado a falar em nome de 
todos os prefeitos presente na ce-
rimônia.

Estiveram presentes durante a 
cerimônia de diplomação os de-
putados estaduais João Caramez, 
Edmir Chedid e Celso Giglio, que 
também preside a APM (Associação 
Paulista de Municípios), além de al-
guns prefeitos das estâncias.
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Confraternização no Centro de Exposições 
reuniu funcionalismo municipal

Reunindo a grande maioria dos 
mais de mil funcionários da Prefei-
tura Municipal, aconteceu na tarde 
de 20 de dezembro, a tradicional 
confraternização de final de ano no 
galpão do Centro de Exposições 

“João Orlandi Pagliusi”.
Durante o evento houve apre-

sentação musical de integrantes da 
banda Squema Federal, do cantor 
Rafael Pompeu, e a aparição espe-
cial do Papai Noel, celebrando a 

chegada do Natal.
O Prefeito André Bozola su-

biu ao palco, acompanhado do Vi-
ce-Prefeito Edelson Teves e verea-
dores presentes, para agradecer o 
empenho de todos os funcionários 

neste ano. 
O evento encerrou-se após o 

sorteio de brindes para os fun-
cionários, incluindo televisores, 
bicicletas, eletrodomésticos, entre 
outros.

Prefeitura quita mais da metade 
do valor da dívida dos precatórios

A Prefeitura Municipal da Es-
tância de Socorro dá um passo na 
questão dos precatórios, assinando 
documentação que autoriza o pa-
gamento do saldo de 1.916.571,77, 
valor atualizado em dezembro de 
2013, quitando assim parcela de 
1.013.450,37, mais da metade da dí-
vida, ficando como saldo 903.121,40, 
a serem pagos em parcelas anuais, 
de acordo com a EC Emenda Cons-
titucional 62/2009 que determina o 
procedimento para pagamentos de 
precatórios.

Segundo Diogo Pereira do Nas-
cimento, Secretário de Finanças, “o 
município terá que pagar parcelas 
anuais atualizadas, com base na re-
ceita do ano, ou seja, 1% da RCL Re-
ceita Corrente Líquida”. Todavia a 
possibilidade é muito grande quan-
to a quitação desta dívida em dois 
anos, com pagamentos em 2014 e 
2015, esclarece.
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SAMU iniciou atendimentos em Socorro

O SAMU – Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência iniciou 
sua operação em Socorro nesta 
semana, após a inauguração da base 
local, que aconteceu na sexta-feira, 
20, no período da manhã.

Durante a solenidade de inau-
guração o Prefeito André Bozo-
la ressaltou a importância deste 
atendimento para Socorro, e disse 
que a Administração está focada 
na melhoria da atenção básica de 
saúde no município, assim como 
na humanização dos atendimentos, 
valorizando o cidadão. Agradeceu à 
Irmandade da Santa Casa de Mise-
ricórdia, mantenedora do Hospital 
“Dr. Renato Silva”, pela parceria em 
ceder o espaço para a base local.

O Secretário Municipal de Saúde, 
Josué Ricardo Lopes, emocionou a 
todos durante seu pronunciamen-
to ao lembrar que já fora atendido 
por um dos integrantes da equipe 
do SAMU ali presente, e o quanto 
era importante estarem lado-a-lado 
para esta inauguração.

O Coordenador Regional do 
SAMU, Daniel Félix, apresentou a 
equipe que trabalhará em Socorro 
e agradeceu à Administração Muni-
cipal pelo empenho na implantação 
desta unidade.

Os pronunciamentos se encer-
raram com a fala do Sr. Valter Ar-
tioli, provedor da Santa Casa, que 
destacou a importância da proxi-
midade da Administração Municipal 
com aquela entidade. Além disso, 
comentou que, apesar de delicada, 
a situação da Santa Casa, e da saúde 
de Socorro no geral, ainda é melhor 
que a grande maioria dos municí-
pios do Brasil, como demonstrado 
através de reportagens na grande 
mídia, fruto desta parceria entre se-
tor público e iniciativa privada.

As autoridades presentes, acom-
panhadas de funcionários da Pre-
feitura e Santa Casa, bem como a 
equipe do SAMU, dirigiram-se até 
a porta de entrada da base, onde 
houve o descerramento da faixa e 
placa de inauguração.

Após a solenidade, houve uma 
carreata pelas ruas da cidade para 
apresentação da nova ambulância 
e equipe do SAMU, além de outros 
veículos recentemente conquista-
dos pela Administração Municipal 
como van para transporte de pa-
cientes, destinada pelo Governo Es-
tadual, caminhão coletor e compac-
tador de lixo, duas novas motos da 
Guarda Civil Municipal, caminhão 
para coleta seletiva, e alguns veícu-
los da frota municipal reformados.


