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SAMU atende 1298 socorrenses até julho de 2014
SAMU, Serviço de Atendi-

mento Móvel de Urgência, de-
senvolvido pela Secretaria do 
Estado de São Paulo com o Mi-
nistério de Saúde e as Adminis-
trações Municipais, implantado 
em Socorro no ano passado, tem 
como meta assegurar a escuta 
médica permanente para as ur-
gências, através da Central de 
Regulação Médica das urgências, 
utilizando número exclusivo e 
gratuito.

A Central Regional locali-
zada em Bragança apresenta as 
ocorrências verificadas em So-
corro, no primeiro semestre de 
2014.  Janeiro: 174,  Fevereiro: 
183, Março: 169, Abril: 197, Maio: 
197, Junho: 183, Julho: 195, totali-
zando 1298 atendimentos.

O SAMU tem se prestado 
ao atendimento médico pré-hos-
pitalar de urgência, em casos de 
traumas como em situações clí-
nicas, prestando os cuidados mé-
dicos de urgência apropriados 
ao estado de saúde do cidadão 
e, quando se fizer necessário, 
transportá-lo com segurança e 

com o acompanhamento de pro-
fissionais do sistema até o ambu-
latório ou hospital.

O SAMU atende pelo 192, 
quando o socorro começa com 
a ligação gratuita para a Central 
de Regulação das Urgências esta, 
atendida por técnicos que identi-
ficam a emergência e transferem 
o telefonema para um médico. O 
médico identifica a gravidade e 
inicia o atendimento, orientando 
o paciente ou a pessoa que fez a 
ligação e seguem procedimentos 
seguintes que se fizerem neces-
sários.

A coordenadoria do SAMU 
aproveita para mais uma vez 
orientar as pessoas de quando 
chamar o SAMU: Problemas car-
dio-respiratórios – Intoxicação 
exógena – Queimaduras gra-
ves – Trabalhos de parto onde 
haja risco de morte da mãe ou 
do feto – Tentativas de suicídio, 
Acidentes/traumas com vítimas 
– Crise hipertensivas – Afoga-
mentos – Choque elétrico, Aci-
dentes com produtos perigosos 
e Transferência inter-hospitalar.
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Leis
LEI COMPLEMENTAR Nº 216/2014

“Acresce e Altera dispositivos da Lei Complementar nº. 197/2012, de 27 de novembro de 2012 e alterações 
posteriores”.

Autógrafo nº 36.14
(Projeto de Lei Complementar nº 06   /2014)

     
ANDRé EDUARDO bOzOLA DE SOUzA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, 
ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIbUIÇÕES LEGAIS; FAz SAbER QUE A CÂMARA 
MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI COMPLEMENTAR;

Art. 1º - A Lei Complementar nº 197/2012, de 27 de novembro de 2012 e alterações posteriores, passa a vigorar com as 
seguintes alterações e acréscimos: 

Capítulo IV
Da Competência das Autoridades

(...)
Seção III

Do Diretor de Departamento

Art. 33 - A Secretaria dos Negócios Jurídicos tem a seguinte estrutura básica:

I – (...)
a) (...)
1. Departamento de Habitação e Regularização Fundiária;
1.1 Coordenadoria de Habitação e Regularização Fundiária
2. Serviço de Ouvidoria;
3. Serviço do PROCON
4. Serviço da Dívida Ativa

Art. 34 – A Secretaria de Administração tem a seguinte estrutura básica: 
I – (......)
a) (......)

f) Revogado
1.Serviço de Recursos Humanos 
2. Coordenadoria de Recursos Humanos
3. Serviço de Pessoal
4.  Coordenadoria de Pessoal
                        5. Coordenadoria de Segurança do Trabalho

Seção IV
Da Secretaria da Fazenda

Art. 35 – A Secretaria da fazenda tem a seguinte estrutura básica:
I – (...)
a) (...)
b) (...)
c) Departamento de Contabilidade
1. Serviço de Contabilidade
2. Coordenadoria de Contabilidade
d) Serviço de Tesouraria
e) Serviço de Finanças
f) Serviço de Controle Interno
    g) Revogado

Art. 39 – A Secretaria de Educação tem a seguinte estrutura básica: 
I – (...)
a) Gabinete do Secretário 
b) Serviço de Transporte Escolar
1. Revogado 
c)   Supervisão da Merenda Escolar

Art. 41 – A Secretaria de Saúde tem a seguinte estrutura básica:
I – (...)
a) (...)
b) Departamento de Saúde
c) Divisão de Atenção Básica
1. Serviço de Saúde da Família
2. Serviço de Saúde Mental
2.1. Coordenadoria do CAPS
2.2 Coordenadoria do CAPS AD
3. Serviço de Vigilância
4. Serviço de Unidades Básicas de Saúde
4.1. Coordenadoria de Unidades Básicas de Saúde
4.2 Coordenadoria de Raio X
4.3 Coordenadoria de Farmácia
5. Serviço da Rede Odontológica
6. Serviço de Exames Laboratoriais
7. Serviço da Central de Agendamentos
8. Serviço de Gestão e Controle
                                   8.1 Coordenadoria de Faturamento
d) Divisão de Urgência, Emergência e Programas de Saúde
1. Coordenadoria do SAMU
2. Revogar

Seção XI
Da Secretaria de Cidadania

Art. 42 – A Secretaria de Cidadania tem a seguinte estrutura básica: 
I – (...)
a) (...)
b) Departamento de Promoção Social
1.Conselho Municipal de Assistência Social

c) Supervisão do CRAS
1. Serviço de Ensino Profissionalizante
2. Serviço da Criança e do Adolescente
3. Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do adolescente
4. Serviço de Assistência ao Idoso
5. Conselho Municipal do Idoso
d)  Supervisão do CREAS 
1. Serviço de Acolhimento Familiar
2. Serviço de Políticas de Drogas
3. Conselho Municipal antidrogas
4. Coordenadoria de Acessibilidade
5. Conselho Municipal dos direitos da pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida.
e) Departamento de Esportes
1. Coordenadoria de Esportes
2.Conselho Municipal de Esportes

Art. 43 – A Secretaria de Serviços tem a seguinte estrutura básica: 
I – (...)
a) (...)
b) Departamento de Estradas
1. Serviço de Estradas
2. Coordenadoria de Estradas
                           3. Coordenadoria do Trabalho Rural.
c) Departamento de Obras
1. Serviço de Obras
2. Serviço de Gestão de Equipes de Obras
3. Coordenadoria de Obras
d) (...).
e) (...)
f) Departamento de Gestão de Frota
1. Serviço de Gestão de Frota
2. Serviço de Transportes Gerais
   g) Serviço de Almoxarifado

Art. 46 – A Secretaria de Cultura tem a seguinte estrutura básica: 
I – (...)
a) (...)
b) (...)
c) (...)
d) Conselho Municipal de Cultura 
e) Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Arquitetônico Cultural e Natural de Socorro
f)  Conservatório Municipal de Música
g) Biblioteca Municipal

Seção XX
Da Secretaria de Gestão

Art. 51 – A Secretaria de Gestão tem a seguinte estrutura básica:
I – (...)
a) Gabinete do Secretário;
b) Departamento de Turismo;
1. Serviço de Turismo
a) Conselho Municipal de Turismo – COMTUR

CAPÍTULO II
Dos conceitos Básicos

Art. 112 - Para os efeitos desta Lei considera-se:

I – Emprego: conjunto de atribuições e responsabilidades conferidas ao servidor da Guarda Civil Municipal;
II – Classe: conjunto de empregos, escalonados hierarquicamente e pertencentes a carreia da Guarda Civil Municipal;

III - Referência: posição indicativa da situação do servidor na tabela de vencimento decorrente do enquadramento inicial ou da evolução 
pelos critérios de merecimento e antiguidade;
IV -  Nível: posição indicativa da situação do servidor na escala de vencimentos decorrente da promoção específica da carreira;
V - Padrão – Conjunto de Referência e Nível;
VI - Vencimento: a retribuição pecuniária básica fixada através de lei e paga mensalmente ao servidor da Guarda Civil Municipal pelo 
exercício de seu emprego; 
VII - Remuneração: vencimento, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias e demais valores percebidos pelo 
servidor, a qualquer título. 
VIII – Carreira da Guarda Civil Municipal: conjunto de empregos escalonados hierarquicamente em classes.

CAPÍTULO III
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E COMPETÊNCIA

Seção I 
DA ORGANIZAÇÃO

Art. 113 – (...)
I – (...)
II – (...)
III -  Subcomandante;
IV –(...)
V –(...)
VI – Guardas Civis municipais: Estagiários, de 2ª Classe, de 1ª classe e classe especial.
(...)
§ 3º - O primeiro colocado na prova intelectual aplicada aos guardas civis municipais da classe de estagiários, após o término do curso de 
formação (90 dias), exercerá poder hierárquico sobre os demais integrantes de sua classe e assim sucessivamente.

§ 4º - Revogado.

CAPÍTULO IV
DAS COMPETÊNCIAS

Seção I
Do Comandante e do Subcomandante

 
Art. 114 –(...)
I – (...)
II – (...)
III - efetuar o planejamento das atividades burocráticas e administrativas em geral, visando a organização em todos os seus pormenores, 
as necessidades de pessoal, material,  treinamento e capacitação da Corporação para o cumprimento de sua missão;
(...)
Art. 114 A – O Subcomandante, nomeado em comissão pelo Chefe do Poder Executivo, nos termos da lei, atuará em colaboração com o 
Comandante e o substituirá em suas ausências e impedimentos legais. No exercício de suas funções de subcomando, serão respeitados 
os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, incumbindo-lhe:
I – substituir o Comandante em suas ausências e impedimentos legais, obedecendo o rol de incumbências do Comandante;
II – assessorar e auxiliar o Comandante no desempenho das atribuições que lhe são próprias;
III – cumprir e fazer cumprir as ordens emanadas do Comandante;
IV – zelar pela disciplina da Guarda Civil Municipal;
V – cumprir e fazer cumprir este regulamento;
VI – Executar tarefas correlatas as descritas e as que lhe forem determinadas pela chefia imediata.

Art. 118 – (...)

§ 1º O servidor designado para a função de Corregedor Geral desempenhará a referida função sem prejuízo do exercício do emprego que 
ocupa, fazendo jus a uma gratificação de 30% (trinta por cento) calculada sobre o padrão de seu emprego de origem.

§ 2º - Os servidores designados para a função de Corregedores Auxiliares desempenharão suas funções sem prejuízo do exercício dos 
empregos que ocupam e farão jus, nos meses em que atuarem em processos administrativos disciplinares, a uma gratificação de 15% 
(quinze por cento) calculada sobre o padrão de seus empregos de origem.

Seção VI
Da Ouvidoria da Guarda Civil Municipal

Art. 127 – (...)
§ 1º - (...)
§ 2º - O servidor designado para a função de Ouvidor desempenhará referida função sem prejuízo do exercício do emprego que ocupa, 
fazendo jus a uma gratificação de 50% (cinquenta por cento) calculada sobre o vencimento de seu emprego de origem.

Seção VII
Da Seção de Instrução

Art. 133 – (...)

§ 1º Responderá pela Seção de Instrução um Guarda Civil Municipal habilitado e certificado no curso de Formação de 
Formadores oferecido pela Secretaria Nacional de Segurança Publica (SENASP) , efetivo no cargo  com no mínimo 10 (dez) 
anos de experiência profissional dentro da Guarda Civil Municipal, designado pelo Comandante da Guarda Civil Municipal e a 
ele subordinado em suas ações, sendo nomeado pelo Chefe do Poder Executivo para essa função, fazendo jus a uma gratificação 
de 20% (vinte por cento) calculada sobre o padrão de seu emprego de origem. 
§ 2º Os instrutores pertencentes à Guarda Civil Municipal ou ao corpo de servidores municipais de Socorro, com no mínimo 3 
(três) anos efetivados na corporação, deverão ser habilitados no curso em que irão ministrar aulas, serão nomeados pelo Chefe 
do Poder Executivo e farão jus a uma gratificação de 10% (dez por cento) calculada sobre o padrão de seu emprego de origem.
(...)

CAPÍTULO V
DOS MEMBROS DA CORPORAÇÃO

 
Art. 134 – Os membros da Corporação são os ocupantes dos empregos públicos constantes do Quadro de pessoal da Guarda Civil 
Municipal, nos termos da lei, compreendendo as seguintes classes:
I – Comandante;
II – Subcomandante;
III – Inspetor
IV – Classes Distintas;
V – Guardas Civis Municipais de Classe Especial;
VI – Guardas Civis Municipais de 1ª Classe;
VII – Guardas Civis Municipais de 2ª Classe;
VIII – Guardas Civis Municipais Estagiários.

(...)

CAPÍTULO VI
DO INGRESSO E DA VIDA FUNCIONAL

Seção I
Do Ingresso

 
   Art. 136 – O ingresso se dará obrigatoriamente no emprego de Guarda Civil Estagiário, após aprovação em 
concurso público de provas ou de provas e títulos.
§ 1º - (...)
§ 2º -(...)
I – (...);
II – (...)
III – ter altura mínima de 1,65 ( um metro e sessenta e cinco centímetros), quando do sexo masculino e 1,60 ( um metro e sessenta 
centimetros) quando do sexo feminino; 
(...)

Art. 138 – Todos os candidatos que forem considerados aptos em todas as fases do concurso farão parte de uma lista final de aprovados, 
que contará com a classificação decrescente de todos eles. Os candidatos que se classificarem dentro do número de vagas oferecidas 
serão incorporados no emprego público de Guarda Civil Municipal Estagiário e matriculados em Curso de Formação, que terá caráter 
eliminatório. Os demais, pela ordem de classificação, ficarão aguardando nova chamada de convocação, pelo prazo previsto no edital.
(...)

Art. 139 - Constarão do currículo do Curso de Formação, no mínimo, as seguintes matérias:
I – (...)
 II –(...)
III – (...)
IV – (...)
V – (...)
VI – (...)
VII – (...)
VIII – Noções de Criminologia 
IX –(...); 
X – Noções de Medicina Legal; 
(...)
XX – Lei Especial e estatuto do desarmamento
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Art. 142– Findo o Curso de Formação:

I - os habilitados permanecerão no emprego público de Guarda Civil Municipal Estagiário, para conclusão do período de estágio probatório;
II – (...)
Parágrafo único: Enquanto ocupar o emprego público de Guarda Civil Municipal Estagiário o servidor permanecerá enquadrado na 
referência única correspondente ao seu emprego, não gozando da vantagem disposta no artigo 159, inciso II.

Seção II
Do Estágio Probatório

Art. 143 - O estágio probatório corresponde ao período de 3 (três) anos que se segue ao ingresso do servidor, no emprego de provimento 
efetivo de Guarda Civil Municipal Estagiário.
§ 1º - (...).
§ 2º - (...)
§ 3º - Confirmado no emprego a que se refere o “caput”, o servidor será enquadrado no emprego de Guarda Civil 2ª Classe. 
§ 4º - Durante o período de estágio probatório, o Guarda Civil Municipal Estagiário não poderá ser promovido para classe superior da 
carreira.
§ 5º - (...)

CAPÍTULO VII
DA CARREIRA E DE SUA REMUNERAÇÃO

Seção I
Da Carreira

Art. 145 – (...)
I - Guarda Civil Municipal Estagiário para Guarda Civil Municipal de 2ª Classe;
II – Guarda Civil Municipal de 2ª Classe para Guarda Civil Municipal de 1ª Classe;
III – Guarda Civil Municipal de 1ª Classe para Guardas Civil Municipal de Classe Especial;
IV -  Guarda Civil Municipal de Classe Especial para Classes Distintas;
V – Classes Distintas para Inspetor.
 

Seção II
Do Vencimento e da Remuneração

Art. 146 – O vencimento será fixado de acordo com a tabela constante do Anexo X que faz parte integrante desta lei.

§ 1º - A tabela contempla movimentação horizontal em referências e movimentação vertical em níveis.
§ 2º - As referências destinam-se a evolução prevista no art. 148 desta lei complementar e os níveis à promoção prevista na Seção IV 
deste Capítulo. 
§ 3º - O padrão corresponde ao conjunto de referência e nível e indica o vencimento básico do servidor na tabela.

Art. 147 – A remuneração dos integrantes da Guarda Civil Municipal será constituída do vencimento a que alude o artigo anterior 
acrescido com as vantagens e demais valores percebidos a qualquer título.

Seção III
Da Evolução de Referências

Art. 148 – A evolução é a passagem do servidor da referência em que estiver enquadrado para a seguinte e processar-se-á obedecidos, 
alternadamente, aos critérios de merecimento e antiguidade, da Lei Complementar Municipal nº. 197/2012.
§ 1º - Quando o servidor passar de uma classe para outra em decorrência da promoção prevista na Seção seguinte deste Capítulo, seu 
enquadramento no novo emprego se fará na mesma referência da classe anterior.
§ 2º - Em cada um dos empregos pertencentes à carreira, o servidor poderá evoluir, no máximo, 17 (dezessete) referências a partir da 
vigência desta lei.

Seção IV
Das Promoções

Art. 149 - A promoção é a mudança de classe e para nível retribuitório superior na tabela de vencimento, na mesma carreira, mediante 
avaliação de indicadores de seu crescimento e de sua capacidade profissional. 
§ 1º – Revogado.
§ 2º- Revogado.
§ 3º- Revogado.

Art. 150 - A Guarda Civil está organizada em carreira única, iniciando-se no emprego de Guarda Civil Municipal Estagiário até o emprego 
de Inspetor.

Parágrafo único: Para cada emprego corresponderá um nível na tabela de vencimento, na seguinte conformidade:
I – Guarda Civil Municipal Estagiário: Nível I,
II – Guarda Civil Municipal 2ª Classe: Nível II;
III – Guarda Civil Municipal 1ª Classe: Nível III,
IV – Guarda Civil Municipal Classe Especial: Nível IV;
V - Guarda Civil Municipal – Classe Distinta: Nível V,
V – Inspetor: Nível VI.

Art. 151 – (...)
Parágrafo Único – Revogado.

Art. 152 – (...)
I – Tempo de serviço em emprego efetivo como Guarda Civil Municipal:
II – (...)
III – Teste de capacitação física: de acordo com a tabela de índices mínimos a serem alcançados, conforme faixa etária do candidato, 
conforme Anexo X da Lei Complementar 197/2012 e alterações posteriores;
(...)
Parágrafo Único – Os resultados serão lançados na “Ficha de Avaliação Pessoal Para Promoção de Concurso de Provas e Mérito”, 
conforme Anexo XI  da presente lei, os casos omissos da presente lei serão esclarecidos através do edital de promoção

CAPÍTULO VIII
DAS VANTAGENS

Seção II
Do Adicional por Títulos

 
Art. 161 – (...)
I - curso de pós graduação na área de segurança pública, com mínimo de 360 (trezentos e sessenta) horas: 5% (cinco por cento) calculado 
sobre o padrão de enquadramento do servidor; 
II-  mínimo de dois cursos nas áreas de Segurança ou Saúde Públicas, sendo um deles com duração não inferior a quarenta horas, 
autorizado ou certificado por órgão público competente e outro curso com especialização ou capacitação 
certificado pelo Senasp, na base de 1% (um por cento) para cada certificado ou 5% (cinco por cento) calculado sobre o valor padrão 
de enquadramento do servidor.
§1º - (...)
§ 2º - (...)

CAPÍTULO IX
DA JORNADA DE TRABALHO

CAPÍTULO X
DOS UNIFORMES

 

CAPÍTULO XI
DOS PRINCÍPIOS GERAIS DE DISCIPLINA E HIERARQUIA

Seção III
Das Penalidades Disciplinares

Subseção II -
Revogado

 
CAPÍTULO XII

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 210 – Os atuais servidores serão enquadrados na seguinte conformidade:

I – Será concedido aumento de 3 (três) referências para todos os servidores que estiverem contratados na data de vigência desta lei, 
exceto os Guardas Civis Municipais Estagiários que terão aumento de 01 (referência);
II - após a concessão do aumento de referências a que alude o inciso anterior, os servidores serão enquadrados em classes na seguinte 
conformidade:

a) referência 14: Guarda Civil Municipal Estagiário;
b) referências 17 a 23: Guarda Civil Municipal de 2ª Classe;
c) referências 24 a 30:Guarda Civil Municipal de 1ª Classe;
d) referências 31 a 38: Guarda Civil Municipal de Classe Especial;
e) referências 39 a 44:Guarda Civil Municipal de Classe Distinta;
f) referências 45 a 49:Inspetor

Parágrafo Único – O enquadramento a que se refere o caput será feito de acordo com as disposições contidas no anexo IX desta Lei.

Art. 210 A – Após os enquadramentos de que trata o artigo 210, a primeira promoção se dará em até 2 (dois) anos da promulgação 
desta 
lei, ficando a cargo do Chefe do Poder Executivo Municipal efetuar a convocação.
Parágrafo único; As promoções posteriores ocorrerão a cada 2 (dois) anos, desde que existam vagas.
Art. 2º - Ficam alterados e acrescidos os parágrafos do artigo 11 da Lei Complementar 215/2014 com a seguinte redação: 
§1º - Para fins de cumprimento do piso salarial profissional a que se refere a Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008, aos níveis 
I, Referência 1, das  tabelas de salários dos empregos docentes de Professor Adjunto I e Professor de Desenvolvimento Infantil, após a 
aplicação do índice previsto no caput, serão acrescidos, R$ 29,33 (vinte e nove reais e trinta e três centavos) e R$ 39,11 (trinta e nove 
reais e onze centavos), respectivamente.
§2º - Os valores obtidos nos termos do parágrafo anterior constituirão base de cálculo para a composição dos demais níveis e referências 
das tabelas.
§3º - Em relação aos servidores ocupantes de empregos de Professor Adjunto I e Professor de Desenvolvimento Infantil enquadrados em 
padrões cujos valores, de janeiro de 2014 até março de 2014, eram inferiores a R$ 1.272,75 (um mil duzentos e setenta e dois reais 
e setenta e cinco centavos) e R$1.697,00 (um mil seiscentos e noventa e sete reais), respectivamente, será devida a complementação 
salarial referente ao mencionado período, consistente na diferença verificada entre os padrões então vigentes e os valores mencionados 
neste parágrafo.
§ 4º - A revisão geral anual da ordem de 5,8% (cinco inteiros e oito décimos por cento) de que trata o caput será aplicada também aos 
subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo Municipal de que trata o Anexo II da Lei Complementar nº 198/2013, alterado pelo 
Anexo III da Lei Complementar 215/2014, conforme valores fixados pela Lei nº 3746/2013, bem como aos subsídios fixados pelas Leis 
nºs 3673/2012 e 3674/2012,  para o prefeito e vice-prefeito e aos subsídios fixados pela Lei 3672/2012, para os vereadores 
Art. 3º - Aos servidores ocupantes dos empregos de Motorista e Técnico em Enfermagem, quando em exercício das 
atribuições do emprego no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, fica garantido o pagamento de gratificação 
correspondente a 40% (quarenta por cento) do vencimento.
Parágrafo Único: A gratificação de que trata o caput, enquanto paga, integra o salário para todos os efeitos.
Art. 4º - O anexo II da Lei Complementar nº 197/2012 passa a vigorar com as alterações do Anexo I desta lei.
Art. 5º - O anexo III da Lei Complementar nº 197/2012 passa a vigorar com as alterações constantes do anexo II desta lei.
Art. 6º - O anexo II-A da Lei Complementar nº 197/2014 passa a vigorar com as alterações e acréscimos constantes do 

Anexo III desta lei.
Art. 7º - O anexo VI da Lei Complementar nº 197/2012 passa a vigorar conforme os anexos IV desta lei.
Art. 8º - O anexo VII da Lei Complementar nº 197/2012 passa a vigorar conforme os anexos V desta lei.
Art. 9º - O anexo IX da Lei Complementar nº 197/2012 passa a vigorar conforme o anexo VI desta lei.
Art. 10 - O anexo V da Lei Complementar nº 197/2012 passa a vigorar conforme o anexo VII desta lei.
Art. 11 - O quadro de empregos efetivos da Guarda Civil Municipal é o constante do anexo XII da Lei Complementar nº 197, 
de 27 de novembro de 2012, que passa a vigorar conforme o anexo VIII desta lei.
Parágrafo Único: Os empregos efetivos da carreira da Guarda Civil Municipal ficam excluídos do anexo III da Lei 
Complementar nº 197/2012.
Art. 12 - A Lei Complementar nº 197/2012 passa a vigorar acrescida do anexo XIII - Enquadramento Servidores GCM – 
Situação Nova, conforme anexo IX desta lei.
Art. 13 - A Lei Complementar nº 197/2012 passa a vigorar acrescida do Anexo XIV - Tabela de Vencimento dos Empregos da 
Carreira da Guarda Civil Municipal, conforme anexo X desta lei.
Art. 14 - O anexo IX da Lei Complementar nº 215/2014 passa a vigorar com as alterações constantes do Anexo XI desta lei.
Art. 15 – As promoções pessoais dos procuradores jurídicos adquiridas durante a sua carreira acompanharão no aumento 
de referência desta lei.
Art. 16 - As despesas decorrente da execução da presente Lei Complementar correrão à conta de dotações próprias 
consignadas no orçamento, suplementadas se necessário.
Art. 17 - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de abril 
de 2014 o Anexo III e a reposição salarial do Anexo VII desta lei, os subsídios dos agentes políticos, bem como alterações e 
acréscimos do artigo 11 da Lei complementar 215/2014, revogadas as disposições em contrário. 
      
                  Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 02 de setembro 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

ANEXO I

A que se refere o artigo 4º
Anexo II da Lei Complementar nº 197/2012

EMPREGOS EM COMISSÃO

SITUAÇÃO ATUAL SITUAÇÃO NOVA

Quant. Denominação Ref. Quant. Denominação Ref.

01 Chefe de Divisão de Almoxarifado 35 Extinto

Inexistente Chefe de Serviço de Almoxarifado 35

01 Chefe da Divisão de Comunicação 
e tecnologia 35 Extinto 35

01 Inexistente Chefe de Serviço de Comunicação e 
Tecnologia 35

01  Chefe da Supervisão de Transporte 
Escolar 35 Extinto

Inexistente 01 Chefe de Serviço de Transporte Escolar 35

Inexistente 03 Chefe da Coordenadoria de Estradas 30

Inexistente 03 Chefe da Coordenadoria de Obras 30

01 Chefe da Divisão de Licitação 35 Extinto

Inexistente 01 Diretor do Departamento de Saúde 50

01 Assessoria de Planejamento e 
Convênios 45 01  Extinto        45

Inexistente Chefe de Divisão de Planejamento e 
Convênios 45

01 Chefe do Serviço de Gerenciamento 
de Equipes 30 Extinto

01 Chefe do Serviço da Criança e do 
Adolescente 35 01 Chefe do Serviço de Assistência à 

Criança e ao Adolescente 35

Inexistente 01 Diretor do Departamento de Gestão 
de Frota 50

Inexistente 01  Diretor do Departamento de 
Promoção social 50

01 Diretor do Departamento da 
Guarda Municipal 50 01 Comandante da Guarda Municipal 50

Inexistente 01 Subcomandante da Guarda Municipal 40

01 Chefe da coordenadoria de 
Contabilidade 30 Extinto

01 Chefe de Serviço de Contabilidade 35 Extinto

01 Inexistente Chefe de Serviço Geral de 
Contabilidade 35

ANEXO II
A que se refere o artigo 5º

Anexo III da Lei Complementar nº 197/2012 e Anexo II da lei Complementar 215/2014

EMPREGOS PERMANENTES

 SITUAÇÃO ATUAL SITUAÇÃO NOVA

Quant. Denominação Ref. QQuant. Denominação Ref.

08 Técnico em Enfermagem de Saúde 
da Família 28-45     12 Técnico em Enfermagem de Saúde da 

Família 28-45

01 Biólogo 30-47 02 Biólogo 30-47

02 Farmacêutico da Família 40-57 04 Farmacêutico da Família 47-56

12 Monitor do Projeto Recriança 25-42 12 Orientador Social 25-42

07 Procurador Jurídico 30-47 07 Procurador Jurídico 35-52

ANEXO III
A que se refere o artigo 6º

 Anexo II-A da Lei Complementar 197/2012 

Agentes Políticos

SITUAÇÃO ATUAL SITUAÇÃO NOVA

Quant. Denominação Remuneração Quant. Denominação Remuneração

Inexistente 01 Secretário de Cultura Subsídio

ANEXO IV
A que se refere o artigo 7º

Anexo VI da Lei Complementar nº 197/2012
FUNÇÃO GRATIFICADA

Inexistente Chefe do Serviço de Pessoal 01 25% sobre a referência 50

Inexistente Chefe da Coordenadoria de Pessoal 10% sobre a referência 50

Inexistente Chefe de Controle Interno 01 25% sobre a referência 50

Inexistente Chefe da Coordenadoria da 
Segurança do Trabalho 01 25% sobre a referência 50

Inexistente Chefe da Rede Odontológica 01 25% sobre a referência 50

Chefe do Serviço 
de Divida Ativa 01 12% sobre a 

referência 50 Chefe do Serviço de Dívida Ativa 01 15% sobre a referência 50

Chefe da 
Ouvidoria 01 50% da referência 

35 Extinto

Inexistente Chefe da coordenadoria de 
Contabilidade 01 14% sobre a referência 50
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ANEXO V
A que se refere o artigo 8º

Anexo VII da Lei Complementar nº 197/2012 
Atribuições e Requisitos dos empregos em comissão

Descrição do Emprego
Título: Secretário Municipal de Administração

Descrição Detalhada
- As descrições do Secretário Municipal de Administração são as constantes da Lei Complementar 215/2014, acrescida da 
coordenação e supervisão dos serviços no Setor do Protocolo Geral e do Arquivo Municipal.

      Descrição do Emprego
                     Título: Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

Descrição Sumária
- Compreende as tarefas que se destinam a dirigir e chefiar a unidade jurídica, objetivando representar o município em todos 
os atos em que este for parte, ré ou autor, assessorando-o juridicamente, acompanhando processos de forma a assegurar 
os seus direitos e defender seus interesses, bem como prestar consultoria jurídica ao Chefe do Poder Executivo e demais 
Secretarias Municipais.

Descrição Detalhada
- Representar judicial e extrajudicialmente o município;
- Exercer as funções de consultoria e assessoria jurídica do Executivo e da administração em geral;
- Prestar assessoramento técnico-legislativo ao Prefeito Municipal e aos demais Secretários;
- Elaborar minutas de informações a serem prestadas ao Poder Judiciário, nos mandados de segurança em que o Prefeito, 
Secretários Municipais e dirigentes de entidades da Administração direta e indireta sejam apontados como coatoras;
- Requisitar aos órgãos do Poder Executivo municipal informações, certidões, cópias, exames, diligências e esclarecimentos 
necessários ao cumprimento de suas finalidades institucionais; 
- Contribuir para o aperfeiçoamento e especialização dos Procuradores Jurídicos Municipais; 
- Avocar a si o exame de qualquer processo administrativo ou judicial que se relacione com órgãos da Administração municipal, 
inclusive autárquica e fundacional; 
- Propor medidas jurídicas para a proteção do patrimônio municipal ou o aperfeiçoamento das práticas administrativas; 
- Manter atualizada a legislação municipal, propondo ao Prefeito a sua revisão e consolidação; 
- Promover os procedimentos administrativos e judiciais de desapropriação; 
- Promover a uniformização do pensamento jurídico entre os órgãos e entidades da Administração municipal, direta e indireta; 
-  Representar ao Prefeito, de ofício ou quando solicitado, sobre providências de ordem jurídica que lhe pareçam reclamadas 
pelo interesse público, para a boa aplicação das leis vigentes, bem assim sobre inconstitucionalidade de leis; 
- Propor ao Prefeito, Secretários Municipais e autoridades de idêntico nível hierárquico as medidas que julgar necessárias à 
uniformização da legislação e da jurisprudência administrativa, na Administração direta e indireta;
- Efetuar cobrança extrajudicial e administrativa da dívida ativa do município promovendo o protesto de CDA e outros títulos, 
bem como a inclusão no cadastro e demais serviços de restrição ao crédito;
- Efetuar a cobrança judicial da divida Ativa;
- Propor ação civil pública representando o município;
- Responsabilizar-se pelo bom andamento de todos os serviços, cumprimento de prazos e demais obrigações da área jurídica 
da prefeitura;
- Organizar as atividades da unidade, distribuindo as tarefas e cobrando a sua execução;
- Supervisionar o desenvolvimento de todos os serviços, responsabilizando-se por sua correta execução;
- incentivar os trabalhos de regularização e de titulação das áreas ocupadas pela população;
- incentivar a regularização fundiária e urbanização em áreas ocupadas pela população mediante normas especiais de urbanização, 
uso e ocupação do solo e edificações, consideradas a situação socioeconômica da população e as normas ambientais.
- propor a simplificação da legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo e das normas edilícias, com vistas a permitir a 
redução dos custos e o aumento da oferta de lotes e unidades habitacionais.
- Executar outras tarefas correlatas.

Descrição do Emprego
Título Diretor do Departamento de Tributação, Arrecadação e Fiscalização

Descrição Sumária
- Compreende as tarefas que se destinam a realizar a arrecadação de tributos e taxas, inclusive a inscrição da dívida ativa, 
efetuando o lançamento, inscrição e o controle da divida ativa, assim como o lançamento de tributos e controle de arrecadação.

Descrição Detalhada 
- Executar a política tributária do Município e estimular o recolhimento espontâneo do imposto, melhorando o atendimento e 
a orientação ao contribuinte com uma ação fiscal setorial e preventiva;
-  Promover a inscrição da dívida ativa;
- Efetuar a sistematização, coordenação, execução, avaliação e controle das atividades vinculadas à administração tributária e 
aos sistemas de arrecadação;
- Cadastrar e fiscalizar o funcionamento de todos os segmentos de prestação de serviço na área do município;
- Coordenar e executar o cadastramento imobiliário no âmbito do Município;
- Enviar à Secretaria dos Negócios Jurídicos do município, para efeito de cobrança, administrativa e judicial, a relação dos 
contribuintes inscritos na dívida ativa;
- Expedir certidão relativa à situação dos contribuintes para com o erário municipal;
- Fomentar e implementar política de arrecadação dos tributos municipais;
- Cooperar na avaliação de imóveis para fins tributários;
- Implementar ações que disponibilizem para a sociedade informações sobre o desempenho da receita e aplicação dos recursos;
-  Promover outras medidas compatíveis com a destinação institucional do órgão;
-   Executar outras tarefas correlata.

Descrição do Emprego
Título: Diretor de Saúde

Descrição Sumária 
 - Compreende as tarefas de planejar, coordenar e avaliar ações de saúde; definir estratégias para unidades de saúde; gerenciar 
recursos humanos e coordenar interfaces com entidades sociais e profissionais.

Descrição Detalhada
- Orientar, controlar e coordenar os trabalhos da Diretoria de Saúde;
- Planejar as atividades de saúde, assim como coordenar e controlar as atividades dos Órgãos de apoio subordinados à 
Diretoria;
- Emitir pareceres técnicos em assuntos relacionados à saúde, homologar os pareceres em assuntos sanitários;
- Promover estudos para o aprimoramento dos serviços de saúde; 
- Formular e operacionalizar as políticas públicas na área de saúde, colaborando na definição de objetivos gerais e específicos, 
visando a perfeita harmonia na articulação de sua área com as demais em nível municipal e, havendo interesse, com órgãos 
estaduais e federais;
- Elaborar planos de atividades de sua área, baseando-se nos objetivos a serem alcançados e na disponibilidade de recursos 
materiais e humanos;
- Organizar, dirigir, planejar e coordenar as múltiplas atividades de seus órgãos ou unidades, tanto no campo de atenção à 
saúde do indivíduo, através da prestação de serviços, como no campo da atenção coletiva, através de ações de prevenção e 
educação sanitária;
- Controlar o desenvolvimento de programas, projetos ou campanhas na área de saúde, orientando os executores na solução 
de dúvidas e problemas, tomando decisões ou sugerindo estudos pertinentes, com vistas a melhorar o desempenho dos 
trabalhos e qualidade dos serviços prestados;

- Avaliar os resultados dos programas, consultando o pessoal encarregado das diversas unidades da área, para detectar possíveis 
falhas e determinar ou propor modificações necessárias;;
- Executar outras tarefas correlatas.

Descrição do Emprego
Título: Diretor do Departamento de Gestão de Frota

Descrição Sumária
- Compreende as tarefas que se destinam a elaborar e operacionalizar as políticas municipais, na área de manutenção e 
conservação dos veículos, máquinas e equipamentos municipais, bem como efetuar a manutenção preventiva da frota municipal.

Descrição Detalhada
- Supervisionar a distribuição guarda e manutenção de veículos e máquinas de propriedade do município;
- Organizar o serviço de manutenção preventiva da frota municipal;
- Supervisionar as atividades desenvolvidas pela oficina mecânica, solicitando reposição ou aquisição de peças ou acessórios 
necessários à execução dos serviços;
- Encaminhar serviços mais complexos para oficinas especializadas ou torneiro mecânico, para conserto ou adaptação de 
peças e equipamentos;
- Zelar pela guarda e conservação das ferramentas e equipamentos da oficina mecânica;
- Executar outras tarefas, trabalhos, serviços ou procedimentos, determinados pelo superior imediato, compatíveis com 
sua área de atuação, competência e conhecimento.

Descrição do Emprego
Título: Chefe de Serviços de Recursos Humanos

Descrição Sumária
Compreende as tarefas que se destinam a planejar, coordenar e dirigir todas as atividades da área de recursos humanos, 
organizando e orientando os trabalhos específicos e controlando o desempenho do pessoal, para assegurar o desenvolvimento 
normal das rotinas de trabalho.

Descrição Detalhada
- Dirigir o Departamento de Recursos Humanos delegando tarefas aos servidores integrantes da equipe de trabalho;
- Contribuir com o estabelecimento de diretrizes para implantação e desenvolvimento de programas de administração de 
vencimentos e benefícios, treinamento, desenvolvimento, avaliação de desenvolvimento, planos de carreiras, etc.
- Orientar e coordenar os atos relativos à vida funcional dos servidores públicos;
- Coordenar e supervisionar os serviços de elaboração de folha de pagamento, recolhimento de encargos sociais e demais 
rotinas do Departamento;
- Emitir pareceres sobre os serviços que lhe são inerentes;
- Assessorar a comissão que executa o processo do estágio probatório dos servidores;
- Elaborar e acompanhar junto as Secretárias  a aplicação  da ficha de avaliação de promoção por merecimento.
- Cooperar com os processos relativos a deveres ou direitos dos servidores municipais, em parceria com a área jurídica da 
Prefeitura;

- Orientar a equipe de trabalho quanto ao assentamento individual dos servidores municipais nas respectivas fichas funcionais;
- Orientar os servidores municipais em assuntos pertinentes à sua vida funcional;
- Supervisionar os expedientes relativos ao ingresso ou saída do serviço público municipal, bem como os relativos à 
movimentação interna do pessoal;
- Determinar a verificação do controle de freqüência dos servidores municipais;
- Dirigir as ações relativas à elaboração das relações de descontos obrigatórios e autorizados, referentes à folha de pagamento;
- Fornecer certidões de tempo de serviço municipais a pedido do interessado;
- Executar demais atividades correlatas

Descrição do Emprego
Título: Chefe de Serviço de Comunicação e Tecnologia

Descrição Sumária
- Compreende as tarefas que se destinam à proposição de ações relativas ao uso estratégico de Tecnologia da Informação e 
Comunicação, bem como a adoção de padrões técnicos para os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal;

Descrição Detalhada

- governança de Tecnologia da Informação e Comunicação que permita o planejamento, a organização, a integração e o 
monitoramento das atividades de TIC no âmbito da Administração Pública Municipal;
- o acompanhamento, a proposição e o desenvolvimento de modelos para o gerenciamento e integração das bases de dados 
municipais e sistemas de informação dos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal;
- a utilização de novas tecnologias;
 - o estímulo, a regulamentação e a definição de formas de atuação, comunicação e de prestação de serviços públicos 
relacionadas com o uso da TIC, com foco nas atividades desenvolvidas em redes sociais e no uso de recursos colaborativos 
em ambiente de Internet;
- o estabelecimento de novos métodos e processos relacionados à interação com a sociedade, nos vários canais tecnológicos;
 - a visão global sobre o cenário de Tecnologia da Informação e Comunicação no âmbito da Administração Pública Municipal, 
com o objetivo de:
a) propor soluções integradas, escaláveis e replicáveis, no que se refere a ferramentas e ambiente, para a obtenção de resultados 
ágeis e coesos;
b) identificar tendências e indicar necessidades futuras, visando manter alinhados o planejamento, a evolução e a inovação 
tecnológica;
- o fomento à modelagem de serviços interativos e escaláveis, centrados na prestação de serviços ao cidadão.
- executar outras atividades correlatas.

Descrição do Emprego
Título: Chefe do Serviço de Almoxarifado

    Descrição Sumária
- Compreende as atividades estocagem, manipulação e expedição dos produtos utilizados pela Prefeitura Municipal.

Descrição Detalhada
- Auxiliar no armazenamento dos produtos, visando preservar sua integridade e segurança.
- Auxiliar na organização da disposição das mercadorias estocadas, facilitando sua identificação, localização e manuseio, por 
linha e por produto.
- Examinar a qualidade dos produtos adquiridos, informando ao departamento de compras qualquer desvio em relação às 
especificações estabelecidas.
- Prestar assistência e orientação técnica aos vendedores em relação aos produtos, visando melhor atendimento ao cliente.
- Auxiliar na supervisão do serviço de transporte e entrega dos produtos vendidos, visando assegurar a eficácia no atendimento 
ao cliente.
- Identificar necessidades de aprimorar e modernizar equipamentos e instalações de uso do almoxarifado, visando melhorar 
seu desempenho e produtividade.
- Auxiliar na supervisão da manutenção da limpeza e organização do almoxarifado.
- Interagir com a área de Vendas nos processos de devoluções de produtos pelos clientes, visando assegurar que os 
procedimentos e políticas da empresa estejam sendo seguidos.

Descrição do Emprego
Título: Chefe de Serviço de Gabinete

Descrição Sumária
- Compreende as tarefas que se destinam a assessorar o prefeito na organização, supervisão e coordenação das atividades, 
bem como nas 
- relações com os parlamentares e munícipes.

Descrição Detalhada,
- Assessorar o Prefeito no planejamento, na organização, na supervisão e na coordenação das atividades da Prefeitura, 
mantendo-o informado sobre o controle de prazo dos processos do Legislativo, referentes a requerimentos, informações, 
respostas, indicações e apreciação dos projetos pela Câmara, para as tomadas de decisões;
- Receber, estudar e propor soluções em expedientes e processos, discutindo junto às demais unidades administrativas o 
andamento das providências e decisões tomadas pelo Chefe do Poder Executivo;
- Recepcionar e atender munícipes, entidades, associações de classe e demais visitantes, prestando esclarecimentos e 
encaminhando-os ao Prefeito ou às unidades competentes, para permitir o cumprimento dos compromissos assumidos;
- Promover o comportamento disciplinar entre os servidores sob sua responsabilidade, incentivando-os ao cumprimento 
dos regulamentos, ordens e instruções de serviços, para obter um ambiente favorável e maior rendimento do trabalho;
- Organizar as atividades de protocolo nas solenidades oficiais, recepcionando autoridades e visitantes, para cumprir a 
programação estabelecida;
- Executar outras tarefas correlatas.

Descrição do Emprego
Título: Chefe da Serviço de Transporte Escolar

Descrição Sumária
- Compreende as tarefas que se destinam a elaborar, supervisionar e dirigir as atividades do transporte escolar.
- 
Descrição Detalhada 

 Supervisionar e administrar a consecução do serviço de transporte escolar municipal; Gerir e fomentar programas 
federais de transporte escolar voltados ao âmbito municipal;
- Gerir e administrar as atividades decorrentes de convênios celebrados com outras esferas governamentais para fins de 
transporte de alunos na circunscrição municipal;
- Supervisionar as atividades desenvolvidas por empresas contratadas para a prestação do serviço no âmbito do município
- Executar outras tarefas determinadas pelo superior imediato.

Descrição do Emprego
Título: Chefe de Coordenadoria de Cerimonial

Descrição Sumária
- Compreende as atividades de planejar, coordenar e organizar eventos, em todas as suas fases, além do protocolo de 
implantação com as precedências e tratamentos de acordo com a legislação específica, planejando o roteiro da solenidade.

Descrição Detalhada
- Planejar, supervisionar e coordenar os eventos;
- Dirigir e organizar as atividades dos eventos em geral, planeando o roteiro da solenidade, as atividades a serem realizadas, a 
maneira e a ordem que cada atividade será apresentada;
- Distribuir e fiscalizar as atividades exercidas por subordinados antes e no decorrer dos eventos, zelando sempre pela 
disciplina no local de trabalho;
- Comunicar ao supervisor imediato sobre qualquer deficiência ou ocorrência relativa às atividades para realização dos eventos.

Descrição do Emprego
Título: Chefe de Coordenadoria de Defesa Civil

Descrição Sumária
- Compreende as atividades de realizar ações preventivas, de socorro, assistenciais e recuperativas com o propósito de evitar 
ou minimizar desastres, procurando, ao mesmo tempo, preservar o estado moral da população e restabelecer a normalidade 
do convívio social. 

Descrição Detalhada
 - Atuar promovendo ações de prevenção de desastre como a elaboração de  planos, exercícios simulados, destinados ao 
desenvolvimento e aperfeiçoamento do sistema de autodefesa do município;
- Dirigir, supervisionar e coordenar ação de preparação para emergências, de respostas aos desastres e reconstruir de forma 
integrada os prejuízos causados; 
- Planejar, articular, coordenar, mobilizar e gerenciar as ações no âmbito municipal
- Comunicar ao superior imediato quaisquer deficiências ou ocorrências relativas às atividades sob sua responsabilidade, bem 
como propor alternativas para solucioná-las;
- Promover as atividades da Coordenadoria como instrumento sócio-educativo da comunidade;
- Desempenhar outras atribuições que lhe forem determinadas pela autoridade competente.

Descrição do Emprego
Título: Chefe de Coordenadoria de Obras

Descrição Sumária 
- Compreende as tarefas destinadas a organizar e supervisionar atividades dos trabalhadores sob suas ordens, distribuindo, 
coordenando e orientando as diversas tarefas, para assegurar o desenvolvimento do processo de execução das obras, normas 
e especificações estabelecidas.

Descrição Detalhada
- Dirigir, supervisionar e coordenar a execução de projetos urbanísticos, arquitetônicos e de engenharia, e a execução das 
obras;
- Distribuir e controlar as tarefas entre os subordinados, bem como elaborar o planejamento das obras a serem realizadas;
- Zelar pela disciplina nos locais de trabalho, fiscalizar a frequência e a permanência dos subordinados no serviço.
- Coordenar a implementação de obras específicas e o trabalho na construção de vias e logradouros públicos;
- Prover a equipe dos recursos materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução dos serviços, orientando 
sua distribuição ou reposição;
- Providenciar transporte do pessoal da equipe, equipamento ou ferramentas de uma para outra frente de trabalho;
- Comunicar ao superior imediato quaisquer deficiências ou ocorrências relativas às obras;
- Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

Descrição do Emprego
Título: Chefe de Coordenadoria de Recursos Humanos

Descrição Sumária
- Compreende as atividades de gerenciar serviços de pessoal, recrutamento e seleção, salários, treinamento e desenvolvimento, 
liderar e facilitar o desenvolvimento do trabalho das equipes. Assessorar a administração em atividades como planejamento, 
contratações, negociações de relações humanas e do trabalho. 
 
Descrição Detalhada
- Coordenar e desenvolver estratégias de atuação e de trabalho para os funcionários;
- Manter o bem estar dos funcionários bem como cumprir com os direitos trabalhistas, pagamentos de todas as contribuições, 
contratações e demissões dos funcionários;
- Coletar indicadores de recursos humanos, bem como acompanhar o desenvolvimento das atividades realizadas;
- Apoiar os gestores e diretores na gestão das pessoas através de orientações e instruções.
- Participar da elaboração da política de pessoal, colaborando com informes, sugestões e experiências, a fim de contribuir para 
a definição de objetivos gerais e específicos e para a articulação de seu serviço com as demais;
- Informar os superiores hierárquicos sobre o processamento dos trabalhos e resultados alcançados, elaborando relatórios 
ou através de reuniões e outros meios, para possibilitar a avaliação geral das políticas aplicadas e sua conjugação com as demais 
políticas; 
- Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

Descrição do Emprego
Título: Chefe de Coordenadoria de Estradas

Descrição Sumária
- Compreende as tarefas que se destinam a efetuar a manutenção das estradas rurais, bem como a construção de pontes, mata-
burros, linhas de tubos, sangrias e limpeza de córregos e beiras de estrada.

Descrição Detalhada
- Coordenar, dirigir, controlar e distribuir os serviços ligados à construção e reparo de pontes e mata-burros, abertura e 
limpeza de valetas, conservação e capinação, abertura de sangrias, etc;
- Supervisionar os serviços de assentamento  e manutenção de linhas de tubos para canalização de água, para corrigir 
problemas de erosão;
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- Elaborar o planejamento das atividades a serem desenvolvidas;
- Promover reuniões periódicas entre seus subordinados, ouvindo sugestões ou discutindo assuntos diretamente ligados 
ás atividade que lhe são afetas;
- Prestar contas, a qualquer tempo, das atividades em execução ou executadas nas estradas.
- Manter e conservar as estradas do município em condições perfeitas de uso, providenciando o nivelamento, aterros , 
combate à erosão, etc.;
- Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

Descrição do Emprego
Título: Chefe de Coordenadoria de Museu

Descrição Sumária
- Compreende as atividades de organizar, coordenar, conservar o museu, auxiliar pesquisadores em suas consultas para 
despertar maior interesse público.

Descrição Detalhada
- Planejar e organizar a aquisição de objetos de arte e outras peças de valor, estudando os meios de adquiri-los, para 
enriquecer e ampliar o museu;
- Catalogar e classificar as peças do museu, elaborando fichários e índices diversos, segundo o tipo, valor, época e autor, 
para facilitar o atendimento ao público, o controle das coleções do museu, organizando exposições de valor educativo e 
cultural em campanhas educativas;
- Adquirir peças de exposição, desenvolvendo o intercâmbio com outros museus, alugando ou pedindo emprestadas peças 
de propriedade particular, para renovar e ampliar o acervo;
- Atender aos pesquisadores, permitindo-lhes o acesso ao material não-exibível ao público, seja de valor histórico ou 
científico, para possibilitar-lhes pesquisas mais completas;
- Estudar novos métodos e técnicas de preparação e exposição consultando publicações especializadas mais recentes, e 
experimentando mudanças na disposição das peças, para propiciar aos visitantes uma melhor observação das obras expostas;
- Coordenar os trabalhos de conservação do acervo;
- Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

Descrição do Emprego
Título: Chefe de Coordenadoria da Cultura

Descrição Sumária
- Compreende as tarefas que se destinam a apoiar e preservar o desenvolvimento cultural do município, atuando como 
catalisador e proporcionando a todos o acesso aos espaços culturais e às atividades neles desenvolvidas.

Descrição Detalhada
- Coordenar projetos culturais;
- Zelar pela observância das disposições regulamentares, acompanhando a execução das atividades, dentro das normas e condições;
- Prover a equipe com materiais necessários à execução das tarefas;
- Coordenar e fiscalizar a realização de festivais e certames de caráter cívico cultural ou filantrópico;
- Apoiar, preservar e supervisionar o desenvolvimento cultural do município;
- Coordenar as atividades desenvolvidas pelos serviços de administração dos espaços culturais e  unidades ligadas a sua área;
- Coordenar atividades para garantir a preservação do acervo histórico-cultural do município, para incentivar o seu uso 
e acesso por parte da população;
- Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

Descrição do Emprego
Título: Chefe da Coordenadoria de Obras

Descrição Sumária
– compreende as atividades de  coordenar, controlar e orientar a execução das obras municipais e responsabilizar-se pelos 
encargos atribuídos;

Descrição Detalhada
- administrar em âmbito municipal os serviços de obras públicas;
– comunicar ao superior imediato quaisquer deficiências ou ocorrências relativas às atividades sob sua responsabilidade, bem 
como propor alternativas para solucioná-las;
– garantir que a execução das atividades do serviço estejam de acordo com os padrões de qualidade, produtividade e custos 
ditados pelas normas, princípios e critérios estabelecidos pela autoridade superior;
– informar os processos que lhe forem distribuídos;
– cooperar com o chefe imediato em assuntos técnicos ou administrativos de sua competência;
– prestar contas, a qualquer tempo, das atividades em execução ou executadas pelo seu serviço;
– promover reuniões periódicas de coordenação entre seus subordinados, ouvindo sugestões ou discutindo assuntos 
diretamente ligados às atividades que lhe estão afetas.
– desempenhar outras atribuições que lhe forem determinadas pela autoridade competente;

Descrição do Emprego
Título: Chefe de Serviço de Comunicação e Tecnologia

Descrição Sumária
- Compreende as tarefas que se destinam à proposição de ações relativas ao uso estratégico de Tecnologia da Informação e 
Comunicação, bem como a adoção de padrões técnicos para os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal;

Descrição Detalhada
- governança de Tecnologia da Informação e Comunicação que permita o planejamento, a organização, a integração e o 
monitoramento das atividades de TIC no âmbito da Administração Pública Municipal;
- o acompanhamento, a proposição e o desenvolvimento de modelos para o gerenciamento e integração das bases de dados 
municipais e sistemas de informação dos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal;
- a utilização de novas tecnologias;
 - o estímulo, a regulamentação e a definição de formas de atuação, comunicação e de prestação de serviços públicos 
relacionadas com o uso da TIC, com foco nas atividades desenvolvidas em redes sociais e no uso de recursos colaborativos 
em ambiente de Internet;
- o estabelecimento de novos métodos e processos relacionados à interação com a sociedade, nos vários canais tecnológicos;
 - a visão global sobre o cenário de Tecnologia da Informação e Comunicação no âmbito da Administração Pública Municipal, 
com o objetivo de:
a) propor soluções integradas, escaláveis e replicáveis, no que se refere a ferramentas e ambiente, para a obtenção de resultados 
ágeis e coesos;
b) identificar tendências e indicar necessidades futuras, visando manter alinhados o planejamento, a evolução e a inovação 
tecnológica;
- o fomento à modelagem de serviços interativos e escaláveis, centrados na prestação de serviços ao cidadão.
- executar outras atividades correlatas.

Descrição do Emprego
Título: Chefe de Coordenadoria De Habitação e Regularização Fundiária

Descrição Sumária
- Compreende as tarefas que se destinam a coordenar a execução de programas desenvolvidos no âmbito da Diretoria.

Descrição Detalhada
- coordenar os trabalhos de regularização fundiária junto à população interessada;

- trabalhar junto à sociedade no sentido de levantar informações pertinentes às deficiências municipais na área de habitação;
- proceder ao zoneamento municipal no que pertine à disponibilidade e deficiência habitacionais;
- intermediar ações municipais junto aos munícipes para fins de promoção da regularização e a titulação das áreas ocupadas;
- Zelar pela observância das disposições regulamentares, acompanhando a execução das atividades, dentro das normas e 
condições;
- exercer outras atividades correlatas.

Descrição do Emprego
Título: Diretor do Departamento de Promoção Social

Descrição Sumária 
 - Elaborar e coordenar programas, projetos, serviços e benefícios da assistência social no âmbito municipal, bem como articular 
e coordenar a rede de proteção social básica e especial, com centralidade na família, constituída de entidades públicas e da 
sociedade civil, estabelecendo fluxo, referência e retaguarda nas modalidades e complexidade de atendimento aos usuários da 
assistência social do município
. 
Descrição Detalhada
- Articular e firmar parcerias de cooperação técnico-financeira com instituições públicas e privadas de âmbito municipal, 
estadual e federal, visando à inclusão social dos destinatários da assistência sócia.
- Formular a política municipal de assistência social em consonância com a política estadual e a política nacional de assistência 
social;
- Desempenhar outras atribuições, cuja finalidade seja a atenção social básica a famílias e entidades carentes do município;
- Elaborar planos de atividades de sua área, baseando-se nos objetivos a serem alcançados e na disponibilidade de recursos 
materiais e humanos;
- Controlar o desenvolvimento de programas, projetos ou campanhas na área de, orientando os executores na solução de 
dúvidas e problemas, tomando decisões ou sugerindo estudos pertinentes, com vistas a melhorar o desempenho dos trabalhos 
e qualidade dos serviços prestados.
- Avaliar os resultados dos programas, consultando o pessoal encarregado das diversas unidades da área, para detectar possíveis 
falhas e determinar ou propor modificações necessárias;
- Executar outras tarefas correlatas.

Descrição do Emprego
Título: Chefe do Serviço Geral de Contabilidade

Descrição Sumária
- Compreende as tarefas que se destinam a chefiar as atividades de uma unidade de serviços de contabilidade, organizando e 
orientando os trabalhos específicos da mesma e controlando o desempenho do pessoal, para assegurar o desenvolvimento 
normal das rotinas de trabalho.

Descrição Detalhada
- Analisar o funcionamento das diversas rotinas, observando o desenvolvimento e efetuando estudos e ponderações a 
respeito, para propor medidas de simplificação e melhoria dos trabalhos;
- Distribuir o serviço de contabilidade, dando orientações a respeito de exames de registros de lançamentos, de balanços 
e de outras operações contábeis, para assegurar sua eficiente execução;
- Informar papéis e processos, instruídos a respeito, para dar encaminhamento aos assuntos tratados;
- Elaborar demonstrativo contábil relativo à execução contábil e financeira, em consonância com as leis, regulamentos e normas 
vigentes, para apresentar resultados da situação patrimonial, econômica e financeira;
- Supervisionar a escrituração contábil;
- Examinar empenhos de despesa, verificando sua correta classificação e a existência de recursos nas dotações orçamentárias;
- Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

Descrição do Emprego
Título: Operador de Máquinas Pesadas

Descrição Sumária
- Compreende as tarefas que se destinam a operar máquinas de construção civil, conduzindo-as e operando seus 
comandos, para escavar, nivelar, aplainar e compactar terra e materiais similares, preparar concreto e colocar capeamento de 
asfalto e concreto nas estradas e outros, auxiliando na execução de obras públicas.

Descrição Detalhada
- Zelar pela conservação e limpeza das máquinas, acessórios e ferramentas, que utiliza na execução de suas tarefas;
- Operar máquinas montadas sobre rodas ou sobre esteiras e providas de pá mecânica ou caçamba, para escavar e mover 
terra, pedras, areia cascalho e materiais análogos;
- Operar máquinas de abrir canais de drenagem, abastecimento de água, e  outros;
- Operar equipamento de drenagem para aprofundar e alargar leito de rio ou canal, ou extrair areia e cascalho;
- Operar máquinas providas de martelo acionado mecanicamente ou de queda livre, para cravar estacas de madeira, de 
concreto ou de aço, em terreno seco ou submerso;
- Operar máquinas providas de lâminas para nivelar solos, na construção de edifícios, pistas, estradas e outras obras;
- Operar máquinas providas de rolos compressores, para compactar e aplainar os materiais utilizados na construção de 
estradas;
- Operar máquinas para estender camadas de asfalto ou de betume, acionando os dispositivos, para posicioná-las segundo 
as necessidades do trabalho;
- Movimentar a máquina, acionando seus pedais e alavancas de comando, corte, elevação e abertura, assim como seus 
comandos de tração e os hidráulicos, para escavar, carregar, levantar, descarregar material, mover pedras, terras e materiais 
similares;
- Executar serviços de terraplanagem, tais como remoção, distribuição e nivelamento de superfícies, cortes de barrancos, 
acabamento e outros;
- Providenciar o abastecimento de combustível, água e lubrificantes nas máquinas sob sua responsabilidade;
- Conduzir as máquinas, acionando o motor e manipulando os dispositivos, para posicioná-las, segundo as necessidades 
de trabalho;
- Executar as tarefas relativas a verter, em caminhões e veículos de carga pesada, os materiais escavados, para o transporte 
dos mesmos;
- Efetuar serviços de manutenção de máquina, executando pequenos reparos, para assegurar seu bom funcionamento;
- Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

Requisito: Alfabetizado e C.N.H, categoria D.

Descrição do Emprego
Título: Orientador Social

Descrição Sumária
- Compreende as tarefas que se destinam à execução de serviços de atendimento às crianças e adolescentes nas áreas 
educativa e recreativa, bem como cuidar da higiene e educação dos assistidos.

Descrição Detalhada
- Desenvolver atividades educativas e recreativas para estimular o desenvolvimento físico e mental;
- Orientar as crianças e os adolescentes quanto às condições de higiene;
- Orientar as atividades relacionadas a guarda  e conservação dos pertences pessoais e da Instituição;
- Controlar os horários de entrada e saída, bem como das atividades cotidianas;
- Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

Requisito: Ensino Médio Completo, preferencialmente em Curso de Magistério.



Página 06 Socorro, 05 de setembro de 2014



Página 07 Socorro, 05 de setembro de 2014

Referência Valor R$ (reais)
1 765,99
2 765,99
3 765,99
4 765,99
5 765,99
6 765,99
7 765,99
8 765,99
9 765,99
10 765,99
11 765,99
12 765,99
13 787,13
14 806,25
15 838,04
16 866,92
17 894,59
18 927,09
19 961,12
20 996,99
21 1.029,52
22 1.073,96
23 1.115,42
24 1.158,89
25 1.203,11
26 1.252,56
27 1.302,84
28 1.355,71
29 1.411,25
30 1.469,50
31 1.530,83
32 1.595,05
33 1.662,60

ANEXO VII
A que se refere o artigo 10

Sub-Anexo I
Anexo V da Lei Complementar nº 197/2012

ESCALA DE VENCIMENTOS – QUADRO GERAL

34 1.733,31
35 1.807,75
36 1.885,90
37 1.967,97
38 2.054,06
39 2.144,46
40 2.238,73
41 2.339,16
42 2.443,75
43 2.553,69
44 2.668,00
45 2.790,32
46 2.917,56
47 3.050,81
48 3.191,48
49 3.338,79
50 3.493,45
51 3.651,79
52 3.817,54
53 3.991,09
54 4.172,81
55 4.363,05
56 4.562,25
57 4.770,79
58 4.989,17
59 5.217,78
60 5.457,14
61 5.707,75
62 5.970,12
63 6.244,87
64 7.414,22
65 7.756,83
66 8.115,53
67 8.491,07



Página 08 Socorro, 05 de setembro de 2014

ANEXO VIII
A que se refere o artigo 11

Anexo XII da Lei Complementar nº 197/2012
Quadro de Empregos – Carreira da Guarda Civil Municipal

Denominação Quantidade Nível
Guarda Civil Estagiário Masculino 25 I
Guarda Civil Estagiário Feminino 05 I
Guarda Civil de 2ª Classe Masculino 40 II
Guarda Civil de 2ª Classe Feminino 08 II
Guarda Civil de 1ª Classe Masculino 20 III
Guarda Civil de 1ª Classe  Feminino 05 III
Guarda Civil de Classe Especial Masculino 05 IV
Guarda Civil de Classe Especial Feminino 01 IV
Guarda Civil de Classe Distinta Masculino 03 V
Guarda Civil de Classe Distinta Feminino 01 V
Inspetor Masculino 02 VI
Inspetor Feminino 01 VI

Anexo IX
A que se refere o artigo 12

Anexo XIII da Lei Complementar nº 197
Enquadramento Servidores GCM – Situação Nova

SITUAÇÃO ATUAL 
(REF)

SITUAÇÃO TRANSITÓRIA – 
ART. 210

SITUAÇÃO NOVA – ART. 210 A

Nível Ref.
13 14 I 01
14 17 II 02
15 18 II 03
16 19 II 04
17 20 II 05
18 21 II 06
19 22 II 07
20 23 II 08
21 24 III 09
22 25 III 10
23 26 III 11
24 27 III 12
25 28 III 13
26 29 III 14
27 30 III 15
28 31 IV 16
29 32 IV 17
30 33 IV 18
31 34 IV 19
32 35 IV 20
33 36 IV 21
34 37 IV 22
35 38 IV 23
36 39 V 24
37 40 V 25
38 41 V 26
39 42 V 27
40 43 V 28
41 44 V 29
42 45 VI 30
43 46 VI 31
44 47 VI 32
45 48 VI 33
46 49 VI 34 

ANEXO X
A que se refere o artigo 13

Anexo XIV da Lei Complementar nº 197/2012
Tabela de Vencimento dos Empregos da Carreira da Guarda Civil Municipal

Referência
Nível 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I 806,25 - - - - - - - - - - -

II - 894,59 927,09 961,12 996,99 1.029,52 1.073,96 1.115,42 1.158,89 1.203,11 1.252,56 1.302,84

III - 939,31 973,44 1.009,17 1.046,83 1.080,99 1.127,65 1.171,19 1.216,83 1.263,26 1.315,18 1.367,98

IV - 984,04 1.019,79 1.057,23 1.096,68 1.132,47 1.181,35 1.226,96 1.274,77 1.323,42 1.377,81 1.433,12

V - 1.028,77 1.066,15 1.105,28 1.146,53 1.183,94 1.235,05 1.282,73 1.332,72 1.383,57 1.440,44 1.498,26

VI - 1.073,50 1.112,50 1.153,34 1.196,38 1.235,42 1.288,75 1.338,50 1.390,66 1.443,73 1.503,07 1.563,40

Referência
Nível 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

I - - - - - - - - - - - -

II 1.355,71 1.411,25 1.469,50 1.530,83 1.595,05 1.662,60 1.733,31 1.807,75 1.885,90 1.967,97 2.054,06 2.114,46

III 1.423,49 1.481,81 1.542,97 1.607,37 1.674,80 1.745,73 1.819,97 1.898,13 1.980,19 2.066,36 2.156,76 2.220,18

IV 1.491,28 1.552,37 1.616,45 1.683,91 1.754,55 1.828,86 1.906,64 1.988,52 2.074,49 2.164,76 2.259,46 2.325,90

V 1.559,06 1.622,93 1.689,92 1.760,45 1.834,30 1.911,99 1.993,30 2.078,91 2.168,78 2.263,16 2.362,16 2.431,62

VI 1.626,85 1.693,50 1.763,40 1.836,99 1.914,06 1.995,12 2.079,97 2.169,30 2.263,08 2.361,56 2.464,87 2.537,35

Referência
Nível 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 - -

I 2.238,73 2.339,16 2.443,75 2.553,69 2.668,00 2.790,32 2.917,56 3.050,81 3.191,48 3.338,79 - -
II 2.350,66 2.456,11 2.565,93 2.681,37 2.801,40 2.929,83 3.063,43 3.203,35 3.351,05 3.505,72 - -
III 2.462,60 2.573,07 2.688,12 2.809,05 2.934,80 3.069,35 3.209,31 3.355,89 3.510,62 3.672,66 - -
IV 2.574,53 2.690,03 2.810,31 2.936,74 3.068,20 3.208,86 3.355,19 3.508,43 3.670,20 3.839,60 - -
V 2.686,47 2.806,99 2.932,50 3.064,42 3.201,60 3.348,38 3.501,07 3.660,97 3.829,77 4.006,54 - -
VI 2.238,73 2.339,16 2.443,75 2.553,69 2.668,00 2.790,32 2.917,56 3.050,81 3.191,48 3.338,79 - -

Anexo XI
A que se refere o artigo 14

Anexo XI da Lei Complementar nº 197/2012
FICHA DE AVALIAÇÃO PESSOAL PARA PROMOÇÃO DE CONCURSO INTERNO DE PROVAS E MéRITO

DADOS PESSOAIS

NOME: MATRÍCULA:
FUNÇÃO: N.º FUNC. PMS

I) TEMPO DE GUARDA CIVIL

FUNÇÃO: PERÍODO EM MESES PONTOS

 Inspetor X 1,0

Classe Distinta X 0.8

Classe Especial X0.7

Guardas Municipais de 1ª Classe X 0,6

Guardas Municipais de 2ª Classe X 0,5

                TOTAL “I”

II) ESCOLARIDADE

CURSO: ANO/
SEMESTRE

N.º DE ANOS OU SEMESTRES 
COMPLETOS

Ensino Médio Ano X 2

Superior Semestre X 3
Pós graduação em 
segurança                                                                                                                              

X 4
                                                                                                             TOTAL “II”
III – PROVA INTELECTUAL
FUNÇÃO: ACERTOS PONTOS
Inspetor

Classe Distinta
Classe Especial
Guardas Municipais de 1ª Classe
Guarda Municipais de 2ª Classe
                                                                                           TOTAL “III”

FUNÇÃO: ACERTOS PONTOS

Guardas Municipais de 1ª Classe

Guarda Municipais de 2ª Classe

IV) CAPACITAÇÃO FÍSICA – Conforme tabela por limite de idade, constante do Anexo II

TESTES CONCEITOS PONTOS
MB 10,0

CORRIDA B 7,5
ABDOMINAL R 5,0
BRAÇO I 0,0
                                                                                           TOTAL “IV”
V) ATOS DISCIPLINARES
COMPORTAMENTO (*) PONTOS (*) Registrado no dia do encerramento 

das alterações
EXCEPCIONAL 20 PONTOS
ÓTIMO 15 PONTOS
BOM 10 PONTOS
                                                                                           TOTAL “V”  
ITEM “I”                                                                                           
ITEM “II”
ITEM “III”
ITEM “IV”
ITEM “V”

TOTAL DE PONTOS:  _____________________________________________

LEI COMPLEMENTAR Nº 217/20114
“Altera a alínea “d” do § 4º  do artigo 535 da Lei Complementar nº 126/2008, 

alterada pela Lei Complementar nº 203/2013”

Autógrafo nº 37.14
(Projeto de Lei Complementar nº 08/2014)

ANDRé EDUARDO bOzOLA DE SOUzA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA 
ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIbUIÇÕES 
LEGAIS, FAz SAbER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA E 
PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Altera a alínea “d” do parágrafo 4º  do artigo 535 da Lei Complementar nº 126/2008, alterada 
pela Lei Complementar 203/2013, para prorrogação de prazo por mais 1 (um ) ano,  passando a ter a seguinte 
redação.

“d) Ficam isentas de multa as regularizações de que trata o § 4º da Lei Complementar 203/2013, que alterou 
a Lei Complementar nº126/2008, requeridas no período de 1 (um) ano a contar da vigência desta Lei.”

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 02 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

LEI Nº 3827/2014
“Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o Governo do Estado de 

São Paulo, através da Secretaria da Segurança Pública, objetivando o fornecimento de 
combustível para uso nas viaturas empregadas nos serviços policiais locais.” 

Autógrafo nº 38.14
(Projeto de Lei nº 37   /2014) 

ANDRé EDUARDO bOzOLA DE SOUzA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE 
SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIbUIÇÕES LEGAIS, FAz SAbER QUE A 
CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1 º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar convênio com o Estado de São Paulo, 
através da Secretaria da Segurança Pública, na forma do Decreto n º 36.763, de 12/05/1993, inciso I, visando o fornecimento de 
combustível pelo Município, para uso nas viaturas empregados pela Polícia Civil, nos serviços policiais locais. 

Art. 2 º - As condições e quantidades de combustível a ser fornecido serão estabelecidas no convênio a ser assinado 
entre o Estado e o Município, na forma do disposto no parágrafo único do artigo 1º, observadas as normas genéricas contidas 
na minuta padrão que constitui o anexo I, do citado Decreto.

Art. 3 º - As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta de recursos contemplados nas 
dotações orçamentárias próprias ou através de abertura de créditos adicionais, que o Executivo Municipal fica autorizado a 
abrir, devendo ser, neste caso, consignados nos orçamentos futuros, recursos em dotações próprias para a mesma finalidade.

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

                Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 02 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
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LEI Nº 3828/2014
“Autoriza o Poder Executivo a celebrar Convênio com Ministério do 

Desenvolvimento Agrário-MDA”.

Autógrafo nº 39.14
(Projeto de Lei nº 39/2014)

ANDRé EDUARDO bOzOLA DE SOUzA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA 
ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIbUIÇÕES 
LEGAIS, FAz SAbER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA E 
PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a firmar Termo de Cooperação Técnica com Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, através da superintendência Regional no Estado de São 
Paulo para manutenção do sistema nacional de cadastro rural-SNCR e o processamento dos formulários de 
coleta para atualização de cadastro no sistema nacional de cadastro rural-SNCR/SIR e emissão de certificado 
de cadastro de imóvel rural – CCIR. 

Art. 2º - Fica o Prefeito Municipal autorizado a assinar o termo de cooperação técnica, com as cláusulas e 
condições necessárias.

Art. 3º - As despesas necessárias à execução dessa Lei correrão à conta das dotações consignadas no 
orçamento do Município.

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

  Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 02 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

Decretos
DECRETO Nº. 3373/2014

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$ 12.249,60 (Doze Mil e Duzentos e Quarenta e Nove Reais e Sessenta 
Centavos), para reforço da dotação do orçamento vigente:

02.07.01 . 3.3.90.39.00 . 08.244.0046.2.176 ASSISTENCIA SOCIAL V02.500.054 R$ 12.249,60

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO.............................................................................. R$ 12.249,60

Art. 2o. O valor do presente crédito será coberto com os recursos provenientes do excesso de 
arrecadação do repasse da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social – SEDS, através do Programa 
Pessoas com Deficiência - PCD, em conformidade com o artigo 43, § 1º, inciso II, da Lei 4.320/64 de 
17/03/1964, no valor de.............................................................................................................................R$ 12.249,60

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 29 de Agosto 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

DECRETO Nº 3374/2014
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 prorrogado o prazo constante no Decreto nº 3311/2014, que alterou o Decreto nº 
3224/2013, regulamentador da Lei nº 3768/2013, que estabelece normas para elaboração, sob forma artesanal, 
de produtos embutidos derivados de carne, até 31 de dezembro de 2014. Art. 2º - Este Decreto entra em 
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 29 de Agosto de 2014.

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

DECRETO Nº 3375/2014
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 prorrogado o prazo constante no Decreto nº 3312/2014, que alterou o Decreto nº 
3225/2013, regulamentador da Lei nº 3767/20113 que estabelece normas para elaboração, sob forma artesanal 
de produtos embutidos derivados do leite, até 31 de dezembro de 2014.  

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos a 28/07/2014 
e ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 29 de Agosto de 2014.

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

Licitação
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2014

Registro de preços para aquisição de EPI’s, pelo período de 12 meses, conforme 
especificações constantes no Termo de Referência – Anexo II do edital.

PROCESSO Nº 121/2014/PMES
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 059/2014

 Cândido & Cia Comércio de EPI Ltda. – EPP 

LOTE ITEM QT UNIDADE DESCRIÇÃO MARCA C.A. PREÇO 
UNIT

01 01 15 Unidades Abafador de ruídos tipo concha com 
grau de atenuação de 22db NADUS 32667 R$ 20,00

05

08 35 Pares

Botina modelo Blatt, tem vaqueta 
hidrofugada com fechamento em 
elástico nas laterais, confeccionada 
em couro curtido ao poliuretano 
bidensidade injetado diretamente no 
cabedal e com biqueira composta de 
material não metálico ( composite), 
similar ao CA 18051, nº 35

REGINALDO 26092 R$ 82,00

09 30 Pares

Botina modelo Blatt, tem vaqueta 
hidrofugada com fechamento em 
elástico nas laterais, confeccionada 
em couro curtido ao poliuretano 
bidensidade injetado diretamente no 
cabedal e com biqueira composta de 
material não metalico ( composite), 
similar ao CA 18051, nº 36

REGINALDO 26092 R$ 82,00

10 30 Pares

Botina modelo Blatt, tem vaqueta 
hidrofugada com fechamento em 
elástico nas laterais, confeccionada 
em couro curtido ao poliuretano 
bidensidade injetado diretamente no 
cabedal e com biqueira composta de 
material não metalico ( composite), 
similar ao CA 18051, nº 37

REGINALDO 26092 R$ 82,00

11 25 Pares

Botina modelo Blatt, tem vaqueta 
hidrofugada com fechamento em 
elástico nas laterais, confeccionada 
em couro curtido ao poliuretano 
bidensidade injetado diretamente no 
cabedal e com biqueira composta de 
material não metalico ( composite), 
similar ao CA 18051, nº 38

REGINALDO 26092 R$ 82,00

12 25 Pares

Botina modelo Blatt, tem vaqueta 
hidrofugada com fechamento em 
elástico nas laterais, confeccionada 
em couro curtido ao poliuretano 
bidensidade injetado diretamente no 
cabedal e com biqueira composta de 
material não metalico ( composite), 
similar ao CA 18051, nº 39

REGINALDO 26092 R$ 82,00

CONT05

13 45 Pares

Botina modelo Blatt, tem vaqueta 
hidrofugada com fechamento em 
elástico nas laterais, confeccionada 
em couro curtido ao poliuretano 
bidensidade injetado diretamente no 
cabedal e com biqueira composta de 
material não metalico ( composite), 
similar ao CA 18051, nº 40

REGINALDO 26092 R$ 82,00

14 40 Pares

Botina modelo Blatt, tem vaqueta 
hidrofugada com fechamento em 
elástico nas laterais, confeccionada 
em couro curtido ao poliuretano 
bidensidade injetado diretamente no 
cabedal e com biqueira composta de 
material não metalico ( composite), 
similar ao CA 18051, nº 41

REGINALDO 26092 R$ 82,00

15 45 Pares

Botina modelo Blatt, tem vaqueta 
hidrofugada com fechamento em 
elástico nas laterais, confeccionada 
em couro curtido ao poliuretano 
bidensidade injetado diretamente no 
cabedal e com biqueira composta de 
material não metalico ( composite), 
similar ao CA 18051, nº 42

REGINALDO 26092 R$ 82,00

16 25 Pares

Botina modelo Blatt, tem vaqueta 
hidrofugada com fechamento em 
elástico nas laterais, confeccionada 
em couro curtido ao poliuretano 
bidensidade injetado diretamente no 
cabedal e com biqueira composta de 
material não metalico ( composite), 
similar ao CA 18051, nº 43

REGINALDO 26092 R$ 82,00

CONT.05 17 02 Pares

Botina modelo Blatt, tem vaqueta 
hidrofugada com fechamento em 
elástico nas laterais, confeccionada 
em couro curtido ao poliuretano 
bidensidade injetado diretamente no 
cabedal e com biqueira composta de 
material não metalico ( composite), 
similar ao CA 18051, nº 44

REGINALDO 26092 R$ 82,00

09

22 800 Pares Luva  de látex forrada com palma 
antiderrapante, tamanho G KALIPSO 13959 R$ 2,55

23 800 Pares Luva  de látex forrada com palma 
antiderrapante, tamanho M KALIPSO 13959 R$ 2,55

24 650 Pares Luva  de látex forrada com palma 
antiderrapante, tamanho P KALIPSO 13959 R$ 2,55

12
28 92 Pares Luvas nitrílicas sem forro tamanho G KALIPSO 11769 R$ 4,32

29 100 Pares Luvas nitrílicas sem forro tamanho 
GG KALIPSO 11769 R$ 4,32

17 37 20 PC Boné hidrorrepelente  com saia de 
proteção do pescoço ao ombro BONELÂNDIA R$ 19,50

27

47 03 Pares

Botina modelo Blatt, tem vaqueta 
hidrofugada com fechamento em 
elástico nas laterais, confeccionada 
em couro curtido ao poliuretano 
bidensidade injetado diretamente no 
cabedal e com biqueira de aço, nº 41

REGINALDO 18.231 R$ 85,00

48 05 Pares

Botina modelo Blatt, tem vaqueta 
hidrofugada com fechamento em 
elástico nas laterais, confeccionada 
em couro curtido ao poliuretano 
bidensidade injetado diretamente no 
cabedal e com biqueira de aço, nº 42

REGINALDO 18.231 R$ 85,00

49 05 Pares

Botina modelo Blatt, tem vaqueta 
hidrofugada com fechamento em 
elástico nas laterais, confeccionada 
em couro curtido ao poliuretano 
bidensidade injetado diretamente no 
cabedal e com biqueira de aço, nº 43

REGINALDO 18.231 R$ 85,00

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO
CONVITE PARA AUDIÊNCIA PÚbLICA

A Câmara Municipal da Estância de Socorro, através de seu presidente, comunica 
que, em cumprimento ao artigo 12 da Lei Federal nº 8.689/93, à Emenda Cons-
titucional 29, e, conforme dispõe a Lei Complementar 101 - Lei de Responsabili-
dade Fiscal, realizar-se-á no dia 25 de setembro de 2014, quinta-feira, às 18h00, na 
Sala de Sessões da Câmara Municipal, situada à Rua XV de Novembro, nº 18, a Au-
diência Pública para a divulgação do relatório sobre o funcionamento das ações 
da Saúde, demonstrando as fontes dos recursos aplicados no 2º quadrimestre de  
2014 (maio a agosto), e o Demonstrativo das Aplicações dos Recursos Financei-
ros do CONISCA - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Circuito das Águas.

Vereador João Pinhoni Neto - Presidente da Câmara Municipal



Página 10 Socorro, 05 de setembro de 2014

Indaseg Comércio de Equipamentos de Segurança Ltda. 

LOTE ITEM QT UNIDADE DESCRIÇÃO MARCA C.A.
PREÇO 

UNITÁRIO

03 05 700 Frascos

Bloqueador Solar FPS 30 frasco 
com proteção FP-UVA 17 para 
proteção contra ação nociva dos 
raios ultravioletas dos tipos YVA/UVB 
bisnaga contendo 120g

Henlau - R$ 12,14

04
06 10 Pares Bota de PVC, cano longo, preta, nº 42 Workflex 29983 R$ 30,00

07 15 Pares Botas de PVC branca cano longo nº. 42 Workflex 29983 R$ 30,00

06 18 60 Unidades Coletes refletivos em X com fechamento 
e regulagem através de velcro. Nikokite R$ 12,00

07 19 300 Caixa

Luva de Procedimento não cirúrgico, 
fabricado em látex. Não estéril, 
ambidestra, punho com bainha. 
Produto de uso único “PROIBIDO 
REPROCESSAR” Tam. M 

Embramac 16613 R$ 17,00

08

20 110 Unidades
Capa de chuva, com manga longa, em 
trevira ou PVC forrado com capuz na 
cor amarela tamanhos GG.

Michelin 18301 R$ 13,20

21 655 Unidades
Capa de chuva, com manga longa, em 
trevira ou PVC forrado com capuz na 
cor amarela tamanhos XG

Michelin 18301 R$ 13,20

10 25 20 Cj
Jaleco hidrorrepelente e calça 
hidrorrepelente para aplicação de 
agrotóxico

Reptec 29709 - 
30896 R$ 55,00

11

26 200 Pares 

Luva de segurança confeccionada 
em malha de algodão, revestimento 
em borracha nitrílica na palma, dedos 
e parte do dorso; punho em malha 
tamanho G similar ao CA 14957

Qualiflex 30429 R$ 6,50

27 400 Pares

Luva de segurança confeccionada 
em malha de algodão, revestimento 
em borracha nitrílica na palma, dedos 
e parte do dorso; punho em malha 
tamanho GG similar ao CA 14957

Qualiflex 30429 R$ 6,50

13 30 60 Unidades
Macacão TYVEK 1442ª branco com 
elástico nos punhos e tornozelos com 
fechamento em zíper, tamanho GG

Duvek 14811 R$ 16,00

14 31 31 Jogos 
Manga (ou mangote) de raspa natural 
semi acabada com tiras e fivelas para 
sustentação

ARTS 10513 R$ 17,00

15 32 30 Pares 
Perneira confeccionada em couro 
sintético (bidim) com 15mm de 
espessura forrada internamente. Com 
proteção joelho/metatarso

Prostpray 32561 R$ 17,50

Cont. 
15 

33 20 Peças 
Proteção respiratória máscara com 
filtro combinado, filtro contra vapores 
orgânicos e filtro mecânico classe P2

LUMAC 31868 R$ 25,15

34 50 Unidades Plug silicone com cordão e estojo, grau 
de atenuação 11 DB

Mseis 18189 R$ 1,40

16

35 35 Peças Respirador purificador de ar tipo peça 
semi facial filtrante para partículas 
PFF2

Lbk 25968 R$ 18,00

36 35 Peças Respirador purificador de ar tipo peça 
semi facial filtrante para partículas 
PFF1

Lbk 25979 R$ 0,88

18 38 06 Unidade

Macacão apicultor inteiriço com capuz 
e mascara fixa, confeccionado em brim 
profissional, 100% algodão, com bolso, 
elástico nos punhos e na calça e com 
zíper.

Reptec Isento R$ 76,80

20 40 04 Unidade

Cinto tipo paraquedista com04 
ancoragens TAM 2, com resistência 
estática: 7Kn/2m, ruptura mínima 
nas argolas e mosquetões: 20 kn, 
certificado de aprovação (CA) similar 
ao CA 15724

MG Cinto 27444 R$ 380,00

21 41 04 Unidade

Talabarte de posicionamento, com 
resistência estática: 7kn/2mm, ruptura 
mínima argolas e mosquetões 20 kn, 
certificado de aprovação (CA) similar 
ao CA 13710

MG Cinto 27444 R$ 200,00

23 43 20 Unidade Viseira facial incolor similar ao CA 5823 KCC 14646 R$ 15,00

24 44 80 Frasco Creme protetor tipo 2 similar ao CA 
4114 LUVEX 4114 R$ 9,30

26 46 02 Balde

Toalhas desengraxantes pré-
umedecida para limpeza das mãos 
contendo D-limoneno-solvente natural 
em sua composição, para limpeza 
eficaz, sem utilizar água ou sabão.

LUVEX R$ 44,25

28 50 05 Pares

Botina modelo Blatt, tem vaqueta 
hidrofugada com fechamento em 
elástico nas laterais, confeccionada 
em couro curtido ao cromo, palmilha 
de montagem em couro, solado de 
borracha nitrílica resistente a altas 
temperaturas,  com biqueira de aço 
similar ao CA 12955, nº 39

JBS 18144 R$ 95,00

CONT.
28

51 08 Pares

Botina modelo Blatt, tem vaqueta 
hidrofugada com fechamento em 
elástico nas laterais, confeccionada 
em couro curtido ao cromo, palmilha 
de montagem em couro, solado de 
borracha nitrílica resistente a altas 
temperaturas,  com biqueira de aço 
similar ao CA 12955, nº 41

JBS 18144 R$ 95,00

52 06 Pares

Botina modelo Blatt, tem vaqueta 
hidrofugada com fechamento em 
elástico nas laterais, confeccionada 
em couro curtido ao cromo, palmilha 
de montagem em couro, solado de 
borracha nitrílica resistente a altas 
temperaturas,  com biqueira de aço 
similar ao CA 12955, nº 42

JBS 18144 R$ 95,00

Sílvia Carla Rodrigues de Morais - Pregoeira
Lilian Mantovani Pinto de Toledo – Pregoeira 

EXTRATO DE ADITAMENTO:

CONTRATANTE: Município de Socorro. CONTRATADO: ANTONIO SERGIO BAPTISTA 
– ADVOGADOS ASSOCIADOS.  ObJETO: ADITAMENTO DO CONTRATO DE EMPRESA 
ESPECIALIzADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TéCNICOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIA 
E CONSULTORIA JURÍDICA.   Valor: R$ 102.259,20 (Cento e Dois Mil Duzentos e Cinquenta e Nove Reais 
e Vinte Centavos), que serão pagos em 12 (doze) parcelas iguais. ASSINATURA: 08/08/2014. VIGÊNCIA: 12 
meses. PROCESSO Nº 0128/2013/PMES – INEXIGIbILIDADE Nº 015/2013.

CONTRATANTE: Município de Socorro. CONTRATADO: JAGUARY INCORPORAÇÃO 
CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA. ObJETO: ADITAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIzADA PARA A URbANIzAÇÃO DAS RUAS DO JARDIM SANTA CRUz 
(IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, CALÇADAS E PAVIMENTAÇÃO), 
COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A SER FINANCIADA PELA SECRETARIA DE 
PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO E REGIONAL – UAM, CONFORME NÚMERO DE 
CONVÊNIO Nº 929/2013. ASSINATURA: 07/08/2014. VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias. PROCESSO Nº 
033/2014/PMES – TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2014.

 
CONTRATANTE: Município de Socorro. CONTRATADO: JAGUARY INCORPORAÇÃO 

CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA. ObJETO: ADITAMENTO Contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de obras de engenharia, visando a reforma da Unidade 
Básica de Saúde Jardim Araújo/Teixeira a ser financiado através do programa Qualis UBS/
Segunda fase, com fornecimento de materiais. VALOR: R$ 10.104,00 (Dez Mil Cento e Quatro Reais). 
ASSINATURA: 12/08/2014.  PROCESSO Nº 067/2014/PMES – TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2014.

CONTRATANTE: Município de Socorro. CONTRATADO: NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO 
E TECNOLOGIA LTDA. ObJETO: Aditamento a contratação de empresa especializada para 
fornecimento de alimentação escolar, executado através de serviços contínuos, no Município 
de Socorro – Estado de São Paulo, incluindo o pré preparo e preparo com fornecimento de 
todos os gêneros e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, e 
manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, em conformidade 
com os Anexos desse Edital Licitatório, para atender ao programa de merenda escolar nas 
unidades educacionais, assistenciais, creches. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. ASSINATURA: 
08/08/2014.  PROCESSO Nº 110/2013/PMES – PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2013

 
CONTRATANTE: Município de Socorro. CONTRATADO: JAGUARY INCORPORAÇÃO 

CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA. ObJETO: ADITAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIzADA PARA A IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, GUIAS 
E SARJETAS, CALÇADAS E PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DO bAIRRO DOS CUbAS, COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO MUNICÍPIO DE SOCORRO A SER FINANCIADA 
COM RECURSOS DO MINISTéRIO DAS CIDADES/PROGRAMA PLANEJAMENTO URbANO, 
CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº781699/2012/MINISTéRIO DAS 
CIDADES/CAIXA-PROCESSO Nº 1002734-44/2012. VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias. ASSINATURA: 
07/08/2014.  PROCESSO Nº 032/2014/PMES – TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2014

CONTRATANTE: Município de Socorro. CONTRATADO: PAVIMENTADORA SANTO 
EXPEDITO LTDA. ObJETO: ADITAMENTO CONTRATAÇÃO DE  EMPRESA ESPECIALIzADA 
PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ObRAS DE ENGENHARIA VISANDO O 
RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS DOS bAIRROS JARDIM ARAUJO, JARDIM TEIXEIRA 
E APARECIDINHA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A SER FINANCIADA COM 
RECURSOS  DO MINISTéRIO DAS CIDADES/PROGRAMA PLANEJAMENTO URbANO, 
CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 780679/2012/ MINISTERIO DAS 
CIDADES/CAIXA-PROCESSO Nº 1002397-85/2012. VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias. ASSINATURA: 
07/08/2014.  PROCESSO Nº 032/2014/PMES – TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2014

CONTRATANTE: Município de Socorro. CONTRATADO: BRP ENGENHARIA LTDA - EPP. 
ObJETO: ADITAMENTO AO CONTRATO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ObRAS, 
VISANDO A REFORMA E FECHAMENTO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA 
MUNICIPAL PROF. ODUVALDO PEDROSO, JARDIM ARAÚJO, NESTE MUNICÍPIO DE 
SOCORRO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
DESCRITAS NO ANEXO II DO EDITAL E N} CONVÊNIO SINCOV 713019(ME X CAIXA) 
PROCESSO Nº 0311994-95/2009. VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias. ASSINATURA: 21/07/2014.  
PROCESSO Nº 071/2011/PMES – CONVITE Nº 016/2011.

Paulo Reinaldo de Faria – Presidente da Comissão Municipal de Licitações.

EXTRATO DE CONTRATO:
CONTRATANTE: Município de Socorro. CONTRATADO: CINIRA DE OLIVEIRA 

CONSTANTINO- ME. ObJETO: Contratação de Show Artístico do Cantor MAzINHO QUEVEDO, 
para apresentação nas comemorações da semana do aniversário da cidade de socorro, VISANDO 
APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM 15/08/2014. VALOR: R$ 17.000,00 (Dezessete Mil Reais). VIGÊNCIA: 
15/08/2014. ASSINATURA: 04/08/2014. PROCESSO Nº 124/2014/PMES - INEXIGIbILIDADE Nº 
12/2014.

CONTRATANTE: Município de Socorro. CONTRATADO: MARINA MONETA DANTE M.E. 
ObJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIzADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS 
DE CIRURGIA DE ESTERILIzAÇÃO EM CADELAS E GATAS, CONFORME PEDIDO DA 
DIRETORIA DO MEIO AMbIENTE CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO ANEXO 
II – TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO EDITAL. VALOR: R$ 79.500,00 (Setenta e Nove Mil 
e Quinhentos Reais).  VIGÊNCIA: até 31/12/2014 ASSINATURA: 14/08/2014. PROCESSO Nº 127/2014/
PMES - CONVITE Nº 024/2014.

CONTRATANTE: Município de Socorro. CONTRATADO: OLIVIA TARELHO RABALDELHI 
- EPP ObJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIzADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS, VISANDO À LOCAÇÃO DE COPIADORAS PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS, 
INCLUINDO MANUTENÇÕES, SUPRIMENTOS E SUbSTITUIÇÕES DO EQUIPAMENTO 
CASO HAJA NECESSIDADE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO II DO 
PRESENTE EDITAL. VALOR: R$ 29.400,00 (Vinte e Nove Mil e Quatrocentos Reais). VIGÊNCIA: 12 (doze) 
meses. ASSINATURA: 13/08/2014. PROCESSO Nº 110/2014/PMES - CONVITE Nº 019/2014.

CONTRATANTE: Município de Socorro. CONTRATADO: LUIS CARLOS FORTUNATO 
JUNIOR ME. ObJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE FORNEÇA ATRAÇÕES MUSICAIS 
E TEATRAIS PARA MONTAGEM DE PROGRAMAÇÃO OFICIAL DA FESTA DE AGOSTO 
2014, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO II - PROJETO bÁSICO. 
VALOR: R$ 67.900,00 (sessenta e sete mil e novecentos reais). VIGÊNCIA: á partir da ordem de execução 
dos serviços até 17/08/2014. ASSINATURA: 07/08/2014. PROCESSO Nº 125/2014/PMES – PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 062/2014.

CONTRATANTE: Município de Socorro. CONTRATADO: A. ALVES LTDA. ObJETO: 
AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO, zERO KM, COM EQUIPAMENTO POLIGUINDASTE PADRÃO, 
DUPLO ARTICULADO, zERO KM, TIPO 6X2 E CAÇAMbAS DE 5M³ DE CAPACIDADE, TIPO 
PADRÃO, CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO PARA ACOPLAMENTO EM CAMINHÃO 
POLIGUINDASTE DUPLO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO ANEXO II – 
TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL, CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
SOCORRO X SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL – 
UNIDADE DE ARTICULAÇÃO COM MUNICÍPIOS – CONVÊNIO 006/2014. VIGÊNCIA: à partir 
da assinatura do contrato até o término do prazo de garantia do veículo/equipamento VALOR: R$ 304.970,00 
(trezentos e quatro mil, novecentos e setenta reais). ASSINATURA: 05/08/2014. PROCESSO Nº 117/2014/
PMES – PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2014

CONTRATANTE: Município de Socorro. CONTRATADO: JTW LTDA. EPP.  ObJETO: 
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO/AMbULÂNCIA DE TETO ALTO, zERO KM, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA DO 
EDITAL, CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SOCORRO X SECRETARIA DE 
SAÚDE – DRS-VII-CONVÊNIO 1984/2013. VALOR: R$ 139.000,00 (cento e trinta e nove mil reais). 
VIGÊNCIA: da assinatura do contrato até o término da garantia do veículo. ASSINATURA: 07/08/2014. 
PROCESSO Nº 083/2014/PMES – PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2014.

CONTRATANTE: Município de Socorro. CONTRATADO: DEBORA MARA FERREIRA 
FRASÃO ME. ObJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIzADA NA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE ObRAS DE ENGENHARIA, VISANDO A SINALIzAÇÃO VERTICAL DE 
TRÂNSITO NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE SOCORRO, CONTEMPLANDO A TROCA DE 
PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO, ADVERTÊNCIA E INDICATIVA AéREAS E SEMAFÓRICA, 
INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS 
NO ANEXO II – MEMORIAL DESCRITIVO DO EDITAL.VALOR: R$ 147.638,62 (cento e quarenta 
e sete mil, seiscentos e trinta e oito reais e sessenta e dois centavos). VIGÊNCIA: 180 dias. ASSINATURA: 
07/08/2014. PROCESSO Nº 115/2014/PMES - CONVITE Nº 022/2014.

CONTRATANTE: Município de Socorro. CONTRATADO: EFICIÊNCIA TERINAMENTOS E 
CONSULTORIA PATRIMONIAL LTDA. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM INSTRUTOR 
CREDENCIADO NA POLÍCIA FEDERAL NO RAMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CAPACITAR, 
PROMOVER TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO TÉCNICA DOS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS PARA 
PORTE DE ARMA DE FOGO PARA DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES NA ÁREA DE SEGURANÇA 
PÚBLICA MUNICIPAL E ATENDIMENTO QUANTO ÀS EXIGÊNCIAS DA LEI FEDERAL DO ESTATUTO 
DO DESARMAMENTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO II – PROJETO BÁSICO 
DO EDITAL.  VALOR: R$ 44.495,62 (Quarenta e Quatro Mil, Quatrocentos e Noventa e Cinco Reais e Sessenta e 
Dois Centavos). VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) dias. ASSINATURA: 07/08/2014. PROCESSO Nº 095/2014/PMES 
- CONVITE Nº 016/2014.

CONTRATANTE: Município de Socorro. CONTRATADO: COMERCIAL DELATTO LTDA 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA REALIzAÇÃO DOS CURSOS 
DE PANIFICAÇÃO, SALGADOS, CONFEITARIA E DERIVADOS DO LEITE NA PADARIA 
ARTESANAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO II – TERMO DE 
REFERÊNCIA DO EDITAL. VALOR: R$ 7.158,96 (Sete Mil, Cento e Cinquenta e Oito Reais e 
Noventa e Seis Centavos). VIGÊNCIA: até 31/12/2014 ou até o esgotamento das quantias o que ocorrer primeiro. 
ASSINATURA: 20/08/2014. PROCESSO Nº 101/2014/PMES – PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2014

Socorro, 04 de setembro de 2014.

Paulo Reinaldo de Faria – Presidente da Comissão Municipal de Licitações.
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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 129/2014/PMES 
– PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 064/2014, cujo objeto é o Registro de preços 
para aquisição de kit lanches conforme pedido de várias Secretarias, 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 e Adjudicação da Pregoeira, de 01/09/2014, disponibilizada na íntegra no sítio 
eletrônico da municipalidade (www.socorro.sp.gov.br), a saber: SILVANA MARCHESE GALATTI 05930595810, 
pelo valor total de R$ 43.239,00 (quarenta e três mil e duzentos e trinta e nove reais).Assim sendo, RATIFICO 
o respectivo julgamento proferido pela Pregoeira, HOMOLOGANDO o presente processo de Pregão 
Presencial.Socorro, 04 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 140/2014/PMES – 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2014, cujo objeto é a Aquisição de combustíveis líquidos para abastecimento 
da frota de veículos e máquinas da municipalidade, até o término do ano vigente ou esgotamento das quantias, 
com entregas parceladas, conforme descrições e quantitativos constantes no anexo II – Termo de Referência 
do edital, para a empresa abaixo relacionada, conforme Ata de Julgamento e Adjudicação da Pregoeira, de 
02/09/2014, disponibilizada na íntegra no sítio eletrônico da municipalidade (www.socorro.sp.gov.br), a saber: 
AUTO POSTO MORENA DA FRONTEIRA LTDA., pelo valor global de R$ 473.802,80 (quatrocentos e setenta 
e três mil, oitocentos e dois reais e oitenta centavos).Assim sendo, RATIFICO o respectivo julgamento proferido 
pela Pregoeira, HOMOLOGANDO o presente processo de Pregão Presencial.Socorro, 04 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 132/2014/
PMES – PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2014, cujo objeto é a Aquisição de analisador bioquímico, conforme 
especificações descritas no anexo II – termo de referência do edital, para a empresa abaixo relacionada, 
conforme Ata de Julgamento e Adjudicação da Pregoeira, de 29/08/2014, disponibilizada na íntegra no sítio 
eletrônico da municipalidade (www.socorro.sp.gov.br), a saber: LABTEST DIAGNÓSTICA S/A, pelo valor total 
de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).Assim sendo, RATIFICO o respectivo julgamento proferido pela 
Pregoeira, HOMOLOGANDO o presente processo de Pregão Presencial.Socorro, 03 de setembro de 2014.
André Eduardo Bozola de Souza Pinto-Prefeito Municipal

RESUMO DE EDITAL
O Município de Socorro informa que encontra-se aberta, no prazo de 09/09/2014 a 25/09/2014, 

PROCESSO Nº 153/2014/PMES – TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2014. Objeto: Contratação de 
empresa especializada para a execução de serviços de Pavimentação, Drenagem e Implantação de Guias e Sarjetas 
no Caminho Turístico da Varginha, convenio firmado entre a Secretaria de Turismo X Município de Socorro, 
conforme número de CONVÊNIO Nº 059/2013, Processo DADE nº 280/2013 e PT Nº 23.695.5002.4102.0000, 
com fornecimento de materiais. Tipo: Menor Preço Global. Encerramento para a entrega dos envelopes Nº 01 
– Habilitação e Nº 02 – Proposta até as 9h e 30min do dia 26/09/2014, e reunião de Licitação às 9h e 40min. 
Período de Disponibilização do Edital: 09/09/2014 a 25/09/2014. Taxa de Edital: R$ 25,00. Socorro, 04 de 
agosto de 2014.

O Edital completo e maiores informações poderão ser obtidas junto à Divisão de Licitações do 
Município de Socorro, pessoalmente, das 8:30 as 17:00 horas, na Avenida José Maria de Faria, 71, salto, Socorro, 
São Paulo, ou pelo telefone (19) 3855-9655, no horário comercial, exceto aos sábados, domingos, feriados e 
pontos facultativos. A municipalidade disponibilizará resumo dos documentos e informações essenciais no site 
www.socorro.sp.gov.br, no link de licitações. O edital deverá ser retirado pessoalmente e após o recolhimento 
da taxa.

Paulo Reinaldo de Faria - Presidente da Comissão de Licitações

Câmara Municipal

EDITAL DE RERRATIFICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO, DO 
RESULTADO E CLASSIFICAÇÃO FINAL

 O Presidente da Câmara Municipal da Estância de Socorro - SP, no uso de suas atribuições legais e pelo que 
preceitua o Edital do Concurso Público Nº 01/2013, com a supervisão da Comissão Especial do Concurso 
Público, nomeada pelo Ato da Presidência Nº 20 de 02 de Outubro de 2013; especialmente designada para 
acompanhamento e fiscalização dos trabalhos, considerando tudo que dos autos consta e nos termos da 
legislação em vigor, especialmente dos Princípios Constitucionais da Legalidade, Impessoalidade e Moralidade 
previstos no art. 37 da Constituição Federal, RESOLVE por unanimidade, no exercício deste poder-dever 
de ofício reapreciar os atos produzidos em seu âmbito, para reformar a decisão administrativa proferida nos 
autos dos processos administrativos contidos no “EDITAL DE RESPOSTA DOS RECURSOS E DIVULGAÇÃO DA 
CLASSIFICAÇÃO” divulgado em 31 de Janeiro de 2014, e “EDITAL DE HOMOLGAÇÃO DO CONCURSO 
PÚBLICO”; divulgado em 07 de Fevereiro de 2014, diante da solicitação do Egrégio Ministério Público, sob 
Sentença referente ao Mandado de Segurança nº 587-77.2014.8.26.0601 e sua desconformidade com os fatos e 
com o direito, devendo RERRATIFICA-LOS com as providências correlatas, conforme abaixo segue:

I. CANCELAR a Homologação, a Listagem de Resultado Oficial e a Classificação Final referente ao emprego 
2.01 – OFICIAL ADMINISTRATIVO. 

II. ALTERAR O GAbARITO OFICIAL para o emprego abaixo relacionado.

EMPREGO QUESTÃO STATUS

2.01 – OFICIAL ADMINISTRATIVO 29 ALTERA DE “C” PARA “A”

III. DIVULGAR novo Resultado e nova Classificação para o emprego 2.01 – OFICIAL ADMINISTRATIVO, 
alterando a posição da antiga classificação dos candidatos.
IV. PROVIDENCIAR após a divulgação deste edital, a abertura de Prazo de Recurso nos moldes do primitivo 
edital completo, considerando a lisura, transparência e moralidade necessárias para o certame.
Ratificam-se os demais Resultados Finais, já publicados e homologados em 07/02/2014, que se encontram 
disponíveis para consulta no site: www.integribrasil.com.br.
Para que surtam os efeitos legais e que ninguém alegue ignorância, publica o presente termo.
Estância de Socorro/SP, 02 de SETEMBRO de 2014.
JOÃO PINHONI NETO 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO
  
Sessão Ordinária de 1º 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 das Sessões Extraordinárias de 08 de agosto de 2014. Deliberação do Plenário: aprovadas 
por unanimidade.

Expediente do Executivo Municipal
Ofício n.º 209/2014: encaminha Projeto de Lei n.º 39/2014 que “autoriza o Poder Executivo a celebrar Termo 
de Cooperação Técnica com Ministério do Desenvolvimento Agrário-MDA”, para apreciação em regime de 
urgência.  Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se à Ordem do Dia para apreciação pelo Plenário, 
considerando-se a prévia apreciação do referido Projeto de Lei pelas Comissões Permanentes; 
Ofício n.º 222/2014: encaminha resposta ao Pedido de Informação n.º 09/2014, de autoria do Vereador Tar-
císio Francisco Sartori Junior, que solicita informações sobre a Guarda Civil Municipal. Deliberação do senhor 
Presidente: à disposição dos vereadores;
Ofício n.º 231/2014: encaminha resposta do Pedido de Informação n.º 02/2014, das Comissões Permanen-
tes, acerca do Projeto de Lei Complementar n.º 06/2014. Deliberação do senhor Presidente: encaminhado às 
Comissões Permanentes;
Ofício n.º 233/2014: encaminha o Projeto de Lei Complementar n.º 09/2014 que “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”, para apreciação em regime de urgência.  
Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes para 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$ 7.457,60 para custeio de programas diversos. Deliberação do senhor Presidente: a disposição dos 
vereadores;

Comunicado do Ministério da Educação: informa a liberação de recursos para o município no valor total 
de R$ 216.647,40 para custeio de programas diversos. Deliberação do senhor Presidente: a disposição dos 
vereadores;
Ofício n.º 34/2014 do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Socorro: sugere 
alterações na Lei Municipal n.º 3.317/2009.  Deliberação do senhor Presidente: a disposição dos vereadores 
para os devidos estudos;
Abaixo-assinado encaminhado ao Prefeito Municipal, Dr. André Eduardo Bozola de Souza Pinto, 
pelos moradores e amigos do bairro do Oratório: solicita a construção de lombadas e implantação de 
radares de velocidade na estrada vicinal do bairro do Oratório, em razão da alta velocidade com que os veículos 
transitam levando perigo a moradores. Deliberação do senhor Presidente: a disposição dos vereadores.

Expediente apresentado pelos senhores Vereadores
Projeto de Lei n.º 40/2014 do Vereador João Pinhoni Neto: denomina a via pública de Rua Gerolamo 
Vincenzo Bozzer, conforme específica. Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões 
Permanentes para pareceres;
Projetos 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 senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes para pareceres;
Projetos de Lei do Vereador Luis benedito Alves de Oliveira: n.º 41/2014, denominando via pública 
de Rua Joaquina Pedroso Pinto, conforme especifica; n.º 42/2014, denomina via pública de Rua José Modesto 
da Silva, conforme especifica; n.º 43/2014, denominando via pública de Rua Beira Rio, conforme especifica; n.º 
44/2014, denominando via pública de Rua do Pica-Pau Amarelo, conforme especifica; n.º 46/2014, denominando 
via pública de Rua Canário da Terra, conforme especifica; e, n.º 47/2014, denominando a via pública de Rua José 
Simão Rodrigues Pires, conforme especifica. Deliberação do senhor Presidente: encaminhem-se às Comissões 
Permanentes para pareceres;
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 senhor Presidente: 
encaminhe-se às Comissões Permanentes para pareceres;
Requerimentos de autoria de todos os Vereadores: solicitando a consignação em Ata de Votos de 
Profundo Pesar: n° 235/2014, pelo falecimento de Irene Terezinha Schirato Franco Pinto:  n° 236/2014, 
pelo falecimento de Benedita Firmino dos Reis da Silva; n° 237/2014, pelo falecimento de Pedro Silva Pinto; 
n° 238/2014, pelo falecimento de José Rubim de Toledo Neto; n° 242/2014, pelo falecimento de Ivonete 
Maria Nascimento Oliveira;  n° 243/2014, pelo falecimento de Maria Leonice de Paula; n° 244/2014, pelo 
falecimento de Carmelino Borges Mathias; n° 245/2014, pelo falecimento de Manoel Brandão dos Santos; n° 
246/2014, pelo falecimento de Domingos Aparecido de Moraes; n° 247/2014, pelo falecimento de Belizario 
de Araujo Momesso. Deliberação do senhor Presidente: atenda-se;
Requerimento do Vereador João Pinhoni Neto: n° 239/2014, requerendo seja oficiado ao Excelentíssimo 
Senhor David Uip, Secretário de Estado da Saúde de São Paulo, solicitando estudos quanto à possibilidade de 
incluir no orçamento do Estado, verbas destinadas à construção de Centros de Referência para tratamento e 
prevenção de câncer de mama e próstata nas regiões do circuito das Águas e de São João da Boa Vista, tendo 
como referência o Hospital de Câncer de Barretos. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento do Vereador Pedro Sabio Nunes: n° 240/2014, requerendo a consignação em Ata de um 
Voto de Congratulação ao Professor Paulo Cesar Teixeira pelo título recebido  de personalidade do ano de 
2013, ocorrido no dia 18 de agosto do presente ano, que aconteceu na cidade de Campinas-SP. Deliberação do 
Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento do Vereador Pedro Sabio Nunes: n° 241/2014, requerendo que seja oficiado ao DER- 
Departamento de Estradas e Rodagens, solicitando a construção de uma lombada na Rodovia Pompeu Conti 
SP 08 Km 138, próximo a entrada de acesso ao Bairro Bela Vista  conforme abaixo assinado anexo. Deliberação 
do Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento do Vereador João Pinhoni Neto: n° 241/2014, requerendo, de acordo com o artigo 
246 do Regimento Interno da Câmara Municipal, que o Projeto de Lei Complementar n.º 06/2014, do senhor 
Prefeito, que acresce e altera dispositivos da Lei Complementar nº. 197/2012, de 27 de novembro de 2012 
e alterações posteriores, seja dispensado da discussão e votação de sua Redação Final. Deliberação do Ple-
nário: aprovado por unanimidade; Indicações do Vereador José Carlos Tonelli ao senhor Prefeito: nº 
580/2014, indicando que seja pavimentada o trecho de estrada compreendido entre a empresa “Café Por do 
Sol” até o asfalto da escola Maria Odete Fratini, localizado no Bairro dos Nogueiras;
Indicações do Vereador Lauro Aparecido de Toledo ao senhor Prefeito: n°578/2014, indicando a 
compra de um ônibus para uso do Departamento de Saúde, visando o transporte de pacientes que necessitam 
de tratamento médico em outras cidades; n°582/2014, indicando a instalação de placa com o nome da Rua 
“João Zanesco” na respectiva rua, em local visível, nas esquinas com as ruas Padre Sílvio Volpicelli e André Luiz 
Batista, no bairro da Aparecidinha;
Indicações da vereadora Maria bernadete Moraes Rodrigues de Paula reiterando pedidos ante-
riores: n° 579/2014, indicando que instale lombadas na Estrada Vicinal Saturnino Rodrigues de Moraes Km4, 
mais precisamente próximo ao número 2004; n° 583/2014, indicando a realização das seguintes melhorias 
na Rua Armando Palmiro Beneduzzi: limpeza da área verde; colocação de iluminação pública; retirada da terra 
existente na cabeceira; bem como a instalação de guard rail (grades de proteção);
 Indicação do vereador Pedro Sabio Nunes ao senhor Prefeito: n° 584/2014, indicando que sejam 
designados varredores de rua para o Bairro do Salone, bem como seja desobstruído o bueiro localizado na 
Estrada Municipal Vereador José Maria Franco de Godoi, próximo ao guincho, conforme pedido de moradores; 
Indicação dos vereadores Thiago bittencourt balderi ao senhor Prefeito: nº 581/2014, indicando 
que seja alterada a placa de denominação da Rua Elza Dunshee Abranches de Oliveira Santos, no Jardim Or-
landi, cuja grafia está incorreta, bem como seja encaminhado ofício aos prestadores de serviços solicitando 
o cadastramento da Rua Nagib Féres, localizada ao final da referida Rua Elza Dunshee Abranches de Oliveira 
Santos, no Jardim Orlandi. 
O senhor Presidente determinou o devido encaminhamento das proposituras.

ORDEM DO DIA
Em única discussão e votação:

Emenda n.º 01 ao Projeto de Lei Complementar n.º 06/2014 de autoria das Comissões 
Permanentes de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento: dá nova redação ao inciso II do 
Art. 161, do CAPÍTULO VIII – DAS VANTAGENS, Seção II, do Adicional por Títulos, a que se refere o 
Artigo 1º do Projeto de Lei Complementar n.º 06/2014, de autoria do Executivo Municipal, que passa 
a ter a seguinte redação: “Art. 161 – (...) I-.... II-  mínimo de dois cursos nas áreas de Segurança ou Saúde 
Públicas, sendo um deles com duração não inferior a quarenta horas, autorizado ou certificado por órgão 
público competente e outro curso com especialização ou capacitação certificado pelo Senasp, na base de 1% 
(um por cento) para cada certificado até o limite de 5% (cinco por cento) calculado sobre o valor padrão de 
enquadramento do servidor.” Deliberação do Plenário: aprovada por unanimidade;
Emenda n.º 02 ao Projeto de Lei Complementar n.º 06/2014 de autoria das Comissões 
Permanentes de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento: dá nova redação ao § 4º do artigo 
2º do Projeto de Lei Complementar nº 06/2014 passa a ter a seguinte redação: “Art. 2º - ...... § 1º - ..... § 2º 
- ..... § 3º - ..... § 4º - A revisão geral anual da ordem de 5,8% (cinco inteiros e oito décimos por cento) 
de que trata o caput será aplicada também aos subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo 
Municipal de que trata o Anexo II da Lei Complementar nº 198/2013, alterado pelo Anexo III da Lei 
Complementar 215/2014, conforme valores fixados pela Lei nº 3746/2013, bem como aos subsídios 
fixados pelas Leis nºs 3673/2012 e 3674/2012,  para o prefeito e vice-prefeito e aos subsídios fixados pela Lei 
3672/2012, para os vereadores.” Deliberação do Plenário: aprovada por unanimidade.

Em 1.ª discussão e votação:
Projeto de Lei Complementar n.º 06/20 do Poder Executivo: acresce e altera dispositivos da Lei 
Complementar n.º 197/2012, de 27 de novembro de 2012 e alterações posteriores. Deliberação do Plenário: 
aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei Complementar n.º 08/2014 do Poder Executivo: altera dispositivos da Lei Complementar 
n.º 126/2012 para isentar de multa as regularizações previstas na Lei Complementar n.º 203/2013 pelo prazo de 
um ano. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 37/2014 do Poder Executivo: autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar 
convênio com o Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Segurança Pública, objetivando o 
fornecimento de combustível para uso das viaturas empregadas nos serviços policiais locais. Deliberação do 
Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 39/2014 do Poder Executivo: autoriza o Poder Executivo a celebrar Termo de 
Cooperação Técnica com Ministério do Desenvolvimento Agrário-MDA. Deliberação do Plenário: aprovado 
por unanimidade.

CONVITE PARA AUDIÊNCIA PÚbLICA 
A Câmara Municipal da Estância de Socorro convida a população socorrense para 
participar de Audiência Pública no dia 08 de setembro, segunda-feira, às 19h, na Sala 
de Sessões da Câmara Municipal, à Rua XV de Novembro n.º 18 para tratar sobre o 
Projeto de Lei Complementar n.º 07/2014 que “acresce ao Capítulo II, art. 3.º e Anexo II 
da Lei Complementar n.º 120/2007 a Zona Especial de Interesse Social – ZEIS e a Zona 
de Expansão Urbana – ZEU e dá outras providências”. 
Este Projeto de Lei Complementar acresce ao Plano Diretor a Zona Especial de Interesse 
Social – ZEIS, visando à recuperação urbanística e ambiental, à regularização fundiária por 
assentamento irregular já existente e produção de habitação de interesse Social – HIS, 
incluindo a recuperação de imóveis degradados, a provisão de equipamentos sociais e 
culturais, espaços, públicos, serviço e comércio de caráter local. Acrescenta também a 
Zona de Expansão Urbana – ZEU, área esta caracterizada por residências unifamiliares e 
multifamiliares, comércios e serviços de âmbito local e geral, e que apresentam condições 
favoráveis para implantação de indústrias. A íntegra do projeto encontra-se à disposição 
da população na secretaria da Câmara.
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Trabalho conjunto entre CIPA e Prefeitura pela preservação 
à saúde e integridade física dos colaboradores

Assim como em qualquer empresa, na Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, também existe a CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes

Nos relatos contidos sobre a 
CIPA pelo IBEA Instituto Brasileiro 
de Engenharia, Arquitetura e Pro-
teção Ambiental, os acidentes do 
trabalho remontam a história da 
humanidade, que na luta pela sobre-
vivência foi evoluído da pedra lasca-
da, cultivo da terra, mineração até a 
industrialização.

As formas de vida foram se mo-
dificando, a relação com o trabalho 
passou por modificações e o au-
mento da produção a mecanização 
levou o trabalhador a exposição 
constante de riscos a sua saúde.

À partir daí surgiram as preocu-
pações por parte dos empresários, 
até que originou-se durante o Go-
verno do Presidente Getúlio Vargas, 
em 1944, a CIPA, que estará com-
pletando 70 anos de existência no 
dia 10 de novembro de 2014. Cou-
be a ela o mérito pelos primeiros 
passos decisivos para a implantação 
da prevenção de acidentes dos tra-
balhadores no Brasil.

Trata-se de uma comissão in-
terna de prevenção de acidentes, 
formada por representantes eleitos 
pelos trabalhadores e também por 
indicação do empregador, no caso 
específico, Prefeitura Municipal da 
Estância de Socorro. 

O objetivo básico da CIPA é 
de fundamental importância para 
os trabalhadores e também para 
o empregador, buscando trabalhar 
conjuntamente na árdua tarefa de 
prevenir possíveis acidentes e tam-
bém de melhorar a qualidade do 
ambiente de trabalho em geral, des-
ta forma preservando e promoven-
do a saúde do trabalhador.

A CIPA tem a função de obser-
var e relatar as condições de risco 
nos ambientes de trabalho e solici-
tar junto aos setores responsáveis, 
medidas que se fizerem necessárias 
para a redução ou a eliminação dos 
riscos existentes nos diversos ser-
viços prestados pelos funcionários. 
E a forma de se fazer isso é conhe-
cendo o ambiente de trabalho de 
cada um.

“Visando buscar melhores con-

dições de segurança para o funcio-
nário público, a CIPA 2014/Prefeitu-
ra, quer estabelecer uma relação de 
conscientização e diálogo com a Ad-
ministração Pública Municipal, pro-
movendo ações participativas entre 
diretores e funcionários, e buscan-
do uma análise da forma como os 
trabalhos estão sendo realizados, e 
de que forma suas condições pode-
riam ser melhoradas”, diz Anaíse de 
Godoy S. Cézar, Presidente.

A diretoria da CIPA/Prefeitura,  
tem buscado uma maior valoriza-
ção e respeito para o maior bem da 
Prefeitura de Socorro, O FUNCIO-
NÁRIO!

Desta forma, a CIPA, em con-
junto com o Departamento de Se-
gurança do Trabalho, acaba sendo 
um intermediador da relação en-
tre empregado e empregador nas 
questões relativas à prevenção de 
acidentes, à promoção da saúde do 
trabalhador e à adequação do ma-
terial utilizado pelos funcionários.  

A Comissão também tem a fun-
ção de fiscalizar se o funcionário 
está utilizando adequadamente o 
material disponibilizado e se está se 
expondo a riscos desnecessários.  A 
segurança pessoal de cada um é fun-

damental. A CIPA existe e quer auxi-
liar. Para os funcionários municipais, 
existe como contato com a CIPA o 
e-mail: cipa@socorro.sp.gov.br 

A diretoria CIPA/Prefeitura é in-
tegrada por:

Anaíse de Godoy S. Cézar - (Divi-
são de Fiscalização) - Presidente

Ednelson Guido benatti- (Secre-
taria de Saúde) - Vice-Presidente 

Maria Inês Leme- (Divisão de 
Fiscalização)- Secretaria

Matheus H. F. Calafiori – (Secre-
taria de Educação)- Membro

Marcos Antonio Ribeiro Junior- 
(Secretaria de Meio Ambiente) 
- Membro

Claudio Rogério de Lima- (Se-
cretaria de Obras e Serviços) - 
Membro

Aislan Pinto- (Secretaria de Edu-
cação) - Membro

benedito Ap. de Godoy- (Divisão 
de Limpeza Pública) -  Membro

Claudio bonetti- (Compras) - 
Membro

Vânia Patrícia zanesco- (Com-
pras) - Membro

Maria Regina Alpi-(Contabilida-
de) - Membro

Flávia R. zanesco de Oliveira- 
(Creche São bento) - Membro

Membros da Diretoria CIPA/Prefeitura-Gestão 2014/2015

EM Coronel Olímpio G. dos Reis faz Caminhada 
de Conscientização pelo uso Racional da Água

O dia 30 de agosto de 2014, 
marcou pela comemoração do 
Dia da Família, na Escola Municipal 
G. dos Reis. Um dia todo especial, 
reunindo nas dependências daquela 
instituição educacional, pais, alunos, 
professores e funcionários, com ob-
jetivo de participar de um ato de 
conscientização pelo Uso Racional 
da Água.

Juntos, todos organizaram uma 
concentração na escola, recepcio-
nados por um coral, e apresentação 
de Jogral, organizados pelas profes-
soras Marisa e Claudia. posterior-
mente saíram às ruas numa marcha 
por essa conscientização, uma Ca-
minhada pelo Uso Racional da Água, 
passando por várias ruas centrais 
da cidade, despertando a curiosida-

de atenção e dos transeuntes.
Durante a caminhada foram dis-

tribuídos folhetos e cartazes aos 
populares com detalhes do assunto 
relacionado. O evento foi conside-
rado por muitos dos participantes 
e alunos como emocionante e en-
volvente. Sentiram-se felizes pela 
contribuição e pelo entendimento 
das pessoas.

A diretora Regina e a coordena-
dora Rosana destacam a importân-
cia de uma campanha como esta, 
envolvendo toda comunidade, pois 
este tema está sendo muito dis-
cutido e todos devem colaborar 
fazendo a sua parte. Agradecem a 
todos que compartilharam desta 
ideia e parabenizam pela participa-
ção.


