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12 de Outubro

Dia de Nossa Senhora
Aparecida

Padroeira do Brasil

        Homenagem da
Prefeitura Municipal da

Estância de Socorro
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Basílica de Nossa Senhora Aparecida, segundo maior templo católico do mundo.
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Processo Seletivo: edital convo-
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Pág. 16

LDO: publicada Lei de Diretrizes
Orçamentárias para o exercício
financeiro de 2008. Págs. 4 a 11

Departamento de Edu-
cação abrirá período
de matrículas. Pág. 16

Câmara presta home-
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Atrações marcam comemoração

do Dia das Crianças
Um dia de aula diferente: brin-

quedos, lanche especial, sorvete
e uma sessão de cinema. Para
comemorar o Dia das Crianças,
o departamento municipal de Edu-
cação organizou uma série de ati-
vidades, desenvolvidas nas esco-
las da zona rural, nas creches e
nas dependências do Centro  Ad-
ministrativo Municipal para crian-
ças de EMEIs e EMEFs da cida-
de. Ao longo da semana, as cri-
anças puderam se divertir com
cama-elástica, piscina de bolinha
e escorregador inflável, entre ou-
tros. Além das atividades gerais,
cada escola realizou programa-
ções complementares para cele-
brar a semana da criança. Pág.18

Prefeitura formaliza intenção em

assumir a gestão da Santa Casa
A Prefeitura Municipal de So-

corro formalizou, nesta semana, a
intenção em assumir a gestão da
Irmandade Santa Casa e Hospi-
tal Dr. Renato Silva. A formali-
zação foi registrada no Termo de
Compromisso de Gestão Munici-
pal, documento que formaliza os
pactos constituídos e as respon-
sabilidades da gestão do municí-
pio junto ao Sistema Único de
Saúde (SUS).

Para discutir e esclarecer as
principais conseqüências que
acarretam esta mudança de ges-
tão, estiveram reunidos na tarde
da quarta-feira, 10, no gabinete

com o Prefeito Municipal, o dire-
tor regional de Saúde VII – Cam-
pinas Dr. Mauro Sizer; o vice-pre-
feito e provedor da Santa Casa;os
vereadores Willhams Pereira de
Morais, Cidinei Brolezzi, Lucia-no
Taniguchi, Maria Ap. de Oliveira
(Neguinha) e Tomás D’Aquino
Frattini; representando a adminis-
tração da Santa Casa e Hospital
Dr. Renato Silva Edno Tadeu
Silotto, Euclides Silotto e Valter
Artioli; os diretores municipais de
Saúde, Finanças e  Administrati-
vo; o advogado Dr. Rafael Chaib
e o diretor Administrativo do Con-
sórcio de Saúde do Circuito das

Águas (Conisca).
Na oportunidade, o Dr. Mauro

Sizer esclareceu as principais
dúvidas dos presentes e ressal-
tou que a mudança significa, ba-
sicamente, que o repasse da ver-
ba do SUS passará do hospital
para a Prefeitura. Esta, por sua
vez, direcionará os recursos para
o hospital por meio da formaliza-
ção de um convênio. Para o pre-
feito, as mudanças irão concreti-
zar as melhorias que precisam ser
feitas no sistema de saúde do mu-
nicípio. A partir da realização do
convênio prefeitura/ hospital, os
serviços médicos poderão ser

ampliados e o atendimento
otimizado, o que levaria, por
exemplo, à diminuição do núme-
ro de viagens que a prefeitura re-
aliza hoje levando pacientes de
Socorro para serem atendidos
em outros hospitais da região. A
visita do Dr. Mauro Sizer faz parte
de um levantamento que a Secre-
taria de Estado da Saúde está
realizando em todo o Estado de
São Paulo, analisando o interes-
se das prefeituras em assumir a
gestão das Santas Casas muni-
cipais. A partir deste levantamen-
to é que serão estabelecidas as
mudanças de repasses do SUS.

Lançada a segunda
fase do Programa Pró-
Vicinais. Pág. 17
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CAMPANHA EDUCATIVA

EXPEDIENTE

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

VACINAÇÃO

QUEIMADA É CRIME: DENUNCIE!
A natureza e a humanidade agradecem.

Prefeitura Municipal
da Estância de Socorro

Departamento de Saúde realiza

controle de raiva em herbívoros
Funcionários do departa-

mento municipal de Saúde,
em parceria com a Secreta-
ria da Agricultura e Abaste-
cimento do Estado de São
Paulo realizam no município
o controle da raiva em bovi-
nos e eqüinos. O trabalho
consiste em conscientizar
os proprietários de animais
sobre o risco da transmis-
são da raiva em seres hu-
manos, que leva à morte
tanto animais como o ho-
mem.

A doença é causada por
um vírus e transmitida pelo
morcego do tipo hemató-
fago, ou seja, que se alimen-
ta de sangue. Em aproxima-
damente mil espécies dife-
rentes de morcegos encon-
trados hoje na natureza, ape-
nas três delas são do tipo
hematófago. As demais es-
pécies se alimentam geral-
mente de frutas.

O animal contaminado
pela raiva apresenta mudan-
ças de comportamento, sa-

liva em grande quantidade,
possui dificuldade para en-
golir, muda os hábitos ali-
mentares e apresenta para-
lisia nas patas traseiras. Al-
guns sintomas também são

notados em seres humanos.
A contaminação se dá no
contato com a saliva do ani-
mal infectado, ferimentos,
arranhões ou mordeduras.

A equipe do departamen-
to de Saúde efetua, ao longo
do ano, o controle desse ani-
mais, com a captura de mor-
cegos para análise, pesqui-
sas de casos de animais que
tenham sido mordidos por
morcegos e a revisão perió-

dica dos abrigos dos morce-
gos.

A forma de impedir o
avanço da doença é vaci-
nando o rebanho. A reco-
mendação é que as vacinas
anti-rábicas sejam adminis-
tradas com orientação de
um médico veterinário.

Os profissionais envolvi-
dos nesse trabalho em So-
corro salientam que é ne-
cessário estar sempre aler-
ta para que a doença não
contamine todo o rebanho.
Para isso, notifique o depar-
tamento sobre a existência

de abrigos de morcegos
hematófagos em seu bairro;
informe sobre ataques de
morcegos desse tipo ao re-
banho; evite o contato direto
com qualquer morcego vivo
ou morto; não provoque ou
tente capturar esses ani-
mais e informe ao veteriná-
rio do serviço público casos
de animais contaminados ou
que morreram apresentando
os sintomas da raiva.

Prefeito recebe carta

de aluno sobre meio

ambiente
O Prefeito Municipal rece-

beu em seu gabinete a carta
do estudante Matheus Fis-
cher Gáspere, do 1º ano do
ensino fundamental sobre o
que ele acha que deve ser
feito para preservar o meio
ambiente.

O estudante pediu em
sua carta para que todos os
habitantes da cidade não
poluam o rio, não matem os
animais e não joguem lixos
nas ruas, orientações estas
que contam com o apoio do
Prefeito.

A carta faz parte das ati-
vidades do projeto “Aqueci-
mento Global”, desenvolvido
para as turmas do 1º e 2º
anos do ensino fundamental.

Para a diretora de Saúde
a carta foi escrita pela aluna
Mariana Sobral da Silva, que
salientou sobre a importân-
cia da reciclagem e do plan-
tio de árvores para contribuir
com a preservação do meio
ambiente.

A diretora de Educação
recebeu a carta da aluna
Juliana Loding Zakaria, do 1º
ano, que ressaltou a teoria
dos 3 R´s: reduzir, reutilizar
e reciclar, além de repensar
o lixo da cidade. De acordo
com Juliana, a diretora do

departamento deve orientar
os alunos para não jogar lixo
nos mares, lagoas, cacho-
eiras ou rios, e finalizou a
carta com uma poesia sobre
o tema.

Todo o trabalho realizado
pelos alunos integrou a ex-
posição “Preservar hoje para
viver amanhã”, nos dias 10
e 11 de outubro, e que mar-
cou o encerramento do pro-
jeto de educação ambiental.

Câmara homenageia

professores e

funcionários públicos

HOMENAGEM

A Câmara Municipal apro-
vou dois requerimentos que
homenageiam os professo-
res da rede municipal e es-
tadual de ensino e os funci-
onários da administração
pública. Os requerimentos
são de autoria do vereador
Wilhams Pereira de Morais.

De acordo com a justifi-
cativa apresentada pelo ve-
reador, o dia do professor
merece ser comemorado
por valorizar o profissional
pela importância na forma-
ção dos cidadãos. “Faz-se
necessário o devido reco-
nhecimento destes profissi-
onais que empenham-se em
educar crianças, jovens e
adultos”, ressaltou o verea-
dor. O dia do professor é
comemorado no dia 15 de
outubro.

Para marcar a data de
comemoração ao dia do fun-
cionário público, no dia 28 de
outubro, o vereador salientou
os esforços desses profis-
sionais que possibilitam o
devido funcionamento da
Administração Pública. “(...)
a grandiosidade de uma Na-
ção, de um Estado ou de
uma Cidade passa pelo de-
vido e merecido reconheci-
mento de seus servidores
públicos. Por este motivo
faz-se necessário este voto
de congratulação aos funci-
onários públicos municipais
que se dedicam diuturna-
mente aos trabalhos da Ad-
ministração Pública, possi-
bilitando assim as conquis-
tas e o progresso deste mu-
nicípio”, acrescentou em sua
justificativa, o vereador.
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SAÚDE

Prefeitos da região reúnem-se e ampliam

ações do Conisca
Informatização do atendi-

mento, novos recursos e
convênios, aumento de pro-
fissionais, ampliação de es-
pecialidades. Em seu quarto
ano de funcionamento, o Con-
sórcio Intermunicipal de Saú-
de do Circuito das Águas
(Conisca) continua a oferecer
à população dos municípios
de Socorro, Serra Negra, Lin-
dóia, Águas de Lindóia e Mon-
te Alegre do Sul um atendi-
mento público de qualidade,
voltado à demanda em espe-
cialidades médicas, odonto-
lógicas e realização de exa-
mes na região.

Para discutir e deliberar
sobre novas ações, estive-
ram reunidos na sexta-feira,
5, na sede do Consórcio, em
Lindóia, os prefeitos de So-
corro e atual presidente do
Conisca; Paulo Roberto
Della Guardia Scachetti, pre-
feito de Serra Negra e vice-
presidente do consórcio;
Élcio Fiori de Godoy, prefei-
to de Lindóia; Eduardo Nico-
lau Âmbar, prefeito de Águas
de Lindóia e Vanderlei José
Brolesi, prefeito de Monte
Alegre do Sul, além de se-
cretários municipais e inte-
grantes do quadro adminis-
trativo do consórcio.

Durante a reunião tam-
bém foi analisada a situação
financeira do Conisca, es-
tando todas as cidades em

dia com seus pagamentos.
A pontualidade da adminis-
tração também foi compro-
vada pela regularidade no
pagamento dos funcionários,
FGTS, INSS, imposto de ren-
da e demais despesas. Já
apontando para o planeja-
mento orçamentário de
2008, ficou decidido que o
valor das cotas pagas pelos
municípios sofrerão apenas
o reajuste da inflação do ano,
o que significa que a atual
administração irá voltar suas
ações em busca de uma
maior eficiência na utilização
dos recursos públicos já
existentes.

Verbas e serviços am-
pliados – O consórcio aca-
ba de ter o repasse dos re-
cursos financeiros do Siste-
ma Único de Saúde (SUS)
ampliados em 115%, pas-
sando de R$ 56 mil a
R$120.829,19. O aumento
foi liberado pelo secretário
estadual de Saúde, Roberto
Barradas, com o apoio do lí-
der do governo na Assem-
bléia Legislativa, deputado
Barros Munhoz.

Também no sentido de
aumentar os recursos obti-
dos utilizando a estrutura e
capacidade do consórcio, os
prefeitos autorizaram a pres-
tação de serviços de saúde
do Conisca a pessoas jurí-

dicas por meio de convêni-
os. Neste sentido, estão em
negociação o atendimento a
conveniados da Unimed Am-
paro, Instituto de Assistência
Médica ao Servidor Público
Estadual (Iamspe), Caixa
Econômica Federal e Bra-
desco.

Segundo o Secretário
Executivo do Conisca, a re-
alização de atendimento via
novos convênios represen-
tará o aumento de recursos

financeiros para o consórcio,
o que poderá ser utilizado,
por exemplo, para a aquisi-
ção de novos equipamentos,
aumento das cotas de aten-
dimento dos municípios e
realização de mutirões para
os pacientes do SUS.

Atualmente o consórcio
conta com a ampliação do
quadro de profissionais, que
estão sendo convocados de
acordo com a classificação
do processo seletivo nº 01/

2007. Além disso, os prefei-
tos autorizaram o credencia-
mento de profissionais da
área médica, inclusive com
a ampliação das especiali-
dades. O credenciamento
funcionará da mesma forma
como é feito com os labora-
tórios, ou seja, serão cre-
denciadas pessoas jurídicas
da área da saúde para pres-
tar serviços complementares
voltados a diagnóstico, tera-
pia e clínicas ambulatoriais.

Consultórios médicos ganham

equipamentos de informática
Desde a segunda-feira,

8, quatro consultórios médi-
cos da sede do Conisca es-
tão equipados com compu-
tadores para serem utiliza-
dos pelos médicos durante
a consulta. Trata-se da ex-
pansão do módulo de infor-
matização denominado As-
sistência Ambulatorial, já uti-
lizado pela recepção. Agora
os médicos irão cadastrar
todas as informações da

consulta no sistema, inclu-
indo diagnóstico, medica-
mentos prescritos, solicita-
ção de exames e outros da-
dos, eliminando a ficha de
atendimento manual. Ao final
da consulta, um documento
será impresso para assina-
tura do médico e arquivo. Os
equipamentos começam a
funcionar em caráter experi-
mental e serão utilizados de
forma progressiva, visando

a adaptação dos médi-
cos à nova ferramenta.

De acordo com Car-
los Henrique de Olivei-
ra, técnico de implanta-
ção da empresa SIM –
Instituto de Gestão Fis-
cal, responsável pela
elaboração do software,
assessoria e treina-
mento ao Conisca, o
software Sistema de
Gestão de Saúde foi ela-

borado prevendo a criação
de um prontuário único do
usuário. O sistema já inclui
os módulos Administrativo;
Marcação Intermunicipal de
Procedimentos, para regis-
tro de consultas e exames;
Regulação Ambulatorial, res-
ponsável pela definição de
cota física e financeira para
cada município consorciado
e Informação em Saúde,
que permite o cruzamento
de dados e a geração de
mais de 600 relatórios
gerenciais. O software tam-
bém está implantado nos
municípios consorciados, o
que permite o agendamento
de consultas on-line, e em
breve estará presente em
todos os prestadores de ser-
viços do Conisca, através
da implantação do módulo
denominado Apoio Diag-
nóstico.

Consultório informatizado facilitará o
preenchimento do prontuário do paciente,

elmininando a ficha manual

CEO realiza operações

em pacientes especiais

O Centro de Especiali-
dades Odontológicas
(CEO), localizado junto ao
Conisca para atendimento
da população dos municí-
pios de Socorro, Serra Ne-
gra, Lindóia e Águas de
Lindóia deu início, no último
mês, à realização de ope-
rações em pacientes espe-
ciais, voltados aos casos
onde é necessária a utiliza-
ção de anestesia geral. O
agendamento e os exames
pré-cirúrgicos são feitos
em Lindóia e as operações
às segundas-feiras no
Hospital Dr. Renato Silva,
em Socorro. Pela parceria,
o hospital cede o leito, o
consórcio encaminha o pro-
fissional para a cirurgia e
arca com o custo do

anestesista.
O CEO/ Conisca funci-

ona hoje utilizando toda a
sua capacidade, com uma
média de 800 atendimen-
tos/ mês, distribuídos em
160 horas de trabalho. Sua
estrutura é classificada
como do Tipo II, que cor-
responde a quatro consul-
tórios, onde atuam oito
dentistas. Na reunião da úl-
tima sexta-feira, os prefei-
tos também discutiram a
possibilidade de pleitear
junto ao Governo Federal o
CEO Tipo III, o que signifi-
caria um ganho de mais
três consultórios, para atu-
ação de 14 dentistas em
280 horas, gerando um
atendimento de mais de
1000 usuários/ mês.
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Publicação dos atos oficiais do Poder Executivo

Dr. JOSÉ MARIO DE FARIA, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO
PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Esta Lei estabelece as metas e prioridades da administração pública municipal para o
exercício financeiro de 2008, orienta a elaboração da respectiva lei orçamentária e dispõe sobre
assuntos determinados pela Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

§ 1º - Integram a presente lei os seguintes anexos:
Anexo V – Descrição dos programas governamentais por metas de indicadores e custo;
Anexo VI – Descrição dos programas por unidades executoras;
Anexo III – Metas Fiscais, contendo os demonstrativos:
Demonstrativo I – Metas Anuais;
Demonstrativo IV – Evolução do Patrimônio Líquido;
Demonstrativo V – Origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação dos ativos;
Demonstrativo VII – Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita;
Demonstrativo VIII – Margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado.

§ 2º - As metas físicas e os custos financeiros estabelecidos no Plano Plurianual para o exercício de
2008, poderão ser aumentadas ou diminuídas, no Anexo I e Anexo II do parágrafo anterior, a fim de
compatibilizar a despesa orçada à receita estimada de forma a preservar o equilíbrio das contas
públicas, bem como para atender as necessidades da população.

§ 3º - Em ocorrendo às modificações citadas no parágrafo anterior, a Administração deverá na forma
estabelecida pelo projeto AUDESP – Auditoria Eletrônica de Órgãos Públicos, do Tribunal de Contas
de São Paulo, informar as alterações nas planilhas do Plano Plurianual.

§ 4º - Ficam convalidadas no Plano Plurianual 2006/2009, as alterações feitas nos anexos I e II da
presente Lei.

Art. 2º - A elaboração da proposta orçamentária abrangerá os Poderes Legislativo e Executivo; seus
fundos e entidades da administração direta e indireta, observando-se os seguintes objetivos:
Exemplos:
I. Proporcionar as famílias carentes ações sociais e educativas, visando a auto sustentação, a
geração de emprego e renda;
II. Adaptar e reformar as creches e EMEIS municipais para aumentar o atendimento à população:
III. Melhorar a sinalização das zonas urbana e rural com a implantação de radar visando a segurança
do tráfego;
IV. Construção do aeroporto municipal;
V. Promover o desenvolvimento do Município e o crescimento econômico, através da implantação do
Distrito industrial e criação de incentivos;
VI. Reestruturação e reorganização dos serviços administrativos, buscando maior eficiência de
trabalho e de arrecadação;
VII. Assistência à criança e ao adolescente;
VIII. Melhoria da infra-estrutura urbana e rural;
IX. Ampliar o Programa Saúde da Família e serviços oferecidos à população, com distribuição gratuita
de medicamentos e melhorar o atendimento odontológico e laboratorial;
X. Austeridade na gestão dos recursos públicos;
XI. Princípio do equilíbrio orçamentário, tanto na previsão como na execução orçamentária.

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

Parágrafo Único: O Poder Executivo colocará à disposição da Câmara Municipal até sessenta (60)
dias antes do prazo de encaminhamento do projeto de lei orçamentária, os estudos e estimativas das
receitas para o exercício de 2008, inclusive da receita corrente líquida, acompanhados das respec-
tivas memórias de cálculo.

Art. 4º - O Projeto de Lei Orçamentária será elaborado em conformidade com as diretrizes fixadas
nesta lei, ao artigo 165, §§ 5º, 6º; 7º e 8º, da Constituição Federal, à Lei Federal nº 4.320, de 17 de
março de 1964, assim como à Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 e, obedecerá entre
outros, ao princípio da transparência e do equilíbrio entre receitas e despesas para cada fonte de
recursos, abrangendo os Poderes Executivo e Legislativo, suas Autarquias e seus Fundos.
§ 1º - A lei orçamentária anual compreenderá:
I. o orçamento fiscal;
II. o orçamento de investimento das empresas;
III. o orçamento da seguridade social.

§ 2º - Na execução do orçamento deverá ser indicado na receita e na despesa o código de
aplicação, que se caracteriza como detalhamento da fonte de recursos.

Art. 5º - A proposta orçamentária para o ano 2008, conterá as metas e prioridades estabelecidas no
anexo II que integra esta lei e ainda as seguintes disposições:
I. as unidades orçamentárias projetarão suas despesas correntes até o limite fixado para o ano em
curso, consideradas as suplementações, ressalvados os casos de aumento ou diminuição dos
serviços a serem prestados;
II. na estimativa da receita considerar-se-á a tendência do presente exercício e o incremento da
arrecadação decorrente das modificações na legislação tributária;
III. as receitas e despesas serão orçadas segundo os preços vigentes em agosto de 2007, obser-
vando a tendência de inflação projetada no PPA.
IV. as despesas serão fixadas no mínimo por elementos, de conformidade com as definições da
Portaria STN nº 163/2001 e, o artigo 15 da Lei nº 4.320/1964;
V. somente poderão se incluídos novos projetos, quando devidamente atendidos aqueles em anda-
mento, bem como após contemplar as despesas de conservação do patrimônio público;
VI. não poderá prever como receitas de operações de crédito montante que seja superior ao das
despesas de capital, excluídas as por antecipação da receita orçamentária;
VII.os recursos legalmente vinculados à finalidade específica deverão ser utilizados exclusivamente
para o atendimento do objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que
ocorrer o ingresso.

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

Art. 6º - Caso ocorra frustração das metas de arrecadação da receita, deverão os Poderes Execu-
tivo e Legislativo, respectivamente, por decreto e ato da mesa, determinar a limitação de empenho,
objetivando assegurar o equilíbrio entre a receita e a despesa.

§ 1º - A limitação de que trata este artigo será determinada por unidades orçamentárias e terá como
base de redução, percentual proporcional ao déficit de arrecadação.

§ 2º - Não serão objetos de limitação as despesas que constituam obrigações constitucionais e
legais, as destinadas ao pagamento do serviço da dívida, e as elencadas abaixo:
I. Alimentação escolar;

II. Atenção à Saúde da população;
III. Pessoal e encargos sociais;
IV. Sentenças Judiciais.
V. Projetos ou atividades vinculadas a recursos oriundos de transferências voluntárias.

Art. 7º - Até trinta dias após a publicação do orçamento, o Poder Executivo, através da Secretaria de
Finanças, editará portaria estabelecendo a programação financeira e o cronograma de execução
mensal de desembolso.

§ 1º - As receitas, conforme as previsões respectivas serão programadas em metas de arrecada-
ção bimestrais, enquanto que os desembolsos financeiros deverão ser fixados em metas mensais.

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

Art. 8º - Os atos relativos à concessão ou ampliação de incentivo ou beneficio tributário com vistas
a estimular o crescimento econômico, a geração de emprego e renda, ou beneficiar contribuintes
integrantes de classes menos favorecidas, que importem em renúncia de receita, deverão obedecer
às disposições da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, devendo esses benefícios ser
considerados nos cálculos do orçamento da receita e serem objeto de estudos do seu impacto
orçamentário e financeiro no exercício em que iniciar sua vigência e nos dois subseqüentes.

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

Art. 9º - O Poder Executivo poderá encaminhar projeto de lei visando revisão do sistema de pessoal,
particularmente do plano de carreira e salários, incluindo:
I. a concessão, absorção de vantagens e aumento de remuneração de servidores;
II. a criação, aumento e a extinção de cargos ou empregos públicos, bem como a criação e alteração
de estrutura de carreira;
III. o provimento de cargos ou empregos e contratações de emergências estritamente necessárias,
respeitada a legislação municipal vigente.

Parágrafo Único: As alterações autorizadas neste artigo dependerão da existência de prévia dota-
ção orçamentária suficiente para atender as projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos
dela decorrentes.

Art. 10 - O total da despesa com pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo no mês, somada com
os onze meses imediatamente anteriores, apuradas ao final de cada quadrimestre, não poderá
exceder o percentual de 60% apurado sobre a receita corrente líquida do exercício.

§ 1º - O limite de que trata este artigo está assim dividido:
I. 6% (seis por cento) para o Poder Legislativo;
II. 54% (cinqüenta e quatro por cento) para o Poder Executivo

§ 2º - Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo não serão computadas as
despesas:
I. de indenização por demissão de servidores ou empregados;
II. relativas a incentivos à demissão voluntária;
III. decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior a que trata o “caput” deste
artigo;

§ 3º - O Executivo adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas de pessoal, caso estas
ultrapassem os limites estabelecidos na L.C.101/00:
redução de vantagens concedidas a servidores;
redução ou eliminação das despesas com horas-extras;
exoneração de servidores ocupantes de cargos ou empregos em comissão;
demissão de servidores admitidos em caráter temporário.

Art. 11 - No exercício de 2008 a realização de serviço extraordinário, quando a despesa houver
extrapolado 95% (noventa e cinco por cento) dos limites referidos nos incisos I e II do parágrafo
primeiro do artigo anterior desta lei, somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de
relevante interesse público que ensejem situações emergenciais de risco ou de prejuízo para a
sociedade, devidamente comprovada.

Parágrafo Único: A autorização para a realização de serviços extraordinários, no âmbito do Poder
Executivo nas condições estabelecidas no “caput” deste artigo, é de exclusiva competência do
(Secretário, Diretor) de (Administração, Planejamento).

Art. 12 - Para efeito de registros contábeis, as despesas com terceirização de mão-de-obra a ser
contabilizada como “Outras Despesas de Pessoal”, de que trata o § 1º, do art. 18, da Lei Complemen-
tar nº 101/2000, refere-se à contratação de mão-de-obra cujas atividades ou funções guardem
relação com as atividades ou funções previstas no Plano de Cargos ou Empregos da Administração,
ou ainda, atividades inerentes à Administração Pública Municipal, desde que, caracterizem a subs-
tituição de servidores públicos e, em ambos os casos, não haja utilização de materiais ou equipa-
mentos de propriedade do contratado ou de terceiros.

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

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

Art. 13 - Para efeito de exclusão das normas aplicáveis à criação, expansão ou aperfeiçoamento de
ações governamentais que acarretem aumento da despesa considera-se despesa irrelevante,
aquela ação cujo montante não ultrapasse, para bens e serviços, os limites dos incisos I e II do artigo
24 da Lei nº 8.666 de 1993, alterada pela Lei nº 9.648 de 1998.

Art. 14 - O Poder Executivo poderá submeter ao Legislativo, projetos de lei dispondo sobre altera-
ções na legislação tributária, especialmente sobre:
I. Revisão e atualização do Código Tributário Municipal, de forma a corrigir distorções, inclusive com
relação à progressividade do IPTU, e/ou instituir taxas e contribuições criadas por legislação federal.
II. Revogações das isenções tributárias que contrariem o interesse     público e a justiça fiscal;
Revisão das taxas, objetivando sua adequação aos custos efetivos dos serviços prestados e ao
exercício do poder de polícia do Município;
III. Atualização da Planta Genérica de Valores ajustando-a aos movimentos de valorização do merca-
do imobiliário;
IV. Aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança, execução fiscal e arrecadação de
tributos;
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VI. Incentivo ao pagamento dos tributos em atraso, com renúncia de multas e/ou juros de mora.

Art. 15 - A lei orçamentária anual deverá conter reserva de contingência para atendimento de
passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

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

§ 2º - Caso a reserva de contingência não seja utilizada até 31 de outubro de 2008 para os fins de
que trata o caput deste artigo, poderá ser utilizada como fonte de recursos para abertura de créditos
adicionais.

Art. 16 - O Poder Executivo é autorizado, nos termos da Constituição Federal a:
I. realizar operações de crédito por antecipação da receita, nos termos da legislação em vigor;
II. realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor;
III. abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) do orçamento das
despesas, nos termos da legislação vigente, utilizando como fonte de recursos, desde que não
comprometidos:
a) – o excesso ou o provável excesso de arrecadação, observada a tendência do exercício;
b) – o superávit financeiro do exercício anterior e,
IV. contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita comprometer os recursos
previstos.

Parágrafo Único: Fica o Executivo autorizado, por Decreto, a realizar o intercâmbio de recursos
entre elementos de uma mesma categoria econômica desde que atrelada a uma mesma atividade,
projeto ou operação especial, independente do limite estabelecido no inciso III desse artigo.

Art. 17 - Fica ainda o Executivo autorizado, por decreto, a desdobrar as dotações do orçamento de
2008, em quantas fontes de recursos forem necessárias, segundo proposta do projeto AUDESP do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como reintegrá-las quando necessário, desde que
preservado o valor global de cada dotação.

Parágrafo Único: O intercâmbio dos desdobramentos e as reintegrações de fontes de recursos, por
se tratarem de movimentação dentro da mesma categoria econômica, funcional programática, pro-
grama de governo, projeto e ou atividade, excluem-se do conceito de suplementação, conforme
dispõe o inciso VI, do art. 167 da Constituição Federal e, portanto, não são considerados no percentual
de autorização constante do inciso III do artigo 16 desta Lei.

Art.18 - Os projetos e atividades priorizados na Lei Orçamentária de 2008 com dotações vinculadas
às fontes de recursos oriundos de transferências voluntárias, operações de crédito, alienação de
bens e outros extraordinários, só serão executados e utilizados, se ocorrer ou estiver garantido o
seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido.

Art. 19 - O excesso, ou o provável excesso de arrecadação de que trata o artigo 43, § 3º da Lei
4.320/1964, será apurado em cada fonte de recursos para fins de abertura de créditos adicionais
suplementares e especiais conforme exigência contida no parágrafo único do artigo 8º, e no inciso
I, do artigo 50 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 20 - Os repasses mensais de recursos ao Poder Legislativo serão estabelecidos de forma a
garantir o perfeito equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa realizada, obedecendo-se às
disposições contidas na Emenda Constitucional nº 25, de 14 de fevereiro de 2000.

Art. 21 - A concessão de subvenções sociais e auxílios a instituições sem fins lucrativos, que
prestem serviços nas áreas de caráter educativo, assistencial, recreativo, cultural, esportivo, de
cooperação técnica e voltada para o fortalecimento do associativismo municipal, dependerão de
autorização legislativa e será calculada com base em unidade de serviços prestados ou postos à
disposição dos interessados, obedecidos os padrões mínimos de eficiência previamente fixados
pelo Poder Executivo.

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

Art. 22 - O custeio, pelo Poder Executivo Municipal, de despesas de competência dos Estados, do
Distrito Federal e da União, somente poderá ser realizado:
I. se houver expressa autorização em lei específica, detalhando o seu objeto;
II. sejam objeto de celebração de convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere;
III. se houver previsão na lei orçamentária.

Art. 23 - São vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesa que viabilizem a
execução de despesas sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária.

Art. 24 - As obras em andamento e a conservação do patrimônio público terão prioridade sobre
projetos novos na alocação de recursos orçamentários, salvo projetos programados com recursos
de transferências voluntárias e operações de crédito.

Art. 25 - Caso o projeto de lei orçamentária não seja devolvido para sanção até o encerramento da
sessão legislativa, conforme determina o disposto no art. 35, § 2º, inciso III, do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, a sua programação poderá ser executada na
proporção de 1/12 (um doze avos) do total de cada dotação.

Art. 26 – Na execução do orçamento, deverá obrigatoriamente ser utilizado na classificação da
receita e da despesa o código de aplicação, devendo ainda classificar as despesas até o nível de
sub-elemento, sendo optativo o desdobramento do sub-elemento.

Art. 27 - Serão consideradas legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso no
pagamento de compromissos assumidos, motivados por insuficiência financeira comprovada e
justificada.

Art. 28- O Executivo Municipal está autorizado a assinar convênios com o Governo Federal e
Estadual através de seus órgãos da administração direta ou indireta para realização de obras ou
serviços de competência ou não do Município.

Art. 29 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 19 de setembro de 2007.

DR. JOSÉ MARIO DE FARIA
Prefeito Municipal

Kellen Maria Sartori Bonetti
Diretora do Departamento de Finanças

Registrada, Publicada e Afixada em igual data no mural da Prefeitura.
Dra. Eniceia Aparecida de Oliveira Rodrigues

Chefe da Supervisão da Secretaria de Gabinete
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LEI Nº 3208/ 2007

“Dispõe sobre a alteração do Artigo 3º da Lei   Municipal nº 2792 de 03 de julho de 1997”.

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

Art. 1º - O Artigo 3º da Lei Municipal nº 2792 de 03 de julho de 1997,  passa a ter a seguinte redação:

“Art. 3º - O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural será constituído de 10 (dez) membros,
sendo:

I – Um representante titular e um suplente da Prefeitura Municipal, indicados  pelo prefeito municipal;

II – Um representante titular e um suplente do Escritório de Desenvolvimento Rural da Coordenadoria
de Assistência Técnica Integral,  pelo mesmo indicados;

III – Um representante titular e um suplente do Sindicato Rural, pelo mesmo indicados;

IV – Um representante e um suplente da Associação dos Moradores e  Produtores Organoagrícolas
da Microbacia Hidrográfica  do  Ribeirão do Meio, pela mesma indicados;

V -  Um representante titular e um suplente dos Trabalhadores Rurais do Município,  pelos mesmos
indicados.

§ 1º - Os membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural serão designados por ato do
Prefeito Municipal.

§  2º - O mandato dos membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural será de dois anos,
facultada a recondução.”

Art. 2º -  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário.

Prefeitura Municipal  da Estância de Socorro, 03 de outubro de 2007.

DR. JOSÉ MARIO DE FARIA
Prefeito Municipal

Dra. Darleni Domingues Gigli
Diretora do Departamento dos Negócios Jurídicos

Registrada, Publicada e Afixada em igual data no mural da Prefeitura.
Dra. Eniceia Aparecida de Oliveira Rodrigues

Chefe da Supervisão da Secretaria de Gabinete

DECRETO Nº 2638/ 2007
“Dispõe sobre a ocupação de dependências das  zeladorias das unidades escolares da rede
municipal de ensino”

DR. JOSÉ MÁRIO DE FARIA, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO
PAULO, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
DECRETA:

Art. 1º - As dependências destinadas as zeladorias das escolas municipais serão ocupadas por
servidor público municipal, preferencialmente da própria unidade escolar, por indicação do respec-
tivo Diretor da Escola.

Art. 2º - A autorização para ocupação das dependências da zeladoria dar-se-á por meio de Portaria
do Chefe do Poder Executivo e assinatura do termo de compromisso.
§ 1º - O termo de compromisso para ocupação das dependências da zeladoria, conforme Anexo I,
que integra o presente Decreto, devidamente assinado pelas partes terá validade por 2 (dois) anos
desde que o ocupante da zeladoria venha respondendo a contento às atribuições e às condições
previstas no referido termo de compromisso.
§ 2º - O termo de compromisso, contendo cláusulas sobre as atribuições, direitos e proibições do
ocupante das dependências da zeladoria, deverá ser lavrado em 3 vias.
§ 3º - A autorização para ocupação das dependências da zeladoria poderá ser renovada a cada 2
(dois) anos mediante expedição de nova portaria do Chefe do Poder Executivo por proposta do
Diretor de Escola, ouvido o Conselho de Escola.

Art. 3º - Quando a unidade escolar não dispuser de servidor público interessado em ocupar as
dependências da zeladoria, a indicação do Diretor de Escola poderá recair em qualquer outro
servidor público municipal, em exercício, de qualquer outra escola ou órgão da administração muni-
cipal.

PARÁGRAFO ÚNICO: Não havendo servidores públicos municipais nas condições estabelecidas no
caput deste artigo, a indicação do Diretor de Escola poderá recair em servidor público estadual, em
exercício no Município, em razão do Termo de Parceria Estado – Município para a municipalização do
ensino fundamental.

Art. 4º - O servidor não poderá, em nenhuma hipótese, possuir casa própria no Município onde se
localiza a unidade escolar.

Art. 5º - Compete ao Diretor de Escola:
I - indicar o servidor para ocupação das dependências da zeladoria da escola;
II - consultar o órgão de origem do servidor no que diz respeito ao atendimento das exigências do
presente Decreto, especialmente à compatibilidade de horários e funções;
III - zelar pelo cumprimento das obrigações do ocupante da zeladoria, adotando as medidas neces-
sárias no caso de desocupação.

Art. 6º - Compete ao Chefe do Poder Executivo Municipal:
I - assinar o termo de compromisso, assumindo responsabilidade quanto à ocupação de imóvel do
Município ou do Estado, cedido ao Município em Razão do Termo de Parceria Estado – Município para
a municipalização do ensino fundamental;
II - expedir a Portaria de autorização de ocupação das dependências da zeladoria pelo candidato
indicado;
III - adotar as providências necessárias em caso de desocupação do imóvel;
IV - remeter os autos à Procuradoria do Município para as providências de retomada do imóvel,
quando for o caso;

Art. 7º - O Conselho de Escola deverá, a cada 2 (dois) anos avaliar a atuação do ocupante das
dependências da zeladoria, ou quando solicitado pelo Diretor de Escola ou Departamento Municipal
de Educação.

Art. 8 º - O servidor público desocupará a zeladoria nos seguintes casos:
I - a pedido do servidor;
II - aposentadoria;
III - negligência habitual no cumprimento das obrigações constantes do termo de compromisso;
IV - quando, na inexistência de servidor público da própria escola, houver candidato pertencente a
ela.

§ 1º - Na infringência da vedação contida na cláusula vigésima oitava do termo de compromisso o
servidor será compelido a desocupar a zeladoria imediatamente, no prazo de 24 horas, após a
notificação pelo Diretor da Escola.
§ 2º - Em caso de aposentadoria o servidor público desocupará imediatamente a zeladoria, devendo
tomar as providências necessárias antecipadas até a publicação oficial do ato de aposentadoria.
§ 3º - Quando ocorrer negligência no cumprimento das obrigações estabelecidas no termo de
compromisso, deverão ser tomadas as providências que seguem, após ouvido o Conselho de
Escola, garantida a ampla defesa e conforme os preceitos constitucionais:

1. cessação da autorização de uso das dependências da zeladoria, por expressa notificação do
Diretor da Escola;
2. revogação da Portaria de autorização;
3. desocupação das dependências num prazo máximo de 30 dias, sem prejuízo das medidas admi-
nistrativas e judiciais cabíveis.

§ 4º - Na inexistência de servidor da própria escola e quando houver candidato pertencente a ela, o
Diretor da Escola expedirá notificação ao servidor público para desocupação das dependências da
zeladoria, estabelecendo um prazo máximo de 30 dias.

Art. 9º - Adotadas as providências descritas no artigo anterior, e comprovada a infração, a Direção
da Escola deverá, de imediato, oficiar ao Chefe do Poder Executivo, informando os fatos, juntando
originais do termo de compromisso e demais elementos que instruam os autos a serem enviados ao
órgão da Procuradoria do Município, que adotará as providências pertinentes à retomada do bem.
Parágrafo único: A remessa dos autos ao órgão da Procuradoria do Município deverá ser promovida
no prazo de 10 dias contados da data do recebimento do relatório pelo Chefe do Poder Executivo.

Art. 10 - Quando expirar o prazo estabelecido para desocupação das dependências da zeladoria e
o servidor não tomar nenhuma providência, deverá ser instaurado processo administrativo-discipli-
nar, com fulcro no artigo 482, aliena “h” da CLT, sem prejuízo das medidas judiciais cabíveis.

Art. 11 – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 26 setembro de 2007

DR. JOSÉ MARIO DE FARIA
Prefeito Municipal

Dra. Darleni Domingues Gigli
Diretora do Departamento dos Negócios Jurídicos

Registrado, Publicado e Afixado em igual data no mural da Prefeitura
Dra. Eniceia Aparecida de Oliveira Rodrigues

Chefe da Supervisão da Secretaria de Gabinete

DECRETO Nº 2630/ 2007

Dispõe sobre suplementação de dotações orçamentárias

Dr. JOSÉ MARIO DE FARIA, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO
PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
DECRETA:

Art. 1o. – Fica aberto no Departamento de Finanças – Divisão de Contabilidade, crédito adicional
suplementar no valor de R$ 296.000,00 (Duzentos e Noventa e Seis Mil Reais), para reforço das
seguintes dotações do orçamento vigente:
02.03.01.3.3.90.39.00-04.123.0004.2.0005 Diretoria e Dependência.......... R$   10.000,00
02.05.01.3.3.90.39.00-12.361.0006.2.0007 Ensino Fundamental............... R$   15.000,00
02.05.03.3.3.90.39.00-12.361.0008.2.0009 Transporte de Alunos.............. R$ 126.000,00
02.06.01.4.4.90.51.00-10.302.0013.1.0009 Assist. Medico-Hospitalar........ R$   25.000,00
02.07.01.3.3.90.39.00-08.244.0015.2.0016 Diretoria e Dependência.......... R$     6.000,00
02.09.01.3.3.90.39.00-22.661.0017.2.0023 Diretoria e Dependência.......... R$   79.000,00
02.14.01.4.4.90.52.00-26.782.0026.2.0035 Serv. Munic.Estr. Rodagem.... R$   35.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO.................................................................... R$ 296.000,00

Art. 2o. – O valor do presente crédito será coberto com a anulação parcial das seguintes dotações
orçamentárias do orçamento vigente:

02.05.03.3.3.90.39.00-12.361.0008.2.0009 Transporte de Alunos.............. R$   35.000,00
02.05.05.3.3.90.39.00-12.365.0010.2.0011 Pré-Escolas  EMEIS................ R$   20.000,00
02.05.06.3.3.90.39.00-12.365.0011.2.0012 Pré-Escolas  EMEIS................ R$   20.000,00
02.05.07.3.3.90.39.00-12.306.0012.2.0013 Merenda Escolar..................... R$   70.000,00
02.09.01.4.4.90.51.00-22.661.0017.1.0081 Diretoria e Dependência.......... R$ 151.000,00
TOTAL  DAS ANULAÇÕES.......................................................................... R$ 296.000,00

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 24 de Julho de 2007.

DR. JOSÉ MARIO DE FARIA
Prefeito Municipal

Kellen Maria Sartori Bonetti
Diretora do Departamento de Finanças

Registrado, Publicado e Afixado em igual data no mural da Prefeitura.
Dra. Eniceia Aparecida de Oliveira Rodrigues

Chefe da Supervisão da Secretaria de Gabinete

REGISTRO DE ENTIDADE

Nome: ACALANTO
CNPJ: 05.890.374/0001-43
Endereço: Rua Coronel Florêncio Esperidião, s/n
Bairro: São Bento

Característica da Entidade: Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 3030/ 2004
Número do Registro: 04
Data de Validade: Setembro/ 2007 a Setembro/ 2008

Tiago Bittencourt Balderi Maria Regina Mantovani
Presidente do C.M.A.S. 1ª Secretária C.M.A.S.
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DECRETO Nº 2638/ 2007
ANEXO I

TERMO DE COMPROMISSO PARA OCUPAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA ZELADORIA DA ESCOLA
_____________________________________________________________________________

Aos ..... dias do mês de .................. de ......., na sede da Prefeitura Municipal da Estância de Socorro
- SP, perante o Sr. Prefeito Municipal, compareceu o servidor ....................................., R.G. n.º
...................., o qual perante as testemunhas presentes, firmou o presente TERMO DE COMPROMIS-
SO para ocupar as dependências da zeladoria da Escola ............................................., estando
ciente do inteiro teor deste Termo e de pleno acordo com as responsabilidades que lhe são atinentes,
descritas nas cláusulas abaixo:

I – DO OBJETIVO E DO PRAZO
Cláusula Primeira: Pelo presente Termo de Compromisso, fica o servidor autorizado a ocupar a
zeladoria da Escola retro-mencionada, pelo prazo de 2 (dois) anos.

Cláusula Segunda: O prazo estipulado na cláusula anterior poderá ser prorrogado, de acordo com
os interesses da Administração.

II – DOS DEVERES E ATRIBUIÇÕES
O ocupante das dependências da zeladoria da unidade aqui mencionada se compromete a:

Cláusula Terceira: Ocupar a zeladoria da unidade escolar juntamente com sua família, se for o caso.

Cláusula Quarta: Comunicar, de imediato, à Direção da Escola as ocorrências havidas em dias não
letivos, providenciando, conforme o caso, contato urgente com a unidade policial mais próxima.

Cláusula Quinta: Manter em perfeita ordem e asseio as dependências da zeladoria e áreas adjacen-
tes.

Cláusula Sexta: Manter-se atento e vigilante durante o período em que estiver na escola.

Cláusula Sétima: Zelar pelo patrimônio e pelas áreas adjacentes da unidade escolar em dias normais
e quando da realização de atividades comunitárias, evitando incursões de vândalos ou qualquer
pessoa perniciosa no recinto escolar.

Cláusula Oitava: Adotar as providências cabíveis e legais em ocorrências verificadas no perímetro
escolar.

Cláusula Nona: Conservar em seu poder as chaves que permitam abrir e fechar o prédio escolar, nos
horários estabelecidos pelo Diretor da Escola, percorrendo diariamente todas as dependências,
após encerramento das atividades.

Cláusula Décima: Cuidar da escola, ainda quando as dependências da zeladoria se localizarem
distantes do prédio escolar.

Cláusula Décima Primeira: Manter-se atento á necessidade de execução de reparos, manutenção e
conservação do prédio escolar ou da zeladoria, solicitando providências ao Diretor de Escola.

Cláusula Décima Segunda: Dedicar-se, exclusivamente, às atividades próprias de ocupantes de
zeladoria, nos horários definidos para esse fim.

Cláusula Décima Terceira: Zelar pela horta, árvores frutíferas e plantações, podendo cultivá-las em
áreas apropriadas, para uso próprio e da escola.

Cláusula Décima Quarta: Cuidar da vigilância da área interna da unidade escolar, juntamente com os
demais servidores administrativos.

III – DOS DIREITOS
Consistem direitos do residente das dependências da zeladoria:

Cláusula Décima Quinta: Residir no imóvel, sem o pagamento de aluguel.

Cláusula Décima Sexta: Contar com vaga na escola para matrícula de seus dependentes.

Cláusula Décima Sétima: Fazer jus a uma folga semanal a ser estabelecida em comum acordo com a
Direção da Escola.

Cláusula Décima Oitava: Requerer dispensa da ocupação das dependências da zeladoria, num
prazo antecedente de 30 (trinta) dias.

IV – DAS PROIBIÇÕES
É vedado ao ocupante da zeladoria da escola aqui mencionada:

Cláusula Décima Nona: Permitir a permanência na área interna do prédio escolar de pessoas estra-
nhas à escola ou outras que não sejam seus dependentes.

Cláusula Vigésima: Ausentar-se por período superior a 24 horas consecutivas, sem autorização da
Direção da Escola.

Cláusula Vigésima Primeira: Impedir a vistoria das dependências da zeladoria, quando solicitada por
quem de direito.

Cláusula Vigésima Segunda: Ocupar quaisquer dependências do prédio escolar, além da zeladoria.

Cláusula Vigésima Terceira: Utilizar-se de material ou equipamento escolar.

Cláusula Vigésima Quarta: Manter animais na área da zeladoria e da escola.

Cláusula Vigésima Quinta: Realizar reuniões de qualquer natureza.

Cláusula Vigésima Sexta: Proceder a modificações ou construções nas dependências da zeladoria
ou imediações.

Cláusula Vigésima Sétima: Dificultar qualquer atividade escolar por comodidade pessoal ou da
família.

Cláusula Vigésima Oitava: Assumir atitude incompatível com o bom nome e o decoro da unidade
escolar.

V – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Cláusula Vigésima Nona: O presente Termo será revogado e o servidor deverá desocupar a zelado-
ria, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, quando não cumprir com as obrigações aqui assumidas.

Cláusula Trigésima: Poderá ser revogado, também, a qualquer tempo, mo interesse da Administra-
ção, caso em que o servidor deverá ser comunicado por escrito, tendo prazo de 30 (trinta) dias para
a desocupação, contados da data da notificação.

Por concordância à forma acima representada, em todos os seus termos e condições, foi lavrado o
presente instrumento, em 03 (três) vias digitadas de igual teor, as quais depois de lidas e achadas
conforme, são assinadas pelas partes e testemunhas presenciais, abaixo qualificadas.

Estância de Socorro, ..... de ...................... de 200..........

________________________ ____________________
    Prefeito Municipal   Servidor

Testemunhas:

1 - ________________________________________
2 - ________________________________________

DECRETO Nº 2640/ 2007
DR. JOSÉ MARIO DE FARIA, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO
PAULO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES que lhe são conferidas por lei e considerando o disposto no
Artigo 3 º e seus parágrafos da Lei Municipal n º 2792/1997 e alterado pela Lei Municipal nº 3208/
2007 e os Decretos nºs 2429/2005, alterado pelo Decreto nº 2639/2007.
RESOLVE:

Art. 1º - Designar os membros abaixo relacionados para constituírem o Conselho Municipal de
Desenvolvimento Rural de Socorro:

I – Representantes da Prefeitura:
Edelson Cabral Teves (titular),
Marcos José Lomônico (suplente)

II – Representantes do Escritório de Desenvolvimento Rural indicados da Coordenadoria de Assis-
tência Técnica e Integral -  CATI:
Alcides Ribeiro de Almeida Junior (titular)
Jorge Bélix de Campos (suplente)

III – Representantes do Sindicato Rural:
Nivaldo Aparecido Bertelli (titular)
Benedito Antonio Ferreira (suplente)

IV – Representantes da Associação dos Moradores e Produtores Organoagrícolas da Microbacia
Hidrográfica do Ribeirão do Meio:
Sidney Barrel (titular)
Carlos Rodrigues de Moraes Junior (suplente)

V– Representantes dos Trabalhadores Rurais:
Alfred Erbert (Ferreirinhas)
George Eduardo Chauh (Ferreirinhas)

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário, em especial o Decreto nº 2640/2007.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 03 de outubro de 2007.

DR. JOSÉ MARIO DE FARIA
Prefeito Municipal

Dra. Darleni Domingues Gigli
Diretora do Departamento dos Negócios Jurídicos

Registrado, Publicado e Afixado em igual data no mural da Prefeitura.
Dra. Eniceia Aparecida de Oliveira Rodrigues

Chefe da Supervisão da Secretaria de Gabinete

DECRETO Nº 2639/ 2007

“Dá nova redação ao artigo 2º do   Decreto 2429/2005”

DR. JOSÉ MARIO DE FARIA, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO
PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
DECRETA:

Art. 1º - O Artigo 2º do Decreto nº 2429/2005 de 01 de fevereiro de 2005, que institui o Regimento
Interno do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Socorro,  passa a ter a seguinte reda-
ção:

Art. 2º - O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural será constituído de 10(dez) membros,
sendo:
I – Um representante titular e um suplente da Prefeitura Municipal, indicados  pelo prefeito municipal;
II – Um representante titular e um suplente do Escritório de Desenvolvimento Rural da Coordenadoria
de Assistência Técnica Integral,  pelo mesmo indicados;
III – Um representante titular e um suplente do Sindicato Rural, pelo mesmo indicados;
IV – Um representante e um suplente da Associação dos Moradores e  Produtores Organoagrícolas
da Microbacia Hidrográfica  do  Ribeirão do Meio, pela mesma indicados;
V -  Um representante titular e um suplente dos Trabalhadores Rurais do Município,  pelos mesmos
indicados.

§ 1º - Os membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural serão designados por ato do
Prefeito Municipal.
§  2º - O mandato dos membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural será de dois anos,
facultada a recondução.”

Art. 3º -  Continuam em pleno vigor os demais artigos do Decreto nº 2429/2005.

Art. 4º -  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário, em especial o Decreto nº 2623/2007.

Prefeitura Municipal  da Estância de Socorro, 03 de outubro de 2007.

DR. JOSÉ MARIO DE FARIA
Prefeito Municipal

Dra. Darleni Domingues Gigli
Diretora do Departamento dos Negócios Jurídicos

Registrado, Publicado e Afixado em igual data no mural da Prefeitura.
Dra. Eniceia Aparecida de Oliveira Rodrigues

Chefe da Supervisão da Secretaria de Gabinete

(Continuação)

ACESSE O SITE
WWW.SOCORRO.SP.GOV.BR

CADASTRE SEU E-MAIL E

RECEBA NOSSO BOLETIM ELETRÔNICO!

ACOMPANHE AS NOTÍCIAS DE SUA CIDADE!
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PORTARIA Nº 4473/ 2007
DR. JOSÉ MARIO DE FARIA, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO
PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, e nos termos do § 4º do artigo 92 da Lei Orgânica
do Município.
RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar o uso  das dependências do Centro Cultural de Socorro ao Grupo Teatral Amador
TITTANUS, para a realização do teatro infanto-juvenil “Quando o Universo Conspira”, nos dias
12,13,14,19,20 e 21 de outubro, com sessões previstas para as 16 e 20 horas, mediante arrecada-
ção de 1 kilo de alimento não perecível, destinado ao “Lar de Jesus Amélie Boudet”, conforme
Processo Administrativo nº 5683/2007.

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

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 25 de setembro de 2007

DR. JOSÉ MARIO DE FARIA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 4474/ 2007
DR. JOSÉ MARIO DE FARIA,  PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO
PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE:

Art. 1º - Designar, por necessidade dos serviços, a funcionária Marta Bernadete de Marco Pinto,
Oficial Administrativo, CTPS nº 12749 - série 0067ª SP, para responder pelo Chefe da  Divisão de
Tributação e Arrecadação , Pedro Aparecido Francisconi , durante suas férias regulamentares, no
período de 03/10/2007 a 01/11/2007, fazendo jus à diferença de salário entre as respectivas refe-
rências, de acordo com o Artigo 25 da Lei Complementar nº 58/2001.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 3 de outubro de 2007.

DR. JOSÉ MARIO DE FARIA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 4475/ 2007
O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS
ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE:

Art. 1º - Desligar do Serviço Público Municipal, por pedido de demissão, o servidor municipal:
Rosiane Kátia de Godoi Vaz de Lima, Escriturário, C. P. nº 11715,  série  00263ª SP,  a partir de 01 de
outubro de 2007.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 03 de outubro de 2007.

DR. JOSÉ MARIO DE FARIA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 4477/ 2007
O DR. JOSÉ MARIO DE FARIA, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO
PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE:

Art. 1º - Conceder  a licença, de Tricie Augusta Golo Tinti, Técnico em Laboratório, sem vencimentos
ou remuneração no período de 05/10/2006 à 05/10/2007,  para tratar de interesses particulares, de
acordo  com  o artigo 26 Capitulo XI  Lei Complementar nº 58/2001.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário, retroagindo seus efeitos a 05 de outubro de 2006.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 03 de outubro de 2007.

DR. JOSÉ MARIO DE FARIA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 4476/ 2007
O DR. JOSÉ MARIO DE FARIA, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO
PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE:

Art. 1º -  Nomear Renata Cristina Zanesco , C.P. 37112 - Série 00231-SP, para ocupar o emprego
permanente de Escriturário , referência 11, a partir de 01 de outubro de 2007, em virtude de aprova-
ção em Concurso Público - Edital nº 01/2004.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 03 de outubro de 2007.

DR. JOSÉ MARIO DE FARIA
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 2642/ 2007

DR. JOSÉ MARIO DE FARIA, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO
PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, e considerando a pesquisa apresentada pela
Associação Comercial e Empresarial de Socorro, conforme Processo Administrativo n º  5782/2007.
DECRETA:

Art. 1º - Fica prorrogada a  suspensão até dia 31 de dezembro de 2007, em  caráter experimental e
provisório, a Zona Azul na cidade de Socorro.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 05 de outubro de 2007.

DR. JOSÉ MARIO DE FARIA
Prefeito Municipal

Dra. Darleni Domingues Gigli
Diretora do Departamento dos Negócios Jurídicos

 Registrado, Publicado  e Afixado em igual data no mural da Prefeitura.
Dra. Enicéia Aparecida de Oliveira Rodrigues

Chefe da Supervisão da Secretaria de Gabinete

DECRETO Nº 2641/ 2007
DR. JOSÉ MARIO DE FARIA, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTANCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO
PAULO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, e, conforme disposto no artigo 152, da Lei Orgânico
do Município,
Considerando o resultado da eleição realizada no dia 12 de setembro de 2007, que elegeu os
membros do Conselho Municipal de  Educação de Socorro  para o biênio 2007/2009,
DECRETA:

Art. 1º.  Fica nomeado  o Conselho Municipal de Educação do Município de Socorro, composto pelos
seguintes representantes dos respectivos segmentos sociais envolvidos no processo educacional
do município, para o biênio 2007/2009:

Presidente: Viviane Gusson Fatichi
Vice-Presidente: Rose Mary Aparecida Ferreira Calafiori
Secretaria: Marilza Aparecida Andreucci

REPRESENTANTE DO PODER EXECUTIVO:
 Elisabeth Frias Pares

REPRESENTANTE DO DEPARTAMENTO  MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:
 Maria Elisabete Mantovani Bovi

REPRESENTANTES DOS DIRETORES:
Maria Isabel Domingues
Rose Mary Aparecida Ferreira Calafiori
Marilza Aparecida Andreucci
Sérgio Luís de Moraes
Viviane Gusson FatichiNusenice Borin MartinsSueli Góes Costa

SUPLENTES:
Maria Carolina Camargo Godoi de Souza Lima
José Joaquim de Souza

REPRESENTANTES DOS PROFESSORES:
Airton Benedito Domingues de Souza
Patrícia Aparecida Oliani de Toledo
Ivana Ignácio de Alcântara Borin
Marili Aparecida Alves Viviane Soriano de Toledo
Maria Luisa de Moraes Pinto

SUPLENTES:
Liliane Cristina Benedetti Toledo Moraes
Ondina Vitoriana Zampoli Gasperi

REPRESENTANTES DOS PAIS:
Luís Antonio Bovi
René Andrade dos Santos
José Albino Francischeti

SUPLENTES:
Claudia Maria Bozola
Maria Inês Leme  Dias Domingues

REPRESENTANTES DOS  FUNCIONÁRIOS:
Josiane da CostaClaudete Marchini Pereira

SUPLENTES:
Vanderlei de Oliveira
Sirley Cabosky Shibata

REPRESENTANTE  EDUCAÇÃO ESPECIAL (APAE):
Antônia Cardoso de Oliveira

SUPLENTE:
Regina Helena Bonfá Pinhoni

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 05 de outubro de 2007.

DR. JOSÉ MARIO DE FARIA
Prefeito Municipal

Dra. Darleni Domingues Gigli
Diretora do Depto. dos Negócios Jurídicos

Registrado e publicado na Supervisão da Secretaria de Gabinete.
Dra. Enicéia Aparecida de Oliveira Rodrigues

Chefe da Supervisão da Secretaria de Gabinete
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PORTARIA Nº 4478/ 2007
DR. JOSÉ MARIO DE FARIA,  PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO
PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados, para,  sem prejuízo de direitos e vantagens de
seus cargos, prestarem serviços junto ao EDA – Escritório de Defesa Agropecuária de Bragança
Paulista, nos termos do Convênio SEIAA (Sistema Estadual Integrado de Agricultura e Abastecimen-
to), para execução do Programa de Trabalho de Defesa Agropecuária relativo ao Município de
Socorro, a ser celebrado com a Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento:

Nome do Servidor RG Emprego Qualificação Profissional
Renata Gomes Françoso 32.999.502-9 Médica Veterinária Médica Veterinária
João Carlos Rodrigues Bueno 15.924.335-X Trabalhador Braçal Auxiliar

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir da data da sua publicação, revogadas as disposições em
contrário, em especial a Portaria nº 4146/2006.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro,03 de outubro de 2007.

Dr. JOSÉ MARIO DE FARIA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 4480/ 2007
DR. JOSÉ MARIO DE FARIA, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO
PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, e nos termos do § 4º do artigo 92 da  Lei Orgânica
do Município,
RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar à  Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE , o uso do Auditório do
Centro Administrativo da Prefeitura Municipal , para a realização do “2º Ciclo de Palestras sobre
Saúde e Educação Especial”, que acontecerá nos dias 12 e 13 de outubro de 2007, das 8 às 17h..

Art. 2º - O espaço a ser utilizado deverá ser devolvido à Prefeitura nas condições em que foi cedido,
respondendo  a referida Associação  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, 03 de outubro de 2007

DR. JOSÉ MARIO DE FARIA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 4481/ 2007
DR. JOSÉ MARIO DE FARIA,  PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO
PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE:

Art. 1° - Prorrogar, de acordo com a cláusula 2ª do Contrato de Trabalho de Direito Administrativo,
Processo Seletivo Simplificado Edital nº 05/2006, nos termos do § 2º do artigo 4º da Lei Municipal nº
3077/2005, o contrato de trabalho:

- Rosana Vaz Assoni , C.P. 05781 – Série 00244-SP,  Professor de Educação Básica I – PEB I a partir
de 30 de setembro  de 2007 , em substituição à licença-saúde  da professora Janaina Mantelli,
afastada junto ao INSS, havendo prorrogação da licença-saúde a substituição será até o último dia
de licença ou então até o último dia letivo que será em 14 de dezembro de 2007.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 04 de outubro de 2007.

DR. JOSÉ MARIO DE FARIA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 4482/ 2007
DR. JOSÉ MARIO DE FARIA, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO
PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE:

Art. 1º - Suspender, a partir de 01 de Outubro de 2007, os efeitos da Portaria nº 4336/2007, que
contratou por tempo determinado Flávia Maria Teixeira Beneduzzi, C.P. 31248 – Série 141-SP, para
ocupar o emprego de Professor Estagiário.

Art. 2º - Designar a mesma no período de 01 de Outubro de 2007 a 14 de dezembro de 2007, para
ocupar o emprego temporário  de Professor de Educação Básica l -  PEB I, em substituição à licença
gestante da professora Marília  Aparecida  Moraes Pires, nos termos da Lei nº 3077/2005, obede-
cendo a ordem de classificação  do Processo Seletivo Simplificado Edital nº 05/2006.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 04 de outubro de 2007.

DR. JOSÉ MARIO DE FARIA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 4483/ 2007
DR. JOSÉ MARIO DE FARIA,  PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO
PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE:

Art. 1° - Admitir, em virtude de contrato por tempo determinado conforme Lei Municipal nº 3077/2005,
obedecendo à ordem de classificação do Processo Seletivo Simplificado nº 05/2006 para ocupar o
emprego de Professor de Educação Básica I - PEB I:

- Rosa Verônica Saldeira Cardoso -  C.P. 23940 - Série 00263-SP,  a partir de 03 de Outubro de 2007
em substituição à licença-saúde da professora Márcia Ferreira Comito afastada junto ao INSS;
havendo prorrogação da licença-saúde a substituição será até o último dia da licença ou então até
o último dia letivo, que será em 14 de Dezembro de 2007.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 04 outubro de 2007.

DR. JOSÉ MARIO DE FARIA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 4479/ 2007

O DR. JOSÉ MARIO DE FARIA, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO
PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE:

Artigo 1º - Ficam designados os servidores abaixo relacionados para, sem prejuízo de seus direitos
e vantagens, prestarem serviços junto à Casa da Agricultura nos termos do convênio SEIAA a ser
celebrado com a Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento para integração dos serviços
de assistência técnica, extensão rural e orientação do abastecimento:

Nome do Servidor: Rodrigo da Silva Binotti
RG:30.726.606-0
Emprego:Chefe da Divisão de Agricultura
Qualificação Profissional:Engenheiro Agrônomo

Nome do Servidor: Salete de Fátima Torres  Ishikawa
RG:M-944.560
Emprego:Engenheiro Agrônomo
Qualificação Profissional: Engenheiro Agrônomo

Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação , revogadas as disposições
em contrário, em especial a Portaria nº 3597/2007.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 03 de outubro de 2007.

DR. JOSÉ MARIO DE FARIA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 4484/ 2007
DR. JOSÉ MARIO DE FARIA, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO
PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, e nos termos do § 4º do artigo 92 da  Lei Orgânica
do Município.
RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar o uso do coreto da Praça Coronel Olímpio Gonçalves dos Reis (Praça da Matriz),
no dia 07 de outubro das 9h as 15h,  para a realização do evento  “Ação Comunitária”  pelas alunas
do Curso Técnico em Enfermagem, do Colégio Mantiqueira sito nesta cidade, na Rua Étore Mantovani,
302/314.

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

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 04 de  outubro  de 2007

DR. JOSÉ MARIO DE FARIA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 4485/ 2007
O DR. JOSÉ MARIO DE FARIA, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO
PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder a licença, de Dirceu de Moraes, Motorista, sem vencimentos ou remuneração no
período de 01/08/2007 à 31/12/2007, para tratar de interesses particulares, de acordo com o artigo
26 Capitulo XI Lei Complementar nº 58/2001.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário, retroagindo seus efeitos a 01 de agosto de 2007.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 03 de outubro de 2007.

DR. JOSÉ MARIO DE FARIA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 4486/ 2007
O DR. JOSÉ MARIO DE FARIA, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO
PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE:

Art. 1º - Conceder a licença, de Deborah Margatho Ramos Gonçalves, Medica Ginecologista , sem
vencimentos ou remuneração no período de 01/08/2007 à 31/12/2007,  para tratar de interesses
particulares, de acordo  com  o artigo 26 Capitulo XI  Lei Complementar nº 58/2001.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário, retroagindo seus efeitos a 01 de agosto de 2007.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 03 de outubro de 2007.

DR. JOSÉ MARIO DE FARIA
Prefeito Municipal
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Publicação dos atos oficiais do Poder Executivo

EDITAL DE CONVOCAÇÃO CONISCA
PROCESSO SELETIVO Nº 01/ 2007

Ficam convocados os candidatos abaixo relacionados, habilitados no Processo Seletivo nº 001/
2007, para comparecer no dia 15 de outubro de 2007, das 08:00 às 16:00 horas no Consorcio
Intermunicipal de Saúde do Circuito das Águas-Conisca localizado à Rua Jose Ermírio de Moraes, n.º
80,Jd.Lindóia, Lindóia  – S.P., a fim de manifestar sua vontade sobre a escolha de vaga e ser
contratada sob o regime da C.L.T. no emprego de:

MÉDICO PSIQUIATRA
Classificação Nome R.G.
3º Rodrigo Rodrigues da C. Oliveira 27.592.994-2

MÉDICO UROLOGISTA
Classificação Nome R.G
1° Alessandro Correa P. dos Santos 6.105.140

MÉDICO CLINICO GERAL
Classificação Nome R.G.
2° Èrika Juliana Godoy Testoni 29.121.235-9
3º Carlos Eduardo Camargo 15.751.248-4
Embora estejam sendo convocados 2 (dois) candidatos para este cargo,será preenchida somente
1(uma) vaga.

MÉDICO CARDIOLOGISTA
Classificação Nome R.G.
1° Murilo de Oliveira Antunes 29.106.874-1

MÉDICO DERMATOLOGISTA
Classificação Nome R.G
1º Giovana Tadéia Fantinato 27.370.145-9
2º Ivana Piovesan Loddi M-2.955.941
3º Lucia Coppola 9.189.062
4º Ricardo Takebe Arruda 22.844.493-7

DENTISTA PERIODONTISTA
Classificação Nome R.G.
2º Benedito Carlos D.de Oliveira 12.209.553
3º João Felipe de A. Pinto 29.234.284-6
4º Maria Claudia de Andrade 22.683.691-5
Embora estejam sendo convocados 3 (tres) candidatos para este cargo, será preenchida somente
2(duas) vagas.

ENFERMEIRA
Classificação Nome R.G.
3º Wládina Broleze Zamboin 17.169.381
4º Cláudia Paschoal 270.806.751
5º Eduarda Caroline Pereira 32.042.864-3
6º Sueli de Fatima P.Vandeplace 263.952.022

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO
Classificação Nome R.G.
3º Luiz Carlos de Almeida 41.726.737-X
4º Rita de Cassia Fabri 25.499.597-4
5º Carina Aparecida Mosca 29.953.509-5

TECNICO DE ENFERMAGEM
Classificação Nome R.G.
3º Maiara Rubim de Toledo 447.964.616
4º Sheila Cristina F.Soares 329.991.577

RECEPCIONISTA
Classificação Nome R.G.
3º Maria Angela Moraes 7.566.936-5
4º Gabriela Andrade Ol.Batista 13.172.702

Obs: O não comparecimento implicará na desistência da vaga .

Lindóia, 08 de Outubro de 2007

JOSÉ MARIO DE FARIA
Presidente do Conisca

PORTARIA Nº 4487/ 2007
DR. JOSÉ MARIO DE FARIA, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO
PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, e nos termos do § 4º do artigo 92 da  Lei Orgânica
do Município.
RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar o uso  do “Centro de Exposições João Orlandi Pagliusi”, à FAQ – FACULDADE XV
DE AGOSTO, para a realização da Feira de Marketing FAQ 2007, nos dias 08 a 17 de outubro de
2007.

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

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 04 de outubro de 2007.

DR. JOSÉ MARIO DE FARIA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 4488/ 2007
DR. JOSÉ MARIO DE FARIA, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO
PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, e nos termos do § 4º do artigo 92 da Lei Orgânica
do Município.
RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar o uso do Salão do “Centro de Exposições João Orlandi Pagliusi”, à Sociedade Ítalo-
Brasileira Socorrense, no dia 07 de outubro de 2007, das 7 às 18 horas, para a Festa de Confrater-
nização, recepção dos associados e convidados e comemoração dos 103 anos de Fundação.

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

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 04 de outubro de 2007.

DR. JOSÉ MARIO DE FARIA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 4489/ 2007
DR. JOSÉ MARIO DE FARIA, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO
PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, e nos termos do § 4º do artigo 92 da  Lei Orgânica
do Município.
RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar o uso da Praça Nove de Julho “Praça do Fórum”, ao Conselho Tutelar dos Direitos
da Criança e do Adolescente do Município de Socorro, para a realização de um evento, em comemo-
ração  à semana da criança,  no dia 14 de outubro de 2007,  com início às 14 h e término previsto  para
as 17h 30.

Art. 2º - O espaço a ser utilizado deverá ser devolvido à Prefeitura nas condições em que foi cedido,
respondendo o referido  Conselho 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, 04 de Outubro  de 2007.

DR. JOSÉ MARIO DE FARIA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 4490/ 2007
O DR. JOSÉ MARIO DE FARIA, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO
PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE:

Art. 1º - Conceder a licença, de Isolete de Oliveira da Silva, servente, sem vencimentos ou remune-
ração no período de 16/10/2006 à 16/10/2007,  para tratar de interesses particulares, de acordo
com  o artigo 26 Capitulo XI  Lei Complementar nº 58/2001.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário, retroagindo seus efeitos a 16 de outubro de 2006.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 03 de outubro de 2007.

DR. JOSÉ MARIO DE FARIA
Prefeito Municipal

CERTIFICADO DE REGISTRO

Entidade Mantenedora: Projeto Recriança
Endereço: Praça Rachid José Maluf, nº 63 – Centro – Socorro/ SP
CNPJ: 46.444.063/0001-38
Nº Registro: 06
Data de Validade: Outubro de 2007 a Outubro de 2008

Certifico que a Entidade supra está registrada no CMDCA – Socorro, nos termos de aprovação deste
Conselho.

Socorro, 8 de outubro de 2007.

Isabel Cristina Genghini Sônia Regina Russo Tevês
Presidente do CMDCA 1º Secretária

Educação abre matrículas

para ensino infantil
Entre os dias 16 e 30 de outubro

estará aberto o período de matrícu-
las e rematrículas da educação in-
fantil 2008. As vagas são para ma-
ternal, jardim I, jardim II e primeiro
ano do ensino fundamental.

Os interessados devem efetuar
a matrícula na escola municipal de
educação infantil (EMEI) mais pró-
xima da residência. Para fazer no-
vas matrículas os pais ou respon-
sáveis devem apresentar certidão
de nascimento da criança, compro-
vante de residência e cópia da car-
teira de vacinação. Os pais que fa-
rão a rematrícula dos filhos deverão
comparecer na escola que a crian-
ça está matriculada para efetuar a

inscrição no próximo ano letivo.
As turmas de maternal são desti-

nadas às crianças nascidas até 30
de junho de 2005. Já o jardim I são
para crianças nascidas até 30 de ju-
nho de 2004 e o jardim II para crian-
ças nascidas até 30 de junho de
2003. As crianças nascidas até 30 de
junho de 2002 poderão freqüentar as
turmas do primeiro ano do ensino
fundamental. As matrículas para as
demais turmas das escolas munici-
pais abrirão no próximo mês. Para o
segundo ano do ensino fundamen-
tal, o período de matrículas será de
26 a 30 de novembro e para as tur-
mas do terceiro ao quinto ano, de 3 a
7 de dezembro de 2007.

ENSINO
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Prefeito e vice participam do lançamento

da segunda fase do Pró-Vicinais

O governador do Estado
de São Paulo, José Serra,
anunciou na segunda-feira,
8, a segunda etapa do Pro-
grama Pró-Vicinais, que con-
tará com investimento de
R$556,47 milhões. A cerimô-
nia foi realizada no Palácio
dos Bandeirantes e contou
com a participação do Pre-
feito e do Vice-Prefeito Mu-
nicipal de Socorro.

ESTRADAS

A segunda etapa do Pró-
Vicinais beneficiará 235 mu-
nicípios e 37 deles na região
de Campinas. Nessa etapa
será beneficiada a estrada
vicinal que liga Socorro a
Águas de Lindóia, com cer-
ca de 9 quilômetros de ex-
tensão. O investimento será
de R$ 1.999.577,00.

No total serão mais de
200 estradas vicinais incluí-

das no Programa, totalizan-
do 2.398 quilômetros de es-
tadas. As obras devem ser
iniciadas em 2008 e finaliza-
das em 2009. A seleção das
estradas vicinais foi basea-
da em critério técnicos, feita
pela Secretaria Estadual dos
Transportes, em parceria
com as prefeituras.

Foram consideradas
questões como a interliga-

ção entre as vicinais e ma-
lha rodoviária, competiti-
vidade, desenvolvimento, re-
dução de custos para o
transporte e incentivo à eco-
nomia.

“Com este novo pacote
de investimentos chegamos
a 4.500 quilômetros de es-
tradas vicinais que vão ser
inteiramente refeitas. São
estradas muito importantes
para a circulação de merca-
dorias e de pessoas”, afir-
mou o governador. A recupe-
ração dessas estradas vai
beneficiar milhões de pesso-
as dessas regiões com uma
melhor ligação dos núcleos
rurais aos serviços de saú-
de, educação e lazer.

O Programa - Lançado
em junho de 2007, o progra-
ma do governo paulista já
incluiu trechos viários de
60% dos municípios do Es-
tado. O Pró-Vicinais prevê a
recuperação total dos 13 mil
quilômetros da primeira rede
de vicinais pavimentadas
dos municípios.

Na primeira etapa do pro-
grama foram beneficiadas
mais de 150 estradas, num
total de 2.117 quilômetros de

vicinais, em 199 municípi-
os, com investimento de R$
457 milhões. As obras es-
tão em fase de licitação e
devem ser iniciadas ainda
este ano.

Somadas as duas etapas,
o Pró-Vicinais - Programa
Estadual de Recuperação de
Vicinais - vai melhorar as con-
dições de circulação e segu-
rança em quase 5 mil quilô-
metros de estradas.

Serra anunciou ainda que
nas novas concessões de
rodovias serão incluídas a
manutenção das vicinais
próximas. “Para os contra-
tos já existentes, estamos
estudando uma forma para
que eles passem a incluir a
manutenção das vicinais
próximas também”, disse o
governador.

Segundo ele, o principal
problema das vicinais não é
a construção ou a reforma,
mas a manutenção. “Para o
Estado é uma rede muito
fragmentada e as Prefeitu-
ras às vezes não têm recur-
sos para poder fazer isso.
Por isso esta-mos procuran-
do formas mais permanen-
tes de manutenção dessa
rede”, destacou.

Samba, Choro e Seresta

marca o lançamento do CD

da Corporação Santa Cecília
No sábado, dia 13, a pro-

gramação do projeto Sam-
ba, Choro e Seresta
contará com dois
shows. O primeiro
será a retreta da
Corporação Musical
Santa Cecília, que
marcará o lançamen-
to do primeiro CD da
corporação. A apre-
sentação será no co-
reto da Praça da Ma-
triz, às 20h30.

O CD é composto
por 14 músicas, entre
marchas e dobrados,
que serão apresenta-
das no lançamento.
Entre as canções es-
tão Santa Cecília,
Alcides J. Degobbi; Canção
do Expedicionário, de
Spartaco Rossi; Donde es-
tás Corazón, de L. Martinez

e a canção Brasilis Futebol
Clube, que foi composta por

Antonio Gotardelo e que im-
pulsionou a gravação do CD.
A iniciativa partiu do ex-joga-
dor e empresário Oscar

Bernardi que deu a idéia de
gravar a música até então

intitulada Sete de
Setembro e que
passou a se cha-
mar Brasilis Futebol
Clube.

A partir daí, o ra-
dialista socorrense
Dircineu de Lima,
conhecido como
Candinho, propôs
ao grupo que sele-
cionasse outras 13
músicas para com-
por um CD.

A idéia foi aceita
e a Corporação gra-
vou 14 marchas e
dobrados para a
produção. Todas as

canções foram gravadas no
auditório do Centro Adminis-
trativo Municipal, por propor-
cionar qualidade acústica.

CULTURAProjeto Guri abre novas

vagas para cursos de

violão e cavaquinho

O pólo Socorro do pro-
jeto Guri está com vagas
abertas para as aulas de vi-
olão e cavaquinho. São 10
vagas para o curso de vio-
lão e 16 vagas para o cur-
so de cavaquinho.

As inscrições podem
ser efetuadas no Centro
Cultural, as segundas,
quartas e sextas-feiras,
das 13h às 17h, e o interes-
sado deve apresentar cópia
da certidão de nascimento
ou do RG, comprovante de
residência e declaração es-
colar. As exigências para
participar do curso são ter
entre oito e 18 anos e estar
na escola.

As aulas são gratuitas e
realizadas sempre as quar-
tas e sextas-feiras, das 13h
às 17h, no Centro Cultural.
Não é necessário possuir
instrumento e a Prefeitura
Municipal fornece o passe
de ônibus para os alunos

que residem na zona rural.
O projeto Guri é realiza-

do em parceria com a Se-
cretaria de Estado da Cul-
tura, que fornece os instru-
mentos para as aulas.

Criado em 1995 pela Se-
cretaria de Estado da Cul-
tura, o objetivo do projeto é
desenvolver as habilidades
e potencialidades de crian-
ças e adolescentes através
da música. Em alguns pó-
los, os jovens já formaram
orquestras-escolas e ca-
meratas de violões e cor-
das.

Alunos do Projeto Guri em
apresentação nas Festividades

de Agosto 2007

O governador José Serra discursa durante o lançamento da 2ª Etapa do Programa Pró Vicinais
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DIA DA CRIANÇA

Atrações marcam comemoração do Dia das

Crianças na rede municipal de ensino
Um dia de aula diferente:

brinquedos, lanche especial,
sorvete e uma sessão de
cinema. Para comemorar o
Dia das Crianças, o depar-
tamento municipal de Edu-
cação organizou uma série
de atividades, desenvolvidas
nas escolas da zona rural,
nas creches e nas depen-
dências do Centro Adminis-
trativo Municipal para crian-
ças de EMEIs e EMEFs da
cidade.

As atividades começa-
ram no dia 1º na EMEI Cân-
dido Alves e EMEF do Pi-
nhal; prosseguiram dia 2 na
EMEI Pereiras, incluindo os
alunos da escola do bairro
dos Nogueiras, além das
EMEFs do Rio do Peixe e
Agudo (incluindo alunos da
escola do Visconde); dia 3
na EMEIEF do Livramento e
EMEI Camanducaia de
Cima, junto com os alunos
dos bairros da Lagoa e
Camanducaia do Meio; dia 4
na EMEIEF dos Rubins e
EMEF do Barão de Ibitinga e
dia 5 nas EMEIEFs Lavras
de Baixo e Lavras de Cima.
As crianças das escolas da

zona rural brincaram em
cama elástica e piscina de
bolinha tipo castelinho. Tam-
bém receberam um lanche
especial com cachorro
quente, suco e picolé.

A semana de 8 a 11 de
outubro foi destinada às ati-
vidades recreativas com as
escolas municipais da zona
urbana. As crianças foram
levadas ao Centro Adminis-
trativo Municipal, onde foi
montado um parque de di-
versões com dois tobogãs,
duas camas-elásticas e
uma piscina de bolinhas.
Além do lanche especial, as
crianças tiveram uma ses-
são de cinema no grande
auditório, onde assistiram os
filmes “Chico Bento em
Chico Mico e outras Históri-
as” (Especial Grandes Aven-
turas da Turma da Mônica)
para as crianças do ensino
infantil e “Shrek 3”, para os
alunos do ensino fundamen-
tal.

Além das atividades pro-
movidas pelo departamento
de Educação para toda a
rede de ensino, cada escola
realizou passeios específi-

cos, tornando a semana da
criança especial para toda a
garotada.

Atividades nas creches
– as creches municipais
também inovaram e promo-
veram para as crianças ati-
vidades diversificadas. Na
creche do Jardim Santa
Cruz, os pequenos tiveram
o dia do algodão doce, as-
sistiram o filme Teletubbes,
visitaram o parque do Cris-
to, o aquário do Petroforte, o
Centro de Lazer do Trabalha-
dor e o campo da Associa-
ção. Já na creche do Jardim
Carvalho, as crianças se di-
vertiram com pintura de ros-
to, piscina de bolinha, algo-
dão doce, contador de his-
tórias, escultura de balões e
festa com bolo e cachorro
quente. A creche do Jardim
Araújo também desenvolveu
brincadeiras, pintura de ros-
to, bexigas, bolo e cachorro
quente. Na creche Betânia,
além de brincadeiras, bolos
e guloseimas, as crianças
farão, na próxima semana,
passeios e visitas pelos pon-
tos turísticos de Socorro.

Conselho Tutelar homenageia

crianças com festa na Praça
No domingo, dia 14 de

outubro, o Conselho Tutelar
promoverá uma tarde de
brincadeiras e diversão para
comemorar o Dia da Crian-
ça, com a comunidade. O
evento será aberto a todas
as crianças e ocorrerá na
Praça 9 de Julho (Praça do
Fórum), a partir das 14h.

Haverá distribuição de
balas, pirulitos, sorvete, re-

frigerante, pipoca e algodão
doce, além das brincadeiras
na cama elástica e oficina de
pintura facial.

O evento promoverá ain-
da o show de dublagem, du-
rante toda a tarde. As apre-
sentações serão apenas
para as crianças e qualquer
um pode participar. É neces-
sário apenas levar a grava-
ção que deseja dublar e

aguardar a seqüência de
apresentações.

A comemoração ao Dia
da Criança será realizado
em parceira com a Prefeitu-
ra Municipal, Conselho Mu-
nicipal dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente
(CMDCA), Fundo Social de
Solidariedade, R/R Eventos,
Rádio Socorro AM e empre-
sários do comércio local.

Um lanche especial  foi servido para as crianças após as brinca-
deiras. Ao lado, flash da sessão de cinema realizada do auditório
do Centro Administrativo, do filme “Chico Bento em Chico Mico e

outras Histórias”

A  piscina de bolinhas foi uma das
atrações que mais animou a garotada

As creches do Jardim Carvalho e Jardim Araújo
promoveram a pintura de rosto com motivos diversos


