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Esgoto próximo ao Asilo “José Franco Craveiro” é regularizado 
A Prefeitura Municipal da Es-

tância de Socorro, com ações do 
Departamento de Habitação, Fisca-
lização e Obras, deu início na im-
plantação de sistema de tratamento 
de esgoto nas Ruas Romão Francis-
co dos Santos e José Calixto Fran-
co, localizadas nas proximidades do 
Asilo José Franco Craveiro.

Segundo Sílvia Cardoso, Direto-
ra do Departamento Municipal de 
Habitação, os anseios dos residen-
tes locais estão sendo solucionados, 
na medida em que o encanamento 
do esgoto para o seu fluxo de ida, 
sem caída, acabava retornando, ob-
viamente prejudicando a todos, 
além de que era lançado no Cór-
rego que beira aquela área, sem ne-
nhum tratamento adequado. Hoje, 
com o consentimento da munícipe 
Claudia Gonçalves e seus familiares, 
seu terreno foi utilizado como pas-
sagem para a ligação de esgoto rea-
lizada nas referidas ruas.

“Na verdade os proprietários 
do local prestaram um serviço de 
grande importância aos moradores 
de ambas as ruas, que agora já tem 
as águas de seu esgoto tratada an-
tes de ser jogada no córrego”, agra-
dece Sílvia Cardoso em nome do 
Governo Municipal.

Novas carteiras de idosos 
para transporte 

gratuito serão entregues na 
Semana do Idoso

O Serviço de Transporte da Se-
cretaria de Educação e a Assessoria 
de Comunicação e Tecnologia da 
Prefeitura de Socorro realizaram, 
em trabalho conjunto, o recadastra-
mento dos idosos que possuem a 
carteira que lhes garante gratuidade 
no transporte público.

Depois de realizado o cadastro, 
foram emitidas novas carteiras, ago-
ra impressas em cartões plásticos 
mais duráveis e com selo holográ-
fico do brasão de Socorro assegu-
rando sua legitimidade, que serão 
entregues na segunda-feira, 29, às 
10h30, na abertura da Semana do 
Idoso, no Centro Administrativo 
“Prof. Imir Baladi”.

O benefício é um direito adquiri-
do dos idosos com 65 anos ou mais, 
e os interessados devem dirigir-se 
à Secretaria de Educação na Prefei-
tura para realização do recadastra-
mento.

Cemep oferece cursos gratuitos com inscrições abertas até dia 03 de outubro 

O Cemep – Centro Municipal de 
Ensino Profissionalizante de Socorro 
está oferecendo 95 vagas na área de 
Hotelaria, mas com inscrições aber-
tas até o próximo dia 03 de outu-
bro. Oportunidade rara que deve ser 
aproveitada. Para os interessados são:

GARDE MANGER (cozinha 
Fria) – 15 VAGAS; HIGIÊNE E MA-
NIPULAÇÃO DE ALIMENTOS – 

25 vagas; RECEPÇÃO – 15 vagas 
GARÇON – 15 vagas; BARTEN-
DER – 15 vagas.

Local: Cemep/Senai a Av. das Pal-
meiras, 26 no Jardim Bela Vista – Te-
lefone: 3855-2430

As inscrições são gratuitas e no 
ato o candidato deverá preencher 
ficha de inscrição e apresentar co-
pias do RG, CPF, Comprovante de 

endereço e uma foto 3x4, recente.
Período do Curso: de 13/10 a 

11/11/2014
Dias: Segunda, Terça e Quarta-

feira das 19:00 as 22:00 horas
Local: EM Coronel Olímpio 

Gonçalves dos Reis
Observação: Os candidatos de-

vem ser maiores de 18 anos e ter o 
ensino fundamental completo. 



Página 02 Socorro, 26 de setembro de 2014

Portarias
PORTARIA Nº 6772/2014

ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, EM EXERCÍCIO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS, e nos termos do § 4º do artigo 92 da Lei Orgânica do Município, RESOLVE:  

    
Art. 1º - Autorizar o uso das dependências do Centro de Eventos “João Orlandi Pagliusi” nos dias que 

seguem abaixo, a 116ª CIRETRAN de Socorro, para que sejam realizados os exames de trânsito, nos termos 
do requerimento protocolado sob nº 2014/10032.

16/09/2014        
11/11/2014
23/09/2014        
18/11/2014
07/10/2014        
02/12/2014
21/10/2014         
16/12/2014
28/10/2014        
23/12/2014

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

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
   
Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 22 de setembro de 2014.

       
Publique-se.
André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no jornal oficial e Afixado no mural da Prefeitura.
Dr. Rodrigo Francisco Cabral Teves
Procurador Jurídico

PORTARIA Nº 6773/2014

ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, EM EXERCÍCIO, 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 das dependências do Centro de Eventos “João Orlandi Pagliusi” ao 

Colégio Objetivo, nos dias 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 de setembro de 2014, para a realização do Dia da 
Família, conforme requerimento formulado através do Processo Administrativo nº 10283/2014.

Art. 2º - O espaço a ser utilizado deverá ser devolvido à Prefeitura nas condições em que foi cedido, 
respondendo a referida escola 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, 22 de Setembro de 2014.

       
Publique-se.
André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no jornal oficial e Afixado no mural da Prefeitura.
Dr. Rodrigo Francisco Cabral Teves
Procurador Jurídico

Decretos
DECRETO Nº. 3377/2014

Suplementação de Dotações Orçamentárias

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 aberto na Secretária Municipal da Fazenda/Diretoria de Contabilidade, um crédito 
adicional suplementar no valor de R$ 140.000,00 (Cento e Quarenta Mil Reais), para reforço da seguinte 
dotação do orçamento vigente:

02.06.01 . 4.4.90.51.00 . 10.305.0049.2.225 VIGILANCIA - SAÚDE V05. 300.011 R$ 140.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO............................................................................. R$ 140.000,00

Art. 2o. – O valor do presente crédito será coberto com recursos provenientes do superávit financeiro, 
apurado no exercício anterior, na fonte de recurso Fundo a Fundo do Bloco de Vigilância em Saúde do Fundo 
Nacional da Saúde, no valor de.....................................................................................................................R$ 140.000,00

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 19 de Setembro de 2014.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro convida 
população Socorrense para Audiência Pública

Em atendimento ao artigo 9º, § 4 da Lei de Responsabilidade Fiscal (L.C. N.º 
101/00), a Administração Municipal convida toda a população para participar 
da audiência pública referente às metas fiscais do Segundo Quadrimestre de 
2014, a realizar-se no dia 29 de Setembro, às 18 horas, no Auditório da Câmara 
Municipal de Socorro, sito à rua XV de Novembro, 12 – Centro – Socorro.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 26 de Setembro de 2014.

André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014

“Fixa critérios para análise e pontuação de títulos no processo anual de 
atribuição de classes e aulas no âmbito da Rede Municipal de ensino da 

Estância de Socorro e dá providências correlatas”.

CÉLIA MARIA MONTI VIAM ROChA, Secretária Municipal de Educação da 
Estância de Socorro, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, tendo em 
vista o disposto no artigo 65 da Lei Complementar nº 171, de 9 de dezembro de 2011, 
e considerando:

- A necessidade de instruir previamente os servidores docentes acerca da avaliação 
e validação de títulos para fins de contagem de pontos para o processo de atribuição de 
classes e aulas do ano letivo de 2015;

- Os princípios constitucionais da Eficiência, Legalidade, Impessoalidade e 
Imparcialidade que devem nortear os atos administrativos,

- A Supremacia do Interesse Público educacional, que impõe à Administração a 
busca da efetividade da formação profissional como forma de oferecer ao educando 
ensino de qualidade;

RESOLVE:

Art. 1º - Para fins exclusivos do processo anual de atribuição de classes e aulas, 
considerar-se-á como títulos:

I - Diplomas ou certificados de conclusão de pós graduação lato sensu e pós 
graduação stricto sensu, todos na área da Educação, quando emitidos por Instituições de 
Ensino Superior devidamente reconhecidas pelo Ministério da Educação;

II - Certificados de conclusão de cursos de aperfeiçoamento profissional, na área 
da Educação, emitidos por órgãos ou entidades educacionais públicas ou privadas cujo 
objeto social seja, imprescindivelmente, relacionado à capacitação docente.

§1º - Os certificados ou diplomas de pós graduação stricto sensu somente terão 
validade quando forem reconhecidos pelo Ministério da Educação, conforme determina 
a Resolução CNE/CES nº 01/2001, razão pela qual o mencionado reconhecimento 
deverá constar do certificado ou diploma, ou, na falta, deve ser comprovado pelo 
servidor mediante apresentação de declaração formal da instituição de ensino ou outro 
documento hábil.

§ 2º - Os certificados dos cursos de pós graduação lato sensu somente serão 
aceitos se forem emitidos de acordo com o disposto no art. 7º  da Deliberação CNE/
CES nº 01/2007. 

§ 3º - Os certificados de conclusão de cursos de aperfeiçoamento profissional 
somente serão aceitos quando dos mesmos constar a identificação da instituição 
promotora, bem como a indicação de seu CNPJ, a carga horária e histórico ou programa 
do curso.

§4º– Somente serão consideradas cópias dos títulos apresentados à Secretaria 
Municipal da Educação quando apresentados e conferidos com o original pelo Diretor.

Art. 2º - Em relação aos cursos de que trata o inciso I do artigo 1º atribuir-se-á 
pontuação apenas para um dos certificados de cada nível de graduação, a saber:

I – pós graduação lato sensu;
II – pós graduação strito sensu em nível de mestrado;
III – pós graduação stricto sensu em nível de doutorado.
Parágrafo único: Os certificados citados no inciso II e III serão pontuados 

independentemente de sua data de expedição ou conclusão.
Art. 3° - Os certificados de conclusão de cursos de aperfeiçoamento profissional 

a que se refere o inciso II do artigo 1°, apenas serão considerados se forem referentes a 
cursos realizados no ano imediatamente anterior àquele para o qual se der a atribuição 
de classes ou aulas. 

Art. 4º - Aos títulos de que trata esta Instrução Normativa serão atribuídos 
pontos na seguinte conformidade:

a) diploma de mestre na área da educação: 5 (cinco) pontos;
b) diploma de doutor na área da educação: 6 (seis) pontos;
c) certificado de pós-graduação na área da educação, com duração 

mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas: 4 (quatro) pontos - certificado emitido 
entre o período de 01 de dezembro de 2013 a 30 de novembro de 2014;

d) Certificado de curso de especialização, na área da educação, com 
duração mínima de 30 (trinta) e máxima de 100 (cem) horas: 0,5 (meio) ponto por 
certificado emitido entre o período de 01 de dezembro de 2013 a 30 de novembro de 
2014, limitado ao máximo de 1 (um) ponto;

e) Certificado de curso de especialização, na área da educação, com 
duração superior a 100 (cem) horas e inferior a 180 (cento e oitenta): 1,0 (um ponto) 
por certificado emitido entre o período de 01 de dezembro de 2013 a 30 de novembro 
de 2014, limitado ao máximo de 2 (dois) pontos;

f) Certificado de curso de especialização, na área da educação, com 
duração igual ou superior 180 (cento e oitenta) horas: 1,5 (um ponto e meio) por 
certificado emitido entre o período de 01 de dezembro de 2012 a 30 de novembro de 
2013, limitado ao máximo de 3 (três) pontos.  

g) Certificado de cursos ou treinamentos de extensão cultural em áreas 
correspondentes ao Magistério, com duração mínima de 30 (trinta) horas: 0,25 (vinte e 
cinco centésimos) de ponto por certificado emitido entre o período de 01 de dezembro 
de 2013 a 30 de novembro de 2014, limitado ao máximo de 1 (um) ponto.

h) Para os que cursaram o PACTO em 2013, serão aceitos os certificados 
provisórios fornecidos pela Secretaria Municipal de Educação.

§1º - A pontuação de que tratam as alíneas d a g serão reduzidas à metade na 
hipótese de cursos à distância e para o máximo de 2 (dois) certificados.

§2º - A soma da pontuação referente aos cursos referidos nas alíneas d, e, f e g 
limitar-se-á à metade do total de pontos obtidos pelo candidato no quesito tempo de 
serviço.

Art. 5º- Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

Estância de Socorro, 22 de setembro de 2014.

CÉLIA MARIA MONTI VIAM ROChA
Secretária Municipal de Socorro

Educação
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Ouvidoria
RELATÓRIO TRIMESTRAL DA OUVIDORIA

A Ouvidoria do Município de Socorro; criada pela Lei Complementar 198/2013; sancionada em 
31/01/2013 e publicada no Jornal Oficial de Socorro na edição número 230, datada de 08/02/2013, por sua 
Ouvidora infra-assinada, vem apresentar o relatório trimestral de suas atividades, conforme segue:

Primeiramente, cumpre-nos informar que, entre os meses de junho/2014 a agosto/2014, a Ouvidoria 
recebeu um total de 53 (cinquenta e três) manifestações, entre elogios, pedido de informações, reclamações, 
solicitações e denúncias, referentes aos mais variados assuntos relativos à Administração, bem como envolvendo 
diversas Secretarias, conforme planilha 1 abaixo.

Não obstante, saliente-se que dentre as 53 manifestações recebidas pela Ouvidoria, 40 delas foram devidamente 
finalizadas, perfazendo o percentual de 75,47% dos casos solucionados, demonstrado pela planilha 2 abaixo.

Assim, diante dos dados acima expostos, vemos que os números apresentados possibilitam, ao nosso 
ver, uma avaliação positiva quanto aos atendimentos das manifestações apresentadas.

Destarte, sendo o que nos cumpria informar até o momento, concluímos o presente, certos de ser a 
Ouvidoria um importante elo de comunicação, uma vez que possibilita ao munícipe maior proximidade junto à 
Administração Pública, resultando na sua efetiva colaboração para melhorias na prestação de serviços, bem como 
para reafirmar a qualidade dos bons serviços já prestados, contribuindo assim para o desenvolvimento do Município.

Socorro, 05 de setembro de 2014

Atenciosamente,

Daniela Moreira
Chefe da Ouvidoria

 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 130/2014/PMES 
- PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 065/2014, cujo objeto é o Registro de 
preços para Aquisição de materiais de consumo laboratoriais, pelo período de 12 (doze) meses, conforme 
especificações descritas no anexo II – Termo de Referência do edital, para a empresa abaixo relacionada, 
conforme Ata de Julgamento de 04/09/2014, disponibilizada na íntegra no sítio eletrônico da municipalidade 
(www.socorro.sp.gov.br), laudo técnico emitido pela responsável em 17/09/2014 e adjudicação da pregoeira de 
18/09/2014, a saber:

MED CENTER COMERCIAL LTDA., para os itens:
03 – pelo valor total de R$ 180,00 (cento e oitenta reais);
09 – pelo valor total de R$ 17,00 (dezessete reais);
22 – pelo valor total de R$ 815,00 (oitocentos e quinze reais);
47 – pelo valor total de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais);
48 – pelo valor total de R$ 825,00 (oitocentos e vinte e cinco reais);
49 – pelo valor total de R$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais);
50 – pelo valor total de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais);
52 – pelo valor total de R$ 650,00 (seiscentos e sessenta e cinco reais);
65 – pelo valor global de R$ 114,90 (cento e quatorze reais e noventa centavos);
67 – pelo valor global de R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais);
68 – pelo valor global de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais);
82 – pelo valor global de R$ 1.750,00 (um mil e setecentos e cinquenta reais);
85 – pelo valor global de R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais);
88 – pelo valor global de R$ 210,00 (duzentos e dez reais);
90 – pelo valor global de R$ 315,00 (trezentos e quinze reais).

CENTER KIT PROD. E EQUIP. PARA LABOR. LTDA., para os itens:
06 – pelo valor global de R$ 22,00 (vinte e dois reais);
12 – pelo valor global de R$ 80,00 (oitenta reais);
13 – pelo valor global de R$ 367,50 (trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos);
18 – pelo valor global de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais);
34 – pelo valor global de R$ 52,80 (cinquenta e dois reais e oitenta centavos);
39 – pelo valor global de R$ 1.620,00 (um mil e seiscentos e vinte reais);
41 – pelo valor global de R$ 1.950,00 (um mil e novecentos e cinquenta reais);
42 – pelo valor global de R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais);
44 – pelo valor global de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais);
61 – pelo valor total de R$ 2.250,00 (dois mil e duzentos e cinquenta reais);
66 – pelo valor global de R$ 210,00 (duzentos e dez reais);
83 – pelo valor total de R$ 3.869,10 (três mil, oitocentos e sessenta e nove reais e dez centavos);
87 – pelo valor global de R$ 78,00 (setenta e oito reais);
96 – pelo valor global de R$ 80,00 (oitenta reais).

SPECIALLAB PRODUTOS DE LABORATÓRIO LTDA., para os itens:
01 - pelo valor total de R$ 348,00 (trezentos e quarenta e oito reais);
02 - pelo valor total de R$ 27,20 (vinte e sete reais e vinte centavos);
05 - pelo valor total de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais);
07 - pelo valor total de R$ 230,10 (duzentos e trinta reais e dez centavos);
08 - pelo valor total de R$ 64,00 (sessenta e quatro reais);
17 - pelo valor total de R$ 936,00 (novecentos e trinta e seis reais);
19 - pelo valor total de R$ 269,00 (duzentos e sessenta e nove reais);
20 - pelo valor total de R$ 3.540,00 (três mil e quinhentos e quarenta reais);
21 - pelo valor total de R$ 194,28 (cento e noventa e quatro reais e vinte e oito centavos);
23 - pelo valor total de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais);
25 - pelo valor total de R$ 40,00 (quarenta reais);
28 - pelo valor total de R$ 555,00 (quinhentos e cinquenta e cinco reais);
29 - pelo valor total de R$ 53,70 (cinquenta e três reais e setenta centavos);
30 - pelo valor total de R$ 62,00 (sessenta e dois reais); 
32 - pelo valor total de R$ 82,00 (oitenta e dois reais);
33 - pelo valor total de R$ 130,00 (cento e trinta reais);
37 - pelo valor total de R$ 325,00 (trezentos e vinte e cinco reais);
40ª - pelo valor total de R$ 64,45 (sessenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos);
40b - pelo valor total de R$ 600,00 (seiscentos reais);
43 - pelo valor total de R$ 56,00 (cinquenta e seis reais);
45 - pelo valor total de R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais);
46 - pelo valor total de R$ 104,00 (cento e quatro reais);
53 - pelo valor total de R$ 152,40 (cento e cinquenta e dois reais e quarenta centavos);
54 - pelo valor total de R$ 324,00 (trezentos e vinte e quatro reais);
55 - pelo valor total de R$ 144,00 (cento e quarenta e quatro reais);
56 - pelo valor total de R$ 33,69 (trinta e três reais e sessenta e nove centavos);
57 - pelo valor total de R$ 273,00 (duzentos e setenta e três reais);
58 - pelo valor total de R$ 137,00 (cento e trinta e sete reais);
59 - pelo valor total de R$ 25,00 (vinte e cinco reais);
60 - pelo valor total de R$ 52,00 (cinquenta e dois reais);
69 - pelo valor total de R$ 138,00 (cento e trinta e oito reais);
70 - pelo valor total de R$ 23,60 (vinte e três reais e sessenta centavos);
71 - pelo valor total de R$ 28,00 (vinte e oito reais);
72 - pelo valor total de R$ 14,00 (quatorze reais);
73 - pelo valor total de R$ 120,00 (cento e vinte reais);
74 - pelo valor total de R$ 23,80 (vinte e três reais e oitenta centavos);
76 - pelo valor total de R$ 101,12 (cento e um reais e doze centavos);
77 - pelo valor total de R$ 246,00 (duzentos e quarenta e seis reais);
79 - pelo valor total de R$ 229,20 (duzentos e vinte e nove reais e vinte centavos);
80 - pelo valor total de R$ 124,00 (cento e vinte e quatro reais).
81 - pelo valor total de R$ 2.701,00 (dois mil e setecentos e um reais);
84 – pelo valor total de R$ 489,12 (quatrocentos e oitenta e nove reais e doze centavos);
86 - pelo valor total de R$ 2.447,50 (dois mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos);
89 - pelo valor total de R$ 139,50 (cento e trinta e nove reais e cinquenta centavos);
91 - pelo valor total de R$ 210,00 (duzentos e dez reais);
92 - pelo valor total de R$ 416,50 (quatrocentos e dezesseis reais e cinquenta centavos);
93 - pelo valor total de R$ 416,50 (quatrocentos e dezesseis reais e cinquenta centavos);
94 - pelo valor total de R$ 564,00 (quinhentos e sessenta e quatro reais);
95 - pelo valor total de R$ 73,50 (setenta e três reais e cinquenta centavos);

CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA., para os itens:
38 – pelo valor total de R$ 1.663,20 (um mil, seiscentos e sessenta e três reais e vinte centavos);

BIOGENETIX  IMPORTADORA E EXPORTAÇÃO LTDA., para os itens:
16 – pelo valor total de R$  2.142,00 (dois mil, cento e quarenta e dois reais);
26 – pelo valor total de R$     480,00 (quatrocentos e oitenta reais);
75 – pelo valor total de R$  1.695,00 (um mil e seiscentos e noventa e cinco reais).

MASTER DIAGNOSTICA  PROD.LABOR. E hOSP. LTDA., para os itens:
64 – pelo valor total de R$ 2.520,00 (dois mil e quinhentos e vinte reais).
   

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

Socorro, 19 de setembro de 2014.

André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal

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 102/2014/PMES - 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 054/2014, cujo objeto é o Registro de preços 
para aquisição de tintas, solventes e afins, pelo período de 12 meses, em conformidade com as especificações 
constantes no anexo II – Termo de referencia, para a empresa abaixo relacionada, conforme Ata de Julgamento 
de 15/07/2014, disponibilizada na íntegra no sítio eletrônico da municipalidade (www.socorro.sp.gov.br), laudo 
técnico emitido pela responsável em 05/09/2014 e adjudicação da pregoeira de 19/09/2014, a saber:

MARQUINhOS RANDI., para o item:
01 – pelo valor total de R$ 5.088,00 (cinco mil e oitenta e oito reais);

COMERCIAL TRÊS GARÇAS, para os itens:
02 – pelo valor total de R$ 206,00 (duzentos e seis reais);
03 – pelo valor total de R$ 672,00 (seiscentos e setenta e dois reais);
04 – pelo valor total de R$ 192,00 (cento e noventa e dois reais);
05 – pelo valor total de R$  91,20  (noventa e um reais e vinte centavos);
06 – pelo valor total de R$  91,20 (noventa e um reais e vinte centavos);
07 – pelo valor total de R$  108,00(cento e oito reais);
08 – pelo valor total de R$ 3.144,00(três mil e cento e quarenta e quatro reais);
10 – pelo valor total de R$ 2.340,00 (dois mil e trezentos e quarenta reais);
23 – pelo valor total de R$ 10.560,00(dez mil e quinhentos e sessenta reais);
24 – pelo valor total de R$ 1.188,00 (cento e dezoito reais e oitenta centavos);
25 – pelo valor total de R$ 921,60 (novecentos e vinte e um reais e sessenta centavos);

NOSSA COR TINTAS LTDA., para os itens:
11 - pelo valor total de R$ 11.200,00 (onze mil e duzentos reais);
14 - pelo valor total de R$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais);
21 - pelo valor total de R$ 19.900,00 (dezenove mil e novecentos reais);
22 - pelo valor total de R$ 18.990,00 (dezoito mil e novecentos e noventa reais);

PLENACOM COMERCIAL LTDA., para os itens:
15– pelo valor total de R$ 3.040,00 (três mil e quarenta reais);
16 – pelo valor total de R$ 15.652,00 (um mil e quinhentos e sessenta e cinco reais e vinte centavos);
17 – pelo valor total de R$ 11.952,00 (onze mil e novecentos e cinquenta e dois reais).
18 – pelo valor total de R$ 5.512,00 (cinco mil e quinhentos e doze reais);
20 – pelo valor total de R$ 3.116,00 (três mil e cento e dezesseis reais);

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

Socorro, 19 de setembro de 2014.

André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal

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 131/2014/PMES  
- PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 066/2014, cujo objeto é o Registro de 
preços para aquisição de equipamentos de informática, pelo período de 12 meses, conforme especificações 
constantes no Termo de Referência – Anexo II do edital, para a empresa abaixo relacionada, conforme Ata 
de Julgamento de 16/09/2014, disponibilizada na íntegra no sítio eletrônico da municipalidade (www.socorro.
sp.gov.br) e adjudicação da pregoeira de 24/09/2014, a saber:

GUIMARÃES & MARQUES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. ME, para os itens:
4 – pelo valor total de R$ 13.280,00 (treze mil e duzentos e oitenta reais);
14 – pelo valor total de R$ 29.920,00 (vinte e nove mil e novecentos e vinte reais).

IT2 BRASIL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME, 
para os itens:
5 – pelo valor total de R$ 11.730,00 (onze mil e setecentos e trinta reais);
10 – pelo valor total de R$ 2.175,00 (dois mil e cento e setenta e cinco reais);
13 – pelo valor total de R$ 1.395,00 (um mil e trezentos e noventa e cinco reais).
 
ALLAN RODRIGUES SILVA ME, para os itens:
3 – pelo valor total de R$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais);

LAURA BOTTERI GARMS ME, para os itens:
7 – pelo valor total de R$ 16.415,00 (dezesseis mil e quatrocentos e quinze reais);
9 – pelo valor total de R$ 2.106,00 (dois mil e cento e seis reais);

DEMARQUE & ALMEIDA COM. E SERV. LTDA - ME, para os itens:
1 – pelo valor total de R$ 166.380,00 (cento e sessenta e seis mil e trezentos e oitenta reais); 
2 – pelo valor total de R$ 37.400,00 (trinta e sete mil e quatrocentos reais);
11 – pelo valor total de R$ 4.680,00 (quatro mil e seiscentos e oitenta reais);
12 – pelo valor total de R$ 1.080,00 (mil e oitenta reais).
   

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

Socorro, 24 de setembro de 2014.

André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal

http://www.socorro.sp.gov.br
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Sessão Ordinária de 15 de setembro de 2014

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

EXPEDIENTE
Em votação: Ata da Sessão Ordinária de 18 de agosto de 2014. Deliberação do Plenário: aprovada 
por unanimidade.

Expediente do Executivo Municipal
Ofício n.º 238/2014: solicita o agendamento do dia 25 de setembro de 2014 às 18h para a reali-
zação de Audiência Pública para apresentação de relatório do funcionamento das Ações da Saúde e 
demonstração dos recursos aplicados durante o 2.º quadrimestre de 2014. Deliberação do senhor 
Presidente: atenda-se o solicitado solicitando ao Departamento de Assistência Legislativa que ex-
peça ofício à sociedade civil convidando para a referida audiência pública;
Ofício n.º 241/2014: encaminha resposta ao Pedido de Informação n.º 10/2014, de autoria dos 
Vereadores Tarcísio Francisco Sartori Junior e Thiago Bittencourt Balderi, que solicitou informa-
ções sobre os contratos firmados para o Rodeio de 2014 e a 1.ª Feira do Agronegócio. Deliberação 
do senhor Presidente: à disposição dos vereadores;
Ofício n.º 243/2014: encaminha o Projeto de Lei n.º 48/2014 que “autoriza o Poder Executivo a 
celebrar contrato para recebimento de recursos oriundos do FEHIDRO para implantação da in-
fraestrutura no Aterro Sanitário”, para apreciação em regime de urgência.  Deliberação do senhor 
Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes para apreciação e elaboração de pareceres;
Ofício n.º 244/2014: encaminha o Projeto de Lei n.º 49/2014 que “autoriza o Poder Executivo 
a celebrar convênio com a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional/Unidade de 
Articulação com Municípios – UAM para recapeamento e pavimentação asfáltica no município de 
Socorro”, para apreciação em regime de urgência.  Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-
se às Comissões Permanentes para apreciação e elaboração de pareceres;

Expediente recebido de diversos
Comunicado do Ministério da Saúde: informa a liberação de recursos para o município 
no valor total de R$ 416.415,00 para custeio de programas diversos. Deliberação do senhor 
Presidente: à disposição dos vereadores;
Comunicado do Ministério da Educação: informa a liberação de recursos para o município no 
valor total de R$ 98.714,12 para custeio de programas diversos. Deliberação do senhor Presidente: 
à disposição dos vereadores;
Ofício da Casa Civil do Governo do Estado de São Paulo – subsecretaria de 
relacionamento com municípios: informa em resposta ao Requerimento n.º 147/2014, do 
Vereador João Pinhoni Neto, o repasse no valor de R$ 148.637,64 ao Hospital Dr. Renato Silva 
através inclusão de sua autoria no Programa SOS Santa Casa. Deliberação do senhor Presidente: à 
disposição dos vereadores;
Ofício do Departamento de Estradas de Rodagem: informa em resposta ao Requerimento 
n.º 214/2014, do Vereador João Pinhoni Neto, trazendo orientações para viabilizar a instalação de 
iluminação pública na rotatória de acesso aos bairros do Belém, Oratório e Sertãozinho, neste 
município.  Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos vereadores;
Ofício Especial do Conselho Municipal do Plano Diretor: encaminha manifestação acerca 
do Projeto de Lei Complementar n.º 07/2014, que dispõe sobre alteração a Lei Complementar 
n.º 120/2007 – Lei de Zoneamento Urbano. Deliberação do senhor Presidente: solicito ao 
Departamento de Assistência Legislativa que extraia cópia do presente expediente e encaminhe-o à 
Comissão Permanente de Justiça e Redação para que seja anexado ao Projeto de Lei Complementar 
n.º 07/2014;
Ofício Especial do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente: encaminhando 
manifestação acerca do Projeto de Lei Complementar n.º 07/2014.  que dispõe sobre alteração a 
Lei Complementar n.º 120/2007 – Lei de Zoneamento Urbano. Deliberação do senhor Presidente: 
solicito ao Departamento de Assistência Legislativa que extraia cópia do presente expediente e 
encaminhe-o à Comissão Permanente de Justiça e Redação para que seja anexado ao Projeto de 
Lei Complementar n.º 07/2014;
Carta protocolada por Sandra Elizabeth Bittencourt: informa dificuldades enfrentadas 
para retirar medicamentos no Posto de Saúde Central em razão da interrupção dos serviços 
da rede de internet em 08 de setembro próximo passado. Deliberação do senhor Presidente: a 
disposição dos vereadores;

Expediente apresentado pelos senhores Vereadores
Ofício n.º 24/2014-DAF da presidência da Câmara: encaminha o balancete financeiro 
da Câmara Municipal referente ao mês de agosto de 2014. Deliberação do senhor Presidente: 
encaminhe-se à Comissão Permanente de Finanças e Orçamento para a elaboração de pareceres;
Requerimentos solicitando a consignação em ata de Votos de Pesar pelos seguintes 
falecimentos: Maria da Conceição Forner, Humberto Assoni Filho, Sebastiana Martins Cardoso, 
Ananias Oliveira, José Ferreira Leme, Ulisses de Oliveira, Jacyra Fiorante, Fagundes de Souza Pinto, 
Clóvis da Silveira, José Pedro Rodrigues, Maria Tereza Garcia de Almeida, Maria Vitória da Silva 
Moraes e Nilson Aparecido Stafocher. Deliberação do senhor Presidente: atenda-se;
Requerimento n° 264/2014 dos Vereadores Lauro Aparecido de Toledo e Thiago 
Bittencourt Balderi:  requer que seja oficiado ao Senhor Presidente da CDHU de São Paulo, 
Dr. José Milton Dallari Soares, para que estude a possibilidade de viabilizar uma manutenção geral 
do Conjunto Habitacional Nossa Senhora de Lourdes. Deliberação do Plenário: aprovado por 
unanimidade;
Requerimento n° 263/2014 do Vereador Lauro Aparecido de Toledo: requer seja cons-
tado em Ata um Voto de Congratulação ao atleta Diego de Oliveira, pela homenagem concedida 
‘aos grandes mestres e treinadores que trabalham com esporte’, recebida no dia 29 de agosto do 
presente ano, na Assembleia Legislativa no Estado de São Paulo. Deliberação do Plenário: aprovado 
por unanimidade;
Requerimento n° 249/2014, da Vereadora Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula: 
requer que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Beto Trícoli solicitando 
recursos financeiros para construção de faixa lateral de acostamento e colocação de placas de 
sinalização na Estrada Municipal do Bairro do Rio do Peixe e na Avenida José Vicente Lomônico, no 
Bairro das Lavras de Cima. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade; 
Indicações do vereador Lauro Aparecido de Toledo: n° 623/2014, indicando a disponibili-
zação de duas vagas para carga e descarga de veículo na Avenida Coronel Germano; nº 636/2014, 
indicando que seja realizado o nivelamento com máquina motoniveladora e procedido o cascalha-
mento da Estrada do Bairro do Rio do Peixe que dá acesso à divisa da cidade vizinha de Munhoz, 
passando pelo Bairro dos Correntes; 
Indicação do Vereador Lauro Aparecido de Toledo reiterando pedido anterior: n° 
620/2014, indicando a pavimentação asfáltica ou a realização da manutenção dos paralelepípedos 
da Rua Capitão Joaquim de Souza Pinto, no Bairro da Abadia; 
Indicação dos vereadores Lauro Aparecido de Toledo e Luís Benedito Alves de Oliveira 
reiterando pedido anterior: n° 621/2014, indicando que seja designado um Guarda Civil 
Municipal para prestar segurança aos pais e alunos no horário de entrada e saída de alunos do 
Colégio Viverde , na Rua Antônio Leopoldino; 
Indicações da vereadora Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula ao Senhor 
Prefeito: nº 585/2014, indicando a construção da faixa lateral de acostamento e colocação de 
placas de sinalização na Estrada Municipal do Bairro do Rio do Peixe e na Avenida José Vicente 
Lomônico, no Bairro das Lavras de Cima; nº 617/2014, indicando providência junto ao setor 
competente para a iluminação pública do Jardim Vitória, conforme especifica;  nº 619/2014, 
indicando a designação de varredores de rua para o Bairro Vila Palmira; nº 622/2014, indicando a 
construção de uma quadra poliesportiva na escola do Bairro Camanducaia do Meio; 
 Indicação do vereador Pedro Sabio Nunes reiterando pedidos anteriores: nº 586/2014, 
indicando o recapeamento ou operação tapa buracos na Rua Goiás, Jardim Santa Cruz; nº 587/2014, 
indicando a instalação de um redutor de velocidade próximo ao cruzamento da Rua Treze de 
Maio; nº 588/2014, indicando a operação tapa buracos na Rua D. Pedro I, próximo ao nº 53; nº 
589/2014, indicando a construção de uma creche na região central do município; nº 590/2014, 
indicando cascalhamento e instalação de rede de esgoto, próximo ao nº 639, na travessa da Rua 
Estevam Bozola, ao lado do “Paulo Tatuagens”; n° 591/2014, indicando estudos para conceder aos 
servidores públicos municipais um auxílio mensal de Vale-Transporte; n° 592/2014,  indicando 
a limpeza e roçada das margens do ribeirão existente na Rua General Glicério;  n° 593/2014, 

indicando a construção de uma creche no Bairro dos Moraes e no Bairro das Lavras de Cima; n° 
594/2014, indicando a roçada e a limpeza das margens do ribeirão existente ao lado da creche 
do Bairro do São Bento; nº 595/2014, indicando operação tapa buracos na entrada do Bairro do 
Livramento; nº 596/2014, indicando a construção de uma creche no Bairro Visconde de Soutelo;  
nº 597/2014, indicando estudos a fim de conceder descontos nas parcelas de IPTU pagas antes do 
vencimento, conforme pedidos de munícipes; nº 598/2014, indicando a instalação de postes com 
braços de luz na Travessa Aristeu de Souza Pinto, conforme especifica; nº 599/2014, indicando 
instalação de roteador de internet banda larga no sistema Wi-Fi, no Posto Acessa São Paulo, situado 
no Bairro do Oratório; nº600/2014, indicando a construção de uma abrigo para motos no pátio 
do almoxarifado para uso dos funcionários; nº 601/2014, indicando estudos junto à Secretaria de 
Emprego e Relações do Trabalho, a fim de contemplar o município de Socorro com a instalação de 
um Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT); nº 602/2014, indicando  estudos para a cons-
trução de uma área de lazer com playground no Bairro dos Nogueiras; nº 603/2014, indicando
 a colocação de 10 (dez) braços de luz nos postes existentes próximo ao mercadinho do “Jura”, no 
Bairro do Camanducaia de Baixo; nº 604/2014, indicando recolocação dos paralelepípedos da Rua 
Nagib Jorge que se encontram desnivelados; nº 605/2014, indicando a instalação de uma  lombada 
na Rua Juvenal de Souza Pinto, próximo ao nº95, no Jardim Araújo;  nº 606/2014, indicando a instala-
ção de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em nosso município; nº 607/2014, indicando a poda das 
árvores existentes nas proximidades do nº 78  e limpeza pública da Rua Antônio Gonçalves Dantas; 
nº 608/2014, indicando a construção de uma quadra poliesportiva no Bairro do Oratório; nº 
609/2014, indicando a instalação de uma boca de lobo no trecho compreendido entre a Escola e a 
Igreja do Bairro do Oratório; nº 610/2014, indicando a construção de uma praça com playground, 
defronte ao nº 82, na Rua Dr. Hugo Rocha no Bairro da Vila Palmira;  nº 611/2014, indicando estu-
dos para a construção de uma boca de lobo(bueiro) entre o nº 125 e 149, na Rua Santo André; nº 
612/2014, indicando  realização de melhorias no campo de futebol do Bairro do Pinhal, conforme 
solicitado por moradores; nº 613/2014, indicando que passe máquina motoniveladora, rolo com-
pressor e proceda o cascalho da Rua Luiz Arantes Dantas, no Bairro da Abadia; nº 614/2014,  indi-
cando que seja instituído um Plano de Carreira ao funcionalismo público municipal; nº 615/2014, 
indicando a ampliação do número de varredores de ruas no município de Socorro, em especial nos 
bairros mais distantes de nossa cidade; nº 616/2014, indicando estudos urgentes visando dotar a 
Guarda Civil Municipal dos equipamentos necessários à atuação em casos de emergência, e desig-
nação de membros para a participação em cursos junto ao Corpo de Bombeiros; nº 624/2014, indi-
cando  a colocação de grades de proteção nas bocas de lobo (bueiros) existentes em nossa cidade; 
nº 625/2014, indicando estudos para instalação de um semáforo no cruzamento das Ruas Coronel 
Fidélis Domingues e Pompeu Conti com a Rua Juvenal de Souza Pinto;  nº 626/2014, indicando 
a instalação de serviço gratuito de acesso à internet para a cidade de Socorro, incluindo a Zona 
Rural; nº 627/2014, indicando a revitalização e instalação de um playground na praça localizada 
no Bairro do São Bento; nº 628/2014, indicando estudos para instalação de um semáforo no cruza-
mento das Ruas Visconde do Rio Branco, Dr. Halim Feres e Bernardino de Campos; nº 629/2014, 
indicando a instalação de uma lombada, defronte à igreja local, na Rua Padre Sílvio Volpicelli, no 
Bairro da Aparecidinha; nº630/2014, indicando estudos junto à Secretaria de Emprego e Relações 
do Trabalho (SERT), para a implantação do Programa Frente de Trabalho do Governo Estadual em 
nosso município; nº 631/2014, indicando a construção de uma creche no Bairro da Aparecidinha; nº 
632/2014, indicando o nivelamento com máquina motoniveladora e procedido o cascalhamento da 
Rua Eupídio de Andrade, no Bairro do Jardim Araújo, conforme pedido de moradores; nº 633/2014, 
indicando a realização de pavimentação asfáltica de um pequeno trecho da estrada de acesso às 
propriedades localizadas à margem da Rodovia do Contorno, que faz parte da Rodovia José Vicente 
Lomônico próximo ao nº 830 (trevo para Bueno Brandão); nº 634/2014, indicando a instalação 
de uma lombada na Rua Baiúnias ,no Jardim Bela Vista; nº 635/2014, indicando a revitalização da 
Praça Ibraim Nobre, defronte ao número 337, Bairro da Vila Nova. 

ORDEM DO DIA
Em única discussão e votação:

Emenda n.º 01 ao Projeto de Lei n.º 06/2014 de autoria conjunta das Comissões 
Permanentes de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento e Obras, Serviços Públicos 
e Desenvolvimento Urbano e Rural, alterando os artigos 1.º e 7.º que passam a ter as 
seguintes redações: “Artigo 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a alienar por permuta, nos termos 
da alínea ‘b’ do inciso I, do art. 90, da Lei Orgânica do Município, área de terreno urbano medindo 3.596,44 
m2 (três mil, quinhentos e noventa e seis metros quadrados e quarenta e quatro decímetros quadrados) 
de propriedade do Município de Socorro, objeto da matrícula 14.202, com uma área de terreno urbano 
medindo 38.222,41 m2 (trinta e oito mil, duzentos e vinte e dois metros quadrados e quarenta e um 
decímetros quadrados) de propriedade de Olímpio Domingues de Lima, objeto da matrícula 14.198, 14.200 
e 14.201 do CRI local, para implantação de uma via de acesso para o Aeródromo Municipal. Parágrafo 
Único – A permuta será entre o imóvel do Município com partes do imóvel de Olímpio Domingues de Lima, 
estes até o limite equivalente ao valor atribuído ao imóvel do Município e doação em favor do Município 
da parte remanescente que resultar dos imóveis de propriedade de Olímpio Domingues de Lima”; e “Art. 
7º - A parte remanescente dos imóveis descritos nos artigos 2º a 4º de propriedade de Olímpio Domingues 
de Lima adquiridos pelo Município por meio da doação referida no artigo 1º, equivale a R$ 821.772,84 
(oitocentos e vinte e um mil, setecentos e setenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), não restando 
ao proprietário qualquer direito à restituição, pagamento ou indenização”. Deliberação do Plenário: 
aprovada por unanimidade;  
Emenda n.º 01 ao Projeto de Lei n.º 38/2014, de autoria conjunta das Comissões Permanentes de 
Justiça e Redação, Finanças e Orçamento e Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, alterando 
o caput do artigo 1.º e suprimindo artigos no seguinte sentido: “Art. 1º - Fica isento do pagamento 
do  IPTU o imóvel residencial localizado no Município de Socorro pertencente a portadores de doenças 
graves incapacitantes e a doentes em estágio terminal irreversível. Art. 2º - Suprime os artigos 3º, 4º e 5º 
do  projeto de lei nº 06/2014.” Deliberação do Plenário: aprovada por unanimidade;

Em 1.ª discussão e votação:
Projeto de Lei Complementar n.º 09/2014 do Poder Executivo: altera o inciso III 
da Lei Complementar n.º 126/2008 – Código de Obras, e acresce o artigo 10-A à mesma Lei 
Complementar, que trata de aprovações em lotes em fase de Regularização Fundiária”. Deliberação 
do Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 06/2014 do Poder Executivo: autoriza o Poder Executivo Municipal 
a efetuar permuta de área de terreno de propriedade do Município com área de terreno de 
propriedade de Olímpio Domingues de Lima e dá outras providências, para implantação de via de 
acesso. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 38/2014 do Vereador Luis Benedito Alves de Oliveira: dispõe sobre a 
concessão de isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU às pessoas que especifica, e 
dá outras providências.  Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 41/2014 do Vereador Luis Benedito Alves de Oliveira: denomina a via 
pública de Rua Joaquina Pedroso Pinto, conforme especifica. Deliberação do Plenário: aprovado 
por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 42/2014 do Vereador Luis Benedito Alves de Oliveira: denomina a via 
pública de Rua José Modesto da Silva, conforme especifica. Deliberação do Plenário: aprovado por 
unanimidade;
Projeto de Lei n.º 43/2014 do Vereador Luis Benedito Alves de Oliveira: denomina a via 
pública de Rua Beira Rio, conforme especifica. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 44/2014 do Vereador Luis Benedito Alves de Oliveira: denomina a via 
pública de Rua do Pica-Pau Amarelo, conforme especifica. Deliberação do Plenário: aprovado por 
unanimidade;
Projeto de Lei n.º 45/2014 do Vereador Pedro Sabio Nunes: dispõe sobre a criação do 
Programa Remédio em Casa que autoriza o município a fazer a entrega de medicamentos de uso 
contínuo e controlado nas casas de pessoas idosas, com doenças crônicas e dá outras providências. 
Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 46/2014 do Vereador Luis Benedito Alves de Oliveira: denomina a 
via pública de Rua Canário da Terra, conforme especifica. Deliberação do Plenário: aprovado por 
unanimidade;
Projeto de Lei n.º 47/2014 do Vereador Luis Benedito Alves de Oliveira: denomina a via 
pública de Rua José Simão Rodrigues Pires, conforme especifica. Deliberação do Plenário: aprovado 
por unanimidade.

CONVITE PARA AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 
A Câmara Municipal da Estância de Socorro, através de seu presidente, leva ao conhecimento da 
população socorrense que a Prefeitura Municipal realizará na Sala de Sessões da Câmara Municipal, 
à Rua XV de Novembro n.º 18, a Audiência Pública para a avaliação do cumprimento das Metas 
Fiscais, no dia 29 de setembro, segunda-feira, às 18 horas.

COMUNICADO TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES
A Câmara Municipal da Estância de Socorro informa que as Sessões Ordinárias realizam-se às 1.ª e 
3.ª segundas-feiras, à partir das 20h com transmissão ao vivo pela Rádio Nossa Senhora do Socorro 
1570 Khz e pela internet nos sites www.radiosocorro.com.br e www.camarasocorro.sp.gov.br.  

João Pinhoni Neto – Presidente

Câmara Municipal

http://www.radiosocorro.com.br

