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Socorro Luzes de Natal divulga programação completa
A organização do “Socorro Luzes 

de Natal” divulgou a programação 
cultural completa do evento que 
terá início no dia 28 de novembro, 
com o acender das luzes de Natal, 
às 20h na Praça da Matriz, com a 
presença do Coral Natalino Infantil 
de 1.000 vozes, formado por alunos 
das escolas de Socorro, seguido pela 
apresentação do Sexteto Carlos 
Gomes.

A abertura da Casa do Noel, no 
Horto Municipal, às 20h de 29 de 
novembro, será embalada pelo Coral 
Louvor Jovem e Conjunto de Libras. 
A Banda Municipal de Iguape encerra 
a programação da noite, com apresen-
tação na Praça da Matriz.

A programação inclui grupos mu-
sicais de diversos estilos, populares 
e eruditos, incluindo formações ins-
trumentais. A Secretaria Municipal de 
Cultura é a responsável pelas atrações.

A encenação do nascimento de 
Cristo, grande sensação no ano pas-
sado, com o Presépio Vivo da Cia. de 
Teatro “Paulino Santiago”, de Itapi-
ra-SP, acontecerá na noite de 19 de 
dezembro, no Palácio das Águias.

Os shows de Natal e Reveillon 
estão inclusos nesta programação. 
O destaque fica por conta do gru-
po “Os Originais do Samba”, que se 
apresenta na noite de 27 de dezem-
bro na Praça da Matriz.

A Parada de Natal é uma das no-
vidades deste ano. Ela irá cruzar as 
Ruas Campos Salles e 13 de Maio nas 
noites de 05, 10, 12, 17, 19 e 23 de 
dezembro, sempre a partir das 20h.

O espetáculo “A Fábrica do Papai 
Noel”, da Companhia de Teatro “Roger 

Crivelini”, continua em cartaz no Cen-
tro Cultural até o dia 23 de dezembro, 
aos sábados e domingos, às 20h e 19h 
respectivamente. E, excepcionalmen-
te, nos dias 22 e 23 de dezembro às 
20h. Os interessados podem adquirir 
ingressos nos pontos de vendas ou di-
retamente com a organização do espe-
táculo, pelo telefone (19) 99735-7585.

A programação completa está 
disponível no site: 

www.socorroluzesdenatal.com.br

Campanha Nacional de Vacinação contra 
poliomielite e sarampo segue até dia 28

A Campanha Nacional de Vaci-
nação contra a poliomielite e o sa-
rampo, do Ministério da Saúde, está 
prevista para seguir até o dia 28 de 
novembro, sexta-feira. Após essa 
data, é possível que a campanha seja 
estendida a fim de obter maior al-
cance. A informação, porém, não 
está confirmada. Em Socorro, até 
o dia 13 de novembro, quinta-feira 
passada, 742 crianças foram vaci-
nadas contra a poliomielite e 670 
contra o sarampo, número que cor-
responde a pouco mais de 40% do 
total das crianças que devem ser 
vacinadas no município, segundo a 
Vigilância Sanitária.

As vacinas estão disponíveis nos 
Postos de Saúde da Família: Cen-
tral, São Bento, Aparecidinha, Ora-
tório, Vila Palmira e Santa Cruz, de 
segunda a sexta-feira, das 08h00 às 
16h00. Apesar do feriado da Cons-

ciência Negra ter sido transferido 
para sexta-feira, dia 21, neste sába-
do (22) as seis unidades também fi-
carão abertas, aplicando as vacinas 
entre 08h00 e 17h00. É importante 
que os pais ou responsáveis levem 
o Cartão de Vacinação. Para tirar 
dúvidas ou obter mais informações, 
procure a Unidade de Saúde mais 
próxima. 
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Decretos

DECRETO Nº 3391/2014

“Proíbe a venda de vasilhame de vidro durante o período das Festividades Natalinas e 
Reveillon, compreendido entre 28/11/2014 à 06/01/2014”.

ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA 
ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS, Considerando que esta cidade tradicionalmente acolhe com muita alegria um grande público, entre 
visitantes e moradores nas festividades Natalinas e Reveillon, e visando providencias para que gozem de 
diversão segura junto aos locais públicos; Considerando que neste ano o Projeto Luzes de Natal atrairá grande 
público nas Praças Coronel Olímpio Gonçalves dos Reis e Nove de Julho e adjacências; Considerando ainda que 
a venda de bebidas envasadas em vasilhames de vidro oferece perigo aos cidadãos; DECRETA:

Art. 1º - Fica terminantemente proibida a comercialização de bebidas em recipientes de vidro, bem como 
a utilização de vasilhames de vidro por parte dos munícipes e visitantes na Praça Coronel Olímpio Gonçalves dos 
Reis, Praça Nove de Julho e adjacências no período de 28 de novembro de 2014 a 06 de janeiro de 2015.

Art. 2º - O não atendimento ao Decreto acarretará em penalidades previstas na Lei 3406/2010.
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 27 de Outubro 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 3398/2014

“Proíbe a venda de ambulantes durante as Festividades Natalinas e Reveillon, 
compreendido entre 28/11/2014 à 06/01/2014.”

ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA 
ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS, Considerando a grandeza e encantamento do Projeto Luzes de Natal, o qual atrairá grande público 
nos locais decorados como Praça Coronel Olímpio Gonçalves dos Reis, Praça Nove de Julho e adjacências, 
Portal Colonial, Portal Lions, Palácio das Águias e Horto Municipal; DECRETA:

Art. 1º - Fica terminantemente proibida à permanência de vendedores ambulantes na Praça Coronel 
Olímpio Gonçalves dos Reis, Praça Nove de Julho e adjacências, Portal Colonial, Portal Lions, Palácio das Águias 
e Horto Municipal no período de 28 de Novembro de 2014 a 06 de Janeiro de 2015.

Art. 2º - Para atendimento à demanda de público, fica designado como praça de alimentação, o 
calçadão localizado na Avenida XV de Agosto, lado direito, para a disposição dos traillers e vendedores já 
inscritos nesta prefeitura, conforme direcionamento da Diretoria de Fiscalização, Tributação e Arrecadação.

Art. 3º - O não atendimento acarretará na apreensão da mercadoria ou objeto, conforme disposto 
na Lei 3406/2010.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 20 de Novembro 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

Portarias
PORTARIA Nº 6804/2014

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

Art. 1º - Enquadrar a professora abaixo descrita, nos termos da alínea “b” do artigo 48 – Seção IV da 
Lei Complementar nº 171/2011, considerando a evolução funcional pela via acadêmica a partir de 09 de 
Outubro de 2014:

 
Curso superior de ensino de graduação correspondente à licenciatura plena em Pedagogia;

Nível Nome Emprego

II - ref. 
01

Angelita Rosa de Araújo - CTPS 43315 - Série 
00208-SP. Professor de Desenvolvimento Infantil

Art. 2º - Enquadrar a professora abaixo descrita, nos termos da alínea “b” do artigo 48 - Seção IV da 
Lei Complementar nº 171/2011, considerando a evolução funcional pela via acadêmica a partir de 07 de 
Novembro de 2014:

 
Curso superior de ensino de graduação correspondente à licenciatura plena em Pedagogia;

Nível Nome Emprego

III - ref. 
06

Gislene de Fátima Assoni - CTPS 17667 - Série 
00244-SP. Professor de Desenvolvimento Infantil

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 14 de Novembro de 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

PORTARIA Nº 6805/2014
ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 

DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE:

Art. 1º - Enquadrar o servidor da rede municipal de ensino em virtude da concessão de evolução 
funcional pela via não acadêmica, conforme previsto na Lei Complementar nº 171/2011- Seção IV artigo 49 
e artigo 9º do Decreto nº 2385/04, a partir de 01 de Novembro de 2014: 

Nível: Nome Emprego

VII - ref. 13 Marili Aparecida Alves - CTPS 24865 - Série 
00087-SP. Professor de Educação Básica I - PEB I

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 14 de Novembro de 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

PORTARIA Nº 6806/2014

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

 
Art. 1º - Fica prorrogada a licença gestante da servidora abaixo descrita, nos termos da Lei Municipal 

nº 3295/2009 de 21 de maio de 2009.
- Maria Juliana Tafner Binotti da Silva - CTPS 63118 - Série 00244-SP, ocupante do emprego 

permanente de Enfermeiro a partir de 29 de Novembro de 2014.
- Andressa Cintra de Toledo - CTPS 11700 - Série 00263-SP, ocupante do emprego permanente de 

Fisioterapeuta a partir de 02 de Dezembro de 2014.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 14 de Novembro de 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

PORTARIA Nº 6807/2014
ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 

DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE:

Art. 1º - Admitir em virtude de aprovação em concurso público Edital nº 01/2011 no emprego per-
manente de Técnico de Enfermagem de Saúde da Família – referência 28:

Nome Admissão

Denize Lazara de Oliveira - CTPS 60829 - Série 00296-SP. 03/11/2014
    

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 14 de Novembro de 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

PORTARIA Nº 6808/2014
ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 

DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE:

Art. 1º Desligar do serviço público municipal a pedido Karime de Oliveira Costa - CTPS 77790 - 
Série 00356-SP, ocupante do emprego permanente de Servente, a partir de 03 de Novembro de 2014.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 14 de novembro de 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

PORTARIA Nº 6809/2014

Nomeia Comissão para avaliação técnica de processo referente a Serviços de 
Reestruturação e Modernização para a Gestão Territorial, Fiscal e Tributaria Municipal.   

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

 
Art. 1º - Ficam designados os funcionários municipais, para, sob a presidência de o primeiro nomeado 

integrarem a Comissão para avaliação técnica de processo referente a Serviços de Reestruturação 
e Modernização para a Gestão Territorial, Fiscal e Tributaria Municipal.   

- Marcelo Mantovani Fratini 
- Felipe Nunes Tasca 
- Diogo Pereira do Nascimento
Art.2º. Os trabalhos de que trata esta Portaria serão prestados sem ônus aos cofres municipais, 

porém considerados de relevância pública.
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 

contrário, em especial a Portaria 6598 de 24 de Março de 2014.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 17 de Novembro 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
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Licitações

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 036/2014
Registro de Preço para aquisição de grama do tipo esmeralda e batatais, 

conforme solicitação da Departamento de Meio Ambiente especificada no 
Anexo II – Termo de Referência do Edital. 

PROCESSO 159/2014 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 079/2014

Empresa RÔMULO MACHADO GREGÓRIO - GRAMAS, CNPJ nº. 20.365.184/0001-09, 
Inscrição Estadual nº 639.096.583.117 com sede na Rua Sabia  nº 55, Jardim Recanto dos Pássaros, Cidade 
São João da Boa Vista, CEP: 13.873-517 – SP, representada pelo Sr. Romulo Machado Gregório, brasileiro, 
solteiro, residente e domiciliado à Rua Sabiá, nº 55, Jardim Recanto dos Pássaros, RG nº. 26.264.867 SSP-SP, 
CPF 278.077.588-21.

Item Qtde Unid Descrição do objeto Marca Valor 
unit.

Valor
 total

01 8.000 M² Grama do tipo esmeralda Gramas 
Gregório R$ 4,74 R$ 37.920,00

02 8.000 M² Grama do tipo batatais Gramas 
Gregório R$ 4,00 R$ 32.000,00

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

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 149/2014/PMES 
– PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 078/2014, cujo objeto é o Registro de 
preços para Aquisição de materiais hospitalares, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações 
descritas no anexo II – Termo de Referência do edital, conforme Ata de Julgamento, de 09/10/2014, disponibilizada 
na íntegra no sítio eletrônico da municipalidade (www.socorro.sp.gov.br) e a adjudicação da pregoeira de 
13/11/2014, a saber:

ALFALAGOS LTDA - EPP, para os itens abaixo descritos:
Item 1, pelo valor total de R$ 24,00 (vinte e quatro reais);
Item 8, pelo valor total de R$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais);
Item 10, pelo valor total de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais);
Item 21, pelo valor total de R$ 266,00 (duzentos e sessenta e seis reais);
Item 24, pelo valor total de R$ 99,00 (noventa e nove reais);
Item 43, pelo valor total de R$ 137,50 (cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos);
Item 44, pelo valor total de R$ 206,25 (duzentos e seis reais e vinte e cinco centavos);
Item 45, pelo valor total de R$ 138,50 (cento e trinta e oito reais e cinquenta centavos);
Item 81, pelo valor total de R$ 222,00 (duzentos e vinte e dois reais).

MED CENTER COMERCIAL LTDA. EPP, para os itens abaixo descritos:
Item 2, pelo valor total de R$ 932,00 (novecentos e trinta e dois reais); 
Item 23, pelo valor total de R$ 182,50 (cento e oitenta e dois reais e cinquenta centavos);
Item 73, pelo valor total de R$ 93,00 (noventa e três reais);
Item 77, pelo valor total de R$ 41,10 (quarenta e um reais e dez centavos);
Item 84, pelo valor total de R$ 93,20 (noventa e três reais e vinte centavos).

CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA., para os itens abaixo descritos:
Item 3, pelo valor total de R$ 200,00 (duzentos reais);
Item 28, pelo valor total de R$ 345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais);
Item 30, pelo valor total de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais);
Item 31, pelo valor total de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais);
Item 39, pelo valor total de R$ 222,50 (duzentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos);
Item 64, pelo valor total de R$ 61,20 (sessenta e um reais e vinte centavos); 
Item 82, pelo valor total de R$ 356,40 (trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos).

CIRURGICA UNIÃO LTDA., para os itens abaixo descritos:
Item 4, pelo valor total de R$  785,00 (setecentos e oitenta e cinco reais);
Item 6, pelo valor total de R$ 1.320,00 (um mil e trezentos e vinte reais);
Item 14, pelo valor total de R$ 944,00 (novecentos e quarenta e quatro reais);
Item 17, pelo valor total de R$ 53,20 (cinquenta e três reais e vinte centavos);
Item 35, pelo valor total de R$ 99,40 (noventa e nove reais e quarenta centavos);
Item 37, pelo valor total de R$ 141,00 (cento e quarenta e um reais);
Item 38, pelo valor total de R$ 141,00 (cento e quarenta e um reais);
Item 42, pelo valor total de R$ 3.402,00 (três mil e quatrocentos e dois reais);
Item 46, pelo valor total de R$ 600,00 (seiscentos reais);
Item 50, pelo valor total de R$ 2.310,00 (dois mil e trezentos e dez reais);
Item 51, pelo valor total de R$ 193,00 (cento e noventa e três reais);
Item 54, pelo valor total de R$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais);
Item 68, pelo valor total de R$ 668,00 (seiscentos e sessenta e oito reais);
Item 69, pelo valor total de R$ 556,50 (quinhentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos);
Item 70, pelo valor total de R$ 5.630,00 (cinco mil e seiscentos e trinta reais);
Item 71, pelo valor total de R$ 1.850,00 (um mil e oitocentos e cinquenta reais);
Item 72, pelo valor total de R$ 1.930,00 (um mil e novecentos e trinta reais);
Item 76, pelo valor total de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais);
Item 85, pelo valor total de R$ 338,00 (trezentos e trinta e oito reais).

TRM COML. DE MED.LTDA., para os itens abaixo descritos:
Item 5, pelo valor total de R$ 690,00 (seiscentos e noventa reais);
Item 9, pelo valor total de R$ 202,00 (duzentos e dois reais);
Item 12, pelo valor total de R$ 118,50 (cento e dezoito reais e cinquenta centavos);
Item 15, pelo valor total de R$ 224,00 (duzentos e vinte e quatro reais);
Item 18, pelo valor total de R$ 1.040,00 (um mil e quarenta reais);
Item 20, pelo valor total de R$ 110,00 (cento e dez reais);
Item 22, pelo valor total de R$ 620,00 (seiscentos e vinte reais);
Item 29, pelo valor total de R$ 539,00 (quinhentos e trinta e nove reais);
Item 53, pelo valor total de R$ 80,00 (oitenta reais);
Item 56, pelo valor total de R$ 7.650,00 (sete mil e seiscentos e cinquenta reais);
Item 58, pelo valor total de R$ 917,00 (novecentos e dezessete reais);
Item 60, pelo valor total de R$ 1.560,00 (um mil e quinhentos e sessenta reais);
Item 66, pelo valor total de R$  4.580,00 (quatro mil e quinhentos e oitenta reais).

NACIONAL COML. HOSPITALAR LTDA., para os itens abaixo descritos:
Item 7, pelo valor total de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais);
Item 16, pelo valor total de R$ 670,00 (seiscentos e setenta reais);
Item 19, pelo valor total de R$ 63,09 (sessenta e três reais e nove centavos);
Item 26, pelo valor total de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais);
Item 27, pelo valor total de R$ 790,00(setecentos e noventa reais);
Item 34, pelo valor total de R$ 474,00 (quatrocentos e setenta e quatro reais);
Item 62, pelo valor total de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais);
Item 67, pelo valor total de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais);
Item 74, pelo valor total de R$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais).

VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA., para os itens abaixo descritos:
Item 11, pelo valor total de R$ 2.080,00 (dois mil e oitenta reais);
Item 47, pelo valor total de R$ 160,00 (cento e sessenta reais);
Item 48, pelo valor total de R$ 80,00 (oitenta reais);
Item 49, pelo valor total de R$ 200,00 (duzentos reais);
Item 78, pelo valor total de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA., para os itens abaixo descritos:
Item 13, pelo valor total de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais);
Item 33, pelo valor total de R$ 500,00 (quinhentos reais);
Item 57, pelo valor total de R$ 670,00 (seiscentos e setenta reais);
Item 63, pelo valor total de R$ 3.290,00 (três mil duzentos e noventa reais);
Item 80, pelo valor total de R$ 414,00 (quatrocentos e quatorze reais).

JUPITER DISTRIBUIDORA, para os itens abaixo descritos:
Item 25, pelo valor total de R$ 196,00 (cento e noventa e seis reais).

VITAL HOSPITALAR, para os itens abaixo descritos:
Item 40, pelo valor total de R$ 598,50 (quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos);
Item 41, pelo valor total de R$ 885,00 (oitocentos e oitenta e cinco reais);
Item 52, pelo valor total de R$ 117,00 (cento e dezessete reais);
Item 59, pelo valor total de R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais);
Item 61, pelo valor total de R$ 2.310,00 (dois mil e trezentos e dez reais); 
Item 79, pelo valor total de R$ 213,00 (duzentos e treze reais).

ROSICLER CIRURGICA LTDA, para os itens abaixo descritos:
Item 83, pelo valor total de R$ 213,80 (duzentos e treze reais e oitenta centavos);
Item 86, pelo valor total de R$ 86,70 (oitenta reais e setenta centavos);
Item 87, pelo valor total de R$ 111,80 (cento e onze reais e oitenta centavos).
Assim sendo, RATIFICO o respectivo julgamento proferido pela Pregoeira, HOMOLOGANDO o presente 
processo de Pregão Presencial. 

Socorro, 17 de novembro 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 161/2014/PMES – 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 081/2014, cujo objeto é a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento 
de programa de computador (softwares) e serviços, abrangendo: instalação, implantação, customização, 
treinamento e manutenção pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo estender-se até o limite estabelecido 
no Artigo 57, inciso IV da Lei 8.666/93, especificado no anexo II, Memorial Descritivo, do presente Edital, 
conforme Ata de Julgamento, de 03/11/2014, disponibilizada na íntegra no sítio eletrônico da municipalidade 
(www.socorro.sp.gov.br) e adjudicação da pregoeira de 17/11/2014, a saber: 
SMARAPD INFORMÁTICA LTDA., pelo valor global de R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais).       
Assim sendo, RATIFICO o respectivo julgamento proferido pela Pregoeira, HOMOLOGANDO o presente 
processo de Pregão Presencial. 

Socorro, 17 de novembro 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 162/2014/PMES – 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 082/2014, cujo objeto é o Registro de preços para 
aquisição de uniformes, para diversos Departamentos e Secretarias da prefeitura, pelo período de 12 meses, 
conforme especificações constantes no Termo de Referência – Anexo II do edital, conforme Ata de Julgamento 
de 04/11/2014, disponibilizada na íntegra no sítio eletrônico da municipalidade (www.socorro.sp.gov.br) e a 
adjudicação da pregoeira de 14/11/2014, a saber:

MILITARY DEFENSE EIRELI - EPP., para os lotes abaixo descritos:
Lote 02, pelo valor total de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais);
Lote 03, pelo valor total de R$ 9.100,00 (nove mil e cem reais).
GERALSEG COM.DE EQUIP.DE SEG.E UNIF.PROF.LTDA. EPP, para os lotes abaixo descritos:
Lote 01, pelo valor total de R$ 1.397,00 (um mil e trezentos e noventa e sete reais);
Lote 04, pelo valor total de R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais).
Lote 06, pelo valor total de R$ 3.175,00 (três mil e cento e setenta e cinco reais).
BRENO R. RODRIGUES CONFECÇÕES E COM.ME, para os lotes abaixo descritos:
Lote 05, pelo valor total de R$ 12.100,00 (doze mil e cem reais);
 Assim sendo, RATIFICO o respectivo julgamento proferido pela Pregoeira, HOMOLOGANDO o presente 
processo de Pregão Presencial. 

Socorro, 14 de novembro 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 166/2014/PMES - 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 083/2014, cujo objeto é o Registro de preços para 
Aquisição de Massa Asfáltica e contratação de aplicação de Emulsão Asfáltica para manutenção de ruas e vias 
públicas, pelo período de 12 meses, conforme especificações constantes no Termo de Referência – Anexo II do 
edital, conforme Ata de Julgamento e adjudicação da pregoeira, de 13/11/2014, disponibilizada na íntegra no sítio 
eletrônico da municipalidade (www.socorro.sp.gov.br), a saber:

MOGIMIX CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA, para os itens abaixo descritos:
Item 01, pelo valor total de R$ 275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais);
Item 02, pelo valor total de R$ 15.750,00 (quinze mil e setecentos e cinquenta reais).
Assim sendo, RATIFICO o respectivo julgamento proferido pela Pregoeira, HOMOLOGANDO o presente 
processo de Pregão Presencial. 

Socorro, 17 de novembro 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 168/2014/PMES – 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 084/2014, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para fornecimento 
de atrações musicais para montagem da programação oficial do evento Luzes de Natal 2014, conforme 
especificações contidas no anexo II Projeto Básico do Edital., conforme Ata de Julgamento e adjudicação da 
pregoeira, de 14/11/2014, disponibilizada na íntegra no sítio eletrônico da municipalidade (www.socorro.sp.gov.
br), a saber:

LUIS CARLOS FORTUNATO JUNIOR ME, pelo valor global de R$ 33.230,00 (trinta e três mil duzentos 
e trinta reais). Assim sendo, RATIFICO o respectivo julgamento proferido pela Pregoeira, HOMOLOGANDO 
o presente processo de Pregão Presencial. 

Socorro, 19 de novembro de 2014.

André Eduardo Bozola de Souza Pinto - Prefeito Municipal

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Eu, André Eduardo Bozola de Souza Pinto, Prefeito Municipal, em cumprimento ao disposto no 

inciso VI, do Art. 43 da Lei Federal de Licitações Nº 8.666/93 e demais alterações posteriores, ADJUDICO e 
HOMOLOGO o resultado do PROCESSO Nº 013/2014/PMES – CONCORRÊNCIA Nº 001/2014, referente à 
CONCESSÃO ONEROSA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO 
DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO REMUNERADO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, para a empresa: 
ZONA AZUL BRASIL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELLI - ME, pelo percentual ofertado de 22,11% 
(vinte e dois vírgula onze por cento), conforme Ata de Julgamento da Comissão Municipal de Licitações, de 
24/10/2014, publicada no D.O.E em 25/10/2014, Pág. 185 – Poder Executivo – SEÇÃO I e ata da análise das 
amostras emitida em 14/11/2014.

Socorro, 17 de novembro de 2014.

André Eduardo Bozola de Souza Pinto - Prefeito Municipal

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Eu, André Eduardo Bozola de Souza Pinto, Prefeito Municipal, em cumprimento ao disposto no 

inciso VI, do Art. 43 da Lei Federal de Licitações Nº 8.666/93 e demais alterações posteriores, ADJUDICO 
e HOMOLOGO o resultado do PROCESSO Nº 167/2014/PMES - CONVITE Nº 037/2014, referente à 
Contratação de empresa especializada para realização da parada de Natal durante o evento Luzes de Natal 
Socorro 2014, conforme especificações descritas no anexo II – Projeto básico do Edital, conforme Ata de 
Julgamento da Comissão Municipal de Licitações, de 18/11/2014, para a empresa: ROGER DA SILVA CRIVELINI 
14846806855, pelo valor total de R$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais).

Socorro, 19 de novembro de 2014.

André Eduardo Bozola de Souza Pinto - Prefeito Municipal
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Educação
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2014.

“DISPÕE SOBRE O PROCESSO DE ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E AULAS DO 
PESSOAL DOCENTE DO QUADRO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL 

PARA O ANO LETIVO DE 2015 E DÁ PROVIDÊNCIAS CORRELATAS”.

CELIA MARIA MONTI VIAM ROCHA, Secretária Municipal de Educação, conforme 
previsto no capítulo V da Lei Complementar nº 171/2011, que Reorganizou o Plano de Carreira, 
Empregos e Remuneração do Magistério Público Municipal da Estância de Socorro, expede a 
presente Instrução Normativa para fins de regulamentar o processo de Atribuição de Classes e/ou 
Aulas para o ano letivo de 2015, nos seguintes termos:

Art. 1º - Ficam convocados todos os docentes titulares de empregos do Quadro do 
Magistério Público Municipal de Professor de Educação Básica I, Professor de Educação Básica 
II, Professor Adjunto I e Professor Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, bem como os docentes 
titulares de cargo da Secretaria Estadual da Educação, em exercício no município, por força do 
convênio decorrente do Programa de Ação de Parceria Educacional Estado-Município, para 
efetuarem sua inscrição para o processo de atribuição de classes e/ou aulas para o ano letivo de 
2015, no período de 01 a 03 de dezembro de 2014.

§ 1º - A inscrição deverá ser efetuada na unidade escolar em que o docente tiver sede de 
controle de frequência no ano de 2014. 

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

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

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

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

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

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

na Rede Municipal ou na rede Estadual para os titulares de cargo da Rede Estadual até 30 de novembro 
de 2014 = 0,01 por dia;

b) dias trabalhados de 01 de dezembro de 2013 a 30 de novembro de 2014= 0,2 por dia.
II - nota de prova de Concurso Público Municipal da Prefeitura da Estância de Socorro ou 

na Rede Estadual de Ensino X 0,20;
III - quanto aos Títulos, conforme os ditames da Instrução Normativa nº 01, de 22 de 

setembro de 2014, publicada em 03 de outubro de 2014, observadas as disposições desta Instrução.
§ 1º - Para efeito de contagem dos dias trabalhados não serão consideradas faltas apenas 

as ausências referentes aos afastamentos por motivo de gala, nojo, licença maternidade, licença 
paternidade, licença adotante, licença decorrente de aborto espontâneo, licença por acidente de 
trabalho, doação de sangue, faltas abonadas, convocações do Poder Judiciário, licença compulsória 
por motivo de doenças infecto-contagiosas no período de 01 de dezembro de 2013 a 30 de 
novembro de 2014.

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

§ 3º - Havendo empate na classificação, este será dirimido levando-se em consideração:
I – maior tempo de serviço;
II – maior idade;
III – maior número de filhos.
§ 4º - É vedada a acumulação de pontos atribuídos à titulação decorrente de mestrado e 

doutorado. 
§ 5º – Os títulos e certificados a que se referem às alíneas “c”, “d”, “e”, “f” e “g” do artigo 4º 

da Instrução Normativa nº 1 de 22 de setembro de 2014 só serão considerados se forem emitidos 
por:

I – Instituição de Ensino Superior devidamente reconhecida;
II – Órgão da estrutura básica do Ministério da Educação ou Secretaria Estadual da 

Educação;
III – Secretaria Municipal de Educação;
IV – Instituição Pública Estatal;
V – Entidade Particular de cunho educacional.
§ 6º - Não terá validade o certificado que não contenha, expressamente, a identificação da 

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

às alíneas “d”, “e”, “f” e “g” do artigo 4º da Instrução Normativa nº 1 de 22 de setembro de 2014.
§ 8º - Os cursos previstos neste artigo serão considerados uma única vez, vedada a sua 

acumulação.
§ 9º - Serão válidos os certificados dos cursos realizados no período de 01/12/2013 a 

30/11/2014, os quais deverão ser entregues no ato da inscrição.
Art. 4º - Para fins do disposto no artigo anterior, o campo de atuação específico das 

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

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

do professor que ministra aulas nos anos finais do ensino fundamental e nas demais modalidades 
de ensino;

Parágrafo Único - Para fins de delimitação do campo de atuação de que trata este artigo, 
considerar-se-ão acrescidas às áreas curriculares de Linguagem e Códigos, Ciências da Natureza e 
Matemática, e Ciências Humanas, com suas respectivas tecnologias, as temáticas de aprofundamento 
e enriquecimento curricular que tenham por objeto:

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

integrantes do Quadro do Magistério.
Art. 5º - Os projetos das classes de período integral das escolas : CMEI – Centro Municipal 

de Educação Integral Professora Tarsila Picarelli Marcolino, Escola Municipal Professora Esther de 
Camargo Toledo Teixeira e Escola Municipal Professor Eduardo Rodrigues de Carvalho e as classes 
destinadas ao Atendimento Educacional Especializado serão atribuídas aos docentes titulares de 
emprego de Professor de Educação Básica I que, no ato da inscrição, manifestar interesse por uma 
e/ou outra.

§1º - Tendo em vista as peculiaridades dessas modalidades de ensino a atribuição das classes 
destinadas a projetos, competirá ao Secretário Municipal de Educação e recairá sobre os optantes 
que melhor se adequarem àquele perfil, independentemente da classificação inicial.

§2° - Na hipótese de inexistência de docentes optantes na forma do caput, as classes serão 
compulsoriamente atribuídas pela titular da Secretaria Municipal de Educação.

§3º - A atribuição das classes destinadas ao Atendimento Educacional Especializado, em 
qualquer caso, será atribuída para o professor habilitado, na seguinte ordem:

I – Curso de licenciatura plena em Pedagogia com habilitação específica em educação 
especial;

II – Curso de especialização em educação especial de, no mínimo, 180 (cento e oitenta) 
horas.

§4º - O servidor optante na forma do §1º mantém seu direito à atribuição na lista de 
classificação inicial para classes ou aulas correspondentes a seu campo de atuação quando não tiver 
atribuída classe nos termos deste artigo.

Art. 6º - A classificação dos docentes titulares de emprego com mesma situação funcional será 
efetuada em lista única em nível de Município, com base no somatório de pontos obtidos nos critérios 
referidos no artigo 3º.

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

Parágrafo Único - Da classificação caberá recurso a ser interposto até a data estabelecida 

no artigo 25 desta instrução, junto à Secretaria Municipal de Educação, que deverá decidir o mesmo 
na data prevista no mesmo artigo.

Art. 8º – A atribuição de classes e aulas no Município para o início do ano letivo de 2015 e ao longo 
dele dar-se-á: 

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

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

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

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

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

se houver;
VI – Candidatos aprovados no Concurso Público de Provas e Títulos de Professor Adjunto 

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

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

§ 2º - No decorrer do ano letivo a atribuição de classes e aulas será realizada conforme 
cronograma descrito no art. 24, na seguinte conformidade:

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

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

§ 3º - O professor somente poderá desistir das aulas atribuídas nas seguintes hipóteses:
I – para aumento da carga horária ou manutenção da mesma em uma das unidades escolares 

em que se encontre em exercício, a fim de reduzir o número de escolas;
II – para deixar classes ou aulas atribuídas em substituição para assumir classes ou aulas 

livres.
§ 4º - Não será permitido ao docente, após a atribuição de carga suplementar de trabalho, 

desistir das mesmas durante o ano letivo, salvo quando comprovada a necessidade da desistência, 
ficando o professor impedidArt. 9º – O aumento da carga horária, resultante da atribuição de 
classes ou de aulas ao docente que se encontre em licença ou em afastamentos previstos em 
legislação, somente se concretizará, para todos os fins, na efetiva assunção do exercício das classes 
ou das aulas atribuídas.

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

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

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

§ 1º - Se houver necessidade de redução de classes e/ou de aulas o docente titular será 
transferido para outra unidade escolar que o comporte.

§ 2º - Sempre que houver necessidade de atendimento ao docente titular, deverá ser 
aplicada a ordem inversa de classificação dos docentes para a redução ou dispensa do docente 
admitido em caráter temporário.

Art. 12º – O professor contratado por tempo determinado ao qual tenham sido 
atribuídas classes ou aulas, que não comparecer ou não se comunicar com a unidade escolar 
no primeiro dia de aula subseqüente à atribuição, terá anulada a atribuição, ficando impedido de 
concorrer a novas atribuições durante o ano. 

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

Parágrafo Único: Quando, na data da atribuição, o docente que acumular, não puder 
apresentar a declaração de que trata o caput, a mesma deverá ser apresentada à Secretaria 
Municipal de Educação até o dia 30 de janeiro de 2015, ou no prazo de 15 dias nos demais casos, 
desde que devidamente justificada a impossibilidade.

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

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

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

Art. 16º - O docente candidato à admissão por tempo determinado que não comparecer 
ao processo de atribuição e nem se fizer representar por procuração legal, ou ainda que, estando 
presente, recusar-se à classe ou aulas que lhe forem atribuídas, será considerado como desistência 
do emprego temporário, e a classe/aula será atribuída ao próximo candidato, respeitada a ordem 
de classificação.

§1º - A contratação temporária de docentes observará a lista de classificação do processo 
seletivo. 

§2º - O processo seletivo de que trata o artigo anterior poderá consistir na utilização da 
lista remanescente de aprovados em concurso público vigente.

§3° - As listas de classificação de que tratam os parágrafos anteriores serão utilizadas, a 
cada ano letivo, a partir de seu início, independentemente da utilização das listas no ano anterior.

Art. 17º – O docente poderá constituir carga suplementar de trabalho, nos termos do 
artigo 36 da Lei Complementar nº 171/2011, sendo obrigatoriamente obedecida a seguinte ordem 
para atribuição:

I – primeiramente com aulas de seu campo de atuação, ainda que referentes a projetos ou 
reforço escolar;

II – não havendo aulas nas condições do inciso anterior, com aulas de outros campos de 
atuação, desde que o docente possua habilitação.

Parágrafo único: No caso do inciso I a remuneração da carga suplementar far-se-á pelo 
valor da hora-aula da faixa e nível salarial de enquadramento do docente e, no caso do inciso II, 
pelo valor da hora-aula do nível inicial da escala de vencimentos, na faixa relativa ao campo de 
atuação diverso.

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

§ 1º - A designação vigorará apenas para o ano letivo ou enquanto durar o afastamento do 
titular da classe.

§ 2º - Havendo retorno do titular da classe, para atendimento ao titular de emprego 
excedente/adido deverá ser aplicada à ordem inversa de classificação dos docentes, para redução 
ou dispensa do docente admitido em caráter temporário.

§ 3º - Em caso de abertura de novas classes durante o ano letivo, estas serão 
automaticamente, atribuídas aos professores excedentes / adidos respeitando a classificação na 
atribuição e na inexistência destes serão oferecidas para admissão em tempo determinado aos 
candidatos remanescentes classificados no Concurso ou Processo Seletivo observando a ordem 
de classificação.

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

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

Art. 21º - Compete à Secretaria Municipal de Educação atribuir as classes e as aulas, aos 
titulares de emprego, respeitando a classificação dos docentes. 

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

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

II – experiência e reconhecimento social da atuação do docente em determinada série ou 
turma;

§ 2º: Será atribuída compulsoriamente ao Titular de Emprego que não comparecer e não se 
fizer representar legalmente, classe e/ou aulas a critério da direção.

§ 3° - A participação do titular de emprego de Professor Adjunto I no processo de atribuição 
não implica a fixação de seu local de trabalho, ficando o mesmo lotado na Secretaria Municipal de 
Educação e sujeito a atuar nas unidades escolares em que o interesse público o exigir.

Art. 22º – Os responsáveis pelo processo de atribuição de classe e aulas deverão ter 
por base esta Instrução Normativa, portarias, editais e comunicados que regulamentam todo o 
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processo de inscrição e atribuição de classes e aulas.
Art. 23º - Ao candidato classificado em processo seletivo para fins de contratação 

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

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

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

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

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

Art. 24º – Fica o titular de emprego das classes de docentes lotados na unidade escolar a 
que pertencer a classe atribuída, sendo aquela considerada como sede de controle de freqüência para 
o ano letivo de 2015.

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

De 01 a 03/12/2014 – Inscrição de docentes.
De 01 a 03/12/2014 – Termo de concordância dos professores titulares de cargo do Estado, 

para permanecerem ou não afastados junto ao Convênio Parceria Estado Município.
Local: Sede do professor no ano de 2014. 
Horário: 08h30 às 11h00 e das 13h30 às 17h00.
Dia 04/12/2014 – Os diretores deverão enviar até às 12h00 as planilhas de inscrições com 

classificação para a Secretaria Municipal de Educação, para elaboração de lista única em nível de 
Município.  

Dia 09/12/2014 – Divulgação e afixação da lista de classificação de professores.
Dia 10/12/2014 – Interposição de recursos, que deverão ser encaminhados à Comissão de 

Atribuição.
Dia 11/12/2014 até as 12h00 – Decisão dos recursos interpostos.
Dia 15/12/2014 após as 13h00 – Afixação da classificação final nas Unidades Escolares e na 

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

será realizada, por fases, conforme segue:
I – 1ª fase : 17/12/2014, às 8h00 no Auditório do Centro Administrativo Municipal – 

Atribuição das salas de AEE (Atendimento Educacional Especializado) e salas de  projetos das 
escolas de  Ensino Integral ( CMEI Profª Tarsila Picarelli Marcolino, EM Profª Esther de Camargo 
Toledo Teixeira, EM Prof. Eduardo Rodrigues de Carvalho).

II – 2ª fase: 17/12/2014, às 8h30 no Auditório do Centro Administrativo Municipal - PEB I - 
atribuição de classes e/ou aulas aos professores atuantes na Rede Municipal de Ensino (professores 
municipais e estaduais) obedecendo-se os critérios estabelecidos no art. 3º desta Instrução 
Normativa.

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

IV – 4ª fase - 17/12/2014, às 15h00, no Auditório do Centro Administrativo Municipal - 
Professor Adjunto I – atribuição de unidade para atuação inicial no ano letivo de 2015, obedecida 
à ordem de classificação e o disposto no § 4º do artigo 21 desta Instrução;

 V – 5ª fase - 17/12/2014 às 17h30m – Centro Administrativo Municipal: PDI - Professor 
de Desenvolvimento Infantil – atribuição de classes aos titulares de emprego para o ano letivo de 
2015, realizada pela Comissão de Atribuição de Aulas, seguindo a ordem de classificação, ouvida a 
Secretária Municipal de Educação, tendo como parâmetro o perfil dos professores e a clientela a 
ser atendida.

VI – 6ª fase: 18/12/2014, às 8h00 no Auditório do Centro Administrativo Municipal - PEB 
II – atribuição de aulas aos titulares de emprego nas disciplinas de Arte e Inglês para constituição 
de jornada aos professores pertencentes à Rede Municipal de Ensino obedecendo-se os critérios 
estabelecidos no art. 3º desta Instrução Normativa.

VII – 7ª fase: 18/12/2014, às 9h00 no Auditório do Centro Administrativo – PEB II – 
atribuição de aulas aos titulares de emprego na disciplina Arte e Inglês, para fins de completar 
jornada e constituir carga suplementar de trabalho.

VIII – 8ª fase - 18/12/2014, às 10h00 no Auditório do Centro Administrativo, atribuição 
aos docentes titulares de emprego na Rede Municipal para o exercício de substituição de classes/
aulas de docentes titulares de emprego que se afastam para desempenhar funções de suporte 
pedagógico.

IX – 9ª fase: 18/12/2014, às 14h00 no Auditório do Centro Administrativo Municipal - PEB 
II – atribuição de aulas aos titulares de emprego na disciplina de Educação Física para constituição 
de jornada aos professores pertencentes à Rede Municipal de Ensino obedecendo-se os critérios 
estabelecidos no art. 3º desta Instrução Normativa.

X – 10ª fase: 18/12/2014, às 15h00 no Auditório do Centro Administrativo – PEB II – 
atribuição de aulas aos titulares de emprego na disciplina Educação Física, para fins de completar 
jornada e constituir carga suplementar de trabalho.

XI – 11ª fase: 30/01/2015 – 08h30 - Auditório do Centro Administrativo: PEB I - Candidatos 
remanescentes aprovados no Concurso Público de Provas e Títulos de PEB I – Edital 01/2012, 
obedecida a ordem de classificação, se houver classe vaga, para ingresso e/ou admissão por tempo 
determinado, a critério da Secretaria, para fins de substituição dos titulares de empregos afastados.

XII – 12ª fase: 30/01/2015 – 9h00 - Auditório do Centro Administrativo: PEB I - Candidatos 
remanescentes aprovados no concurso público nº 01/ 2012 para fins de contratação por prazo 
determinado destinada a substituição de docentes efetivos.

XIII – 13ª fase: 30/01/2015 – 14h30 - Auditório do Centro Administrativo: PDI – (Professor 
de Desenvolvimento Infantil) - Candidatos remanescentes aprovados no Concurso Público de 
Provas e Títulos de PDI – Edital 01/2010, obedecida à ordem de classificação, se houver classe 
vaga, para ingresso e/ou admissão por tempo determinado, a critério da Secretaria, para fins de 
substituição dos titulares de empregos afastados.

XIV – 14ª fase: 30/01/2015 – 15h30 – Auditório do Centro Administrativo, se esgotadas as 
listas de classificação a que se refere o inciso anterior: PEB I e PEB II - Candidatos remanescentes 
aprovados em processo seletivo posterior ao mencionado na fase XII para fins de contratação por 
prazo determinado destinada a substituição de docentes efetivos. 

Art. 27º – A Secretaria Municipal de Educação, amparada na cláusula segunda do Termo 
de Convênio, celebrado entre a Prefeitura Municipal da Estância de Socorro e a APAE – Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcionais de Socorro, autorizado por lei municipal, continuará cedendo 
professores para a “APAE”, os quais deverão cumprir horários e calendário da respectiva instituição, 
resguardando a jornada de 30 h/a, conforme disposto no artigo 26º da Lei Complementar nº 
171/2011, que Reorganizou o Plano de Carreira e Empregos e Remuneração do Magistério Público 
Municipal da Estância de Socorro.

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

Parágrafo único: Ao professor para o qual forem atribuídas salas do 1º, 2º e 3º anos do 
ensino fundamental subsiste o dever de, se houver a adesão do município de Socorro ao Programa 
Nacional para Alfabetização na Idade Certa – PNAIC, desempenhar todas as atribuições necessárias 
ao cumprimento dos objetivos do referido programa.

Art. 29º - Aos professores que forem atribuídas as salas de período Integral nas 
seguintes unidades escolares: CMEI Profª Tarsila Picarelli Marcolino, EM Porfª.Esther de Camargo 
ToledoTeixeira e  EM Prof. Eduardo Rodrigues de Carvalho bem como as salas de AEE  diante das 
especificidades desses atendimentos  assinarão termo de compromisso e não   participarão  da 8ª 
fase de atribuição em substituição das salas de suporte pedagógico.

Art. 30º – Os casos omissos serão solucionados pela Secretaria Municipal de Educação 
juntamente com a Comissão de Atribuição de Aulas composta pelos membros:

I – Celia Maria Monti Viam Rocha, RG 6.326.684-2 
II – Denise Aparecida Sartori Gonçalves, RG 11.126.678-6
III – Patrícia Aparecida Oliani de Toledo, RG 20.011.283
IV – Elenice Brindo da Cruz, RG 11.126.776-6
V – Nielsen Carvalho de Lima, RG 23.353.572-X
VI – Fernanda Aparecida de Lima, RG 33.730.025-2
VII – Edna Aparecida Miranda, RG 34.432.034-0
Art. 31º – Esta instrução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

Socorro, 14 de Novembro de 2014.

Celia Maria Monti Viam Rocha
Secretária Municipal de Educação

 CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

“Termo de Convênio de Cooperação que entre si celebram o Município de So-
corro e a Sociedade Socorrense de Proteção aos Animais “ONG SÃO LÁZARO.”

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE SOCORRO, inscrito no 
CNPJ/MF sob nº 46.444.063/0001-38, com sede na Avenida José Maria de Faria, 71, nesta cidade 
de Socorro, Estado de São Paulo, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, André 
Eduardo Bozola de Souza Pinto, brasileiro, solteiro, portador da Carteira de Identidade RG 
n.º 22.950.424-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 154.646.228-70, domiciliado na Rua José 
Maria de Faria, n.º 71, Centro, na cidade de Socorro do Estado de São Paulo, doravante denominado 
simplesmente MUNICÍPIO, e a ENTIDADE – SOCIEDADE SOCORRENSE PROTETORA 
DOS ANIMAIS – “ONG SÃO LAZARO”, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.391.092/0001-
76, com sede na Rua Galileu da Rocha Vitta nº 104, Centro, nesta cidade de Socorro/SP, neste ato 
representada por sua Presidente, Sra. ANDRÉA VERÔNICA DE JESUS FERNANDES,  brasileira, 
casada, comerciante, portadora da Cédula de Identidade com  RG nº 20.238.798-7.e do CPF/
MF nº129.370.158-08, residente na Rua Antonio Ferreira Barbosa nº152, doravante denominada 
simplesmente ENTIDADE,  resolvem firmar entre si o presente CONVÊNIO, de conformidade 
com as cláusulas e condições seguintes, que mutuamente outorgam e aceitam:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto do presente Convênio o bem estar, a guarda e a proteção dos animais 
recolhidos no canil municipal ou fora dele, dentro do município, com a finalidade de definir as 
responsabilidades através do estabelecimento de parceria, conscientização da posse responsável 
junto à população, objetivando o bem estar dos animais, o controle populacional através de 
castração e adoção de animais abandonados.

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DEFINIÇÃO DE ANIMAL RECOLHIDO

Para efeito do presente convênio consideram-se animais recolhidos os cães e gatos que 
foram abandonados nas ruas, ou retirados de seus donos por maus-tratos, os encontrados em 
situação de risco, os filhotes, os prenhes e doentes.

 
CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DA ENTIDADE
CABE À ENTIDADE :

1.1Promover o controle de entrada de animais no canil, seguindo o critério de fêmeas, 
gestantes, idosos, mordedores e vítimas de maus-tratos;

1.2 Acompanhamento do bom funcionamento do canil, como ração, limpeza e trato dos 
animais pelos funcionários;

1.3 Promover a doação dos animais abrigados no canil municipal no mais curto espaço de tempo 
possível, o que deve ocorrer mediante termo de responsabilidade, retirando-os para feiras de doação.

1.4 Autorizar a eutanásia de animais somente com Laudo do  Veterinário da municipalidade 
e de um veterinário de confiança da ONG, justificando a necessidade.

1.5 Vermifugar, banhar e promover a vacinação anual e necessária dos animais, conforme 
orientação do veterinário.

1.6 Encaminhar os animais para tratamento em clínicas veterinárias particulares, inclusive 
quando haja necessidade de internação.

1.7 Fazer a triagem dos animais a serem castrados, seguindo o critério:
a) Animais do canil
b) Animais de rua
c) Animais de pessoas de baixa renda
1.8   Ministrar os  medicamentos, sempre em cumprimento às indicações do médico veterinário.

CLÁUSULA  TERCEIRA  - OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
CABE AO MUNICÍPIO:

1.1 Disponibilizar espaço físico para os animais descritos na cláusula segunda deste convênio.
1.2 Disponibilizar dois funcionários para a limpeza e trato dos animais habitantes do canil.
1.3 Disponibilizar ração suficiente e de boa qualidade para os animais habitantes do canil. 
1.4 Disponibilizar produtos de limpeza e desinfecção dos canis.
1.5 Disponibilizar veterinário responsável, para os animais habitantes do canil. 
1.6 Manter o espaço físico destinado aos animais em bom estado de conservação, limpeza e funcionamento.
1.7 Realizar  20 (vinte) castrações mensais.
1.8 Disponibilizar o transporte dos animais a clínicas veterinárias e ou feiras de doação, 

sempre que solicitado pela Presidente da Entidade.

CLÁUSULA QUARTA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO

O presente termo de CONVÊNIO poderá ser denunciado por qualquer das partes, 
por descumprimento de suas cláusulas e condições, especialmente no que tange às obrigações 
reciprocamente assumidas. 

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA

A vigência  deste convênio será a partir da data de sua assinatura, pelo período de um ano,  po-
dendo ser prorrogado por  iguais e sucessivos períodos até o limite máximo previsto pelo lei 8.666/93 
e alterações posteriores.

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Socorro, para dirimir os conflitos de interesses 
decorrentes da execução do presente Termo.

E, por estarem de comum acordo com as cláusulas, termos e condições do presente 
instrumento, firmam as partes, em 02 (duas) vias de igual teor e um só efeito, na presença de duas 
testemunhas, após terem lido e achado conforme.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 19 de novembro de 2014

André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal

Andrea Verônica de Jesus Fernandes
Presidente da Ong

Testemunhas:

Nome
RG nº
CPF nº

Nome: 
RG nº 
CPF nº
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Câmara Municipal
Sessão Ordinária de 17 de novembro de 2014   

Presidência do Vereador: João Pinhoni Neto 
Vereadores presentes: João Henrique Meira Sousa, João Pinhoni Neto, José Carlos Tonelli, Lauro Apa-
recido 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: Atas das Sessões Ordinária e Extraordinária de 20 de outubro de 2014. Deliberação do 
Plenário: aprovadas por unanimidade.

EXPEDIENTE
Expediente encaminhado pelo Poder Executivo 

Ofício n.º 320/2014: encaminha resposta ao pedido de Informação n.º 13/2014, do Vereador Tarcísio 
Francisco Sartori Junior, acerca das providências tomadas pelo município no tocante à falta de água no 
município.  Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos vereadores;
Ofício n.º 321/2014: encaminha resposta ao pedido de Informação n.º 11/2014, dos Vereadores Maria 
Bernadete Moraes Rodrigues de Paula, João Henrique Meira Sousa, Thiago Bittencourt Balderi e Luis 
Benedito Alves de Oliveira, acerca das verbas destinadas por parlamentares em favor deste município.  
Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos vereadores;
Ofício n.º 908/2014 da Secretaria Municipal de Saúde: encaminha resposta ao Pedido de In-
formação n.º 14/2014, do Vereador João Pinhoni Neto, acerca da falta de fita para avaliação glicêmica.  
Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos vereadores;
Ofício n.º 330/2014: encaminha resposta ao Pedido de Informação n.º 06/2014, da Comissão Perma-
nente de Justiça e Redação, acerca das vias públicas do Loteamento L’Aqua Pompeia Residencial. Delibe-
ração do senhor Presidente: encaminhe-se à Comissão Permanente de Justiça e Redação para apreciação;
Ofício do Departamento Municipal de Turismo: convida para o evento de lançamento da nova 
marca turística do município de Socorro e do plano de marketing, em parceria com o Ministério do Turis-
mo, no dia 27 de novembro próximo futuro, às 19h30 no Palácio das Águias (antiga Prefeitura Municipal).  
Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos vereadores;
Ofício Especial do senhor Prefeito Municipal, Dr. André Eduardo Bozola de Souza Pinto: 
convida para a 6.ª Reunião Ordinária da APRECESP nos dias 28 e 29 de novembro próximo futuro. De-
liberação do senhor Presidente: à disposição dos vereadores;
Ofício n.º 339/2014: encaminha resposta ao Pedido de Informação n.º 07/2014, da Comissão Per-
manente de Justiça e Redação, prestando esclarecimentos sobre o Projeto de Lei Complementar n.º 
10/2014.  Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se à Comissão Permanente de Justiça e Redação 
para apreciação.

Expediente encaminhado por diversos
Comunicados diversos do Ministério da Saúde: informam a liberação de recursos para o município 
no valor total de R$ 1.274.782,50 para custeio de programas diversos. Deliberação do senhor Presidente: 
à disposição dos vereadores;
Comunicado do Ministério da Educação: informa a liberação de recursos para o município no 
valor total de R$ 204.688,42 para custeio de programas diversos. Deliberação do senhor Presidente: à 
disposição dos vereadores;
Ofício n.º 51/2014 do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Socorro/SP – 
COMDEMA: apresenta pareceres solicitados pela Comissão de Justiça e Redação acerca do Projeto 
de Lei Complementar n.º 07/2014 e Projeto de Lei n.º 36/2014.  Deliberação do senhor Presidente: 
expediente devidamente apreciado pelas Comissões Permanentes;
Ofício n.º 117/2014 da Associação Ambientalista Copaíba: manifesta acerca do Projeto de Lei 
n.º 36/2014 conforme solicitação da Comissão de Justiça e Redação. Deliberação do senhor Presidente: 
expediente devidamente apreciado pelas Comissões Permanentes;
Ofício n.º 1630/2014 do senhor Delegado de Polícia de Socorro, Dr. Alexandre Ortiz das 
Neves: convida para participar da Correição Extraordinária da Delegacia Seccional de Polícia de Bra-
gança Paulista, relativa ao 2.º semestre de 2014, em 28 de novembro próximo futuro à partir das 14h30. 
Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos vereadores;
Ofício n.º 092/2014 da Associação Ambientalista Copaíba: convida para o evento de 
comemoração de seus 15 anos entre 25/11/2014 e 13/12/2014. Deliberação do senhor Presidente: 
cumprimento a entidade pela passagem de seu 15.º aniversário determinando o encaminhamento de 
ofício nesse sentido e coloco referido expediente a  disposição dos vereadores; 
Ofício CT R*RS01-1055/2014 da Telefonica/Vivo: em resposta ao Requerimento n.º 282/2014, 
do Vereador Lauro Aparecido de Toledo, que solicitou esclarecimentos sobre os serviços de melhoria 
em execução na rede de telefonia do município.  Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos 
vereadores;
Ofício n.º 1787/2014 do Deputado Estadual Edmir Chedid: informa o encaminhamento da 
solicitação de recursos para a aquisição de ônibus de 28 lugares para transporte de pacientes com 
destino a Barretos, conforme solicitado.  Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos vereadores.

Expediente apresentado pelos senhores Vereadores 
Ofício n.º 31/2014-DAF da presidência da Câmara: encaminha o balancete financeiro da Câmara 
Municipal referente ao mês de outubro de 2014. Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se à 
Comissão Permanente de Finanças e Orçamento para a elaboração de pareceres;
Ofício Especial do Vereador João Pinhoni Neto: presta esclarecimento sobre Projetos de Lei 
indicam nomes diversos para o mesmo logradouro. Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos 
vereadores;
Ofício n.º 14/2014-TFS do Vereador Tarcísio Francisco Sartori Junior: informa sua ausência 
do município de Socorro entre os dias 05 e 09 de dezembro.  Deliberação do senhor Presidente: à 
disposição dos vereadores;
Projeto de Decreto Legislativo n.º 08/2014 do Vereador João Pinhoni Neto: dispõe sobre a 
entrega de títulos e diplomas ‘Policial e Guarda Municipal Padrão do Ano’, nos termos da Resolução n.º 
05/2007. Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes para a elaboração 
de pareceres;
Projeto de Emenda à Lei Orgânica do Município n.º 44, de autoria conjunta dos Vereadores 
Thiago Bittencourt Balderi, Lauro Aparecido de Toledo e Tarcísio Francisco Sartori Junior: 
revogando o inciso XIX do artigo 10 e acrescentando o inciso XXXI ao artigo 68. Deliberação do senhor 
Presidente: conforme disposto no artigo 251 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, inclua-se o 
presente projeto no expediente por duas sessões ordinárias para recebimento de emendas dos senhores 
Vereadores e após, encaminhe-se às Comissões Permanentes para pareceres;
Projeto de Lei Complementar n.º 13/2014 do Vereador João Pinhoni Neto: estabelece a 
exigência de requisitos técnicos urbanísticos para parcelamento de solo para núcleos comerciais. 
Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes para a elaboração de 
pareceres;
Projeto de Lei n.º 70/2014 de autoria conjunta de todos os Vereadores: institui o Dia Municipal 
de Defesa das Prerrogativas Profissionais da Advocacia. Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se 
às Comissões Permanentes para a elaboração de pareceres;
Projeto de Lei n.º 71/2014 do Vereador Lauro Aparecido de Toledo: institui no município de 
Socorro a Semana Municipal do Ciclista e dá outras providências. Deliberação do senhor Presidente: 
encaminhe-se às Comissões Permanentes para a elaboração de pareceres;
Projeto de Lei n.º 72/2014 do Vereador Thiago Bittencourt Balderi: dispõe sobre o 
funcionamento de farmácias e drogarias; revoga a Lei Municipal n.º 2.654 de 16/05/1994 e dá outras 
providências. Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes para a 
elaboração de pareceres;
Projeto de Lei n.º 73/2014 do Vereador Lauro Aparecido de Toledo: autoriza o Poder Executivo 
a promover, anualmente, a campanha de conscientização para a vacinação de cães contra a doença 
‘cinomose’ e dá outras providências. Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões 
Permanentes para a elaboração de pareceres;
Projeto de Lei n.º 74/2014 do Vereador Lauro Aparecido de Toledo: dispõe sobre a criação 
do Programa Fisioterapia Geriátrica no âmbito do município de Socorro e dá outras providências. 
Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes para a elaboração de 
pareceres;
Projeto de Lei n.º 75/2014 do Vereador Lauro Aparecido de Toledo: institui o Dia Municipal 
do Advogado. Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes para a 
elaboração de pareceres;
Projeto de Lei n.º 76/2014 do Vereador Lauro Aparecido de Toledo: institui o Dia Municipal do 
Gaioleiro e do Jipeiro. Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes para 
a elaboração de pareceres;
Pedido de Informação n.º 15/2014 dos Vereadores João Pinhoni Neto, José Carlos Tonelli, 
Lauro Aparecido de Toledo, Luis Benedito Alves de Oliveira, Maria Bernadete Moraes 
Rodrigues de Paula, Pedro Sabio Nunes, Tarcísio Francisco Sartori Junior e Thiago 
Bittencourt Balderi: solicita ao senhor Prefeito informações sobre o cartão de vale-alimentação 
concedido aos servidores públicos municipais.  Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se;
Pedido de Informação n.º 16/2014 do Vereador Pedro Sabio Nunes: solicita ao senhor Prefeito 
informações sobre a falta de medicamento na Rede Básica de Saúde de Socorro.  Deliberação do senhor 
Presidente: encaminhe-se;
Pedido de Informação n.º 17/2014 do Vereador Thiago Bittencourt Balderi: solicita ao senhor 
Prefeito maiores informações sobre o ofício encaminhado pelo senhor Prefeito acerca das dispensas 
de beneficiários do Programa Emergencial de Auxílio Desemprego – PEAD.  Deliberação do senhor 
Presidente: encaminhe-se;
Pedido de Informação n.º 18/2014 do Vereador Thiago Bittencourt Balderi:  solicita ao senhor 
Prefeito informações sobre os aprendizes vinculados à Rede Aprendiz e Guias Mirins contratados para 
exercerem funções em órgãos da Administração Pública Municipal, dentre outros assuntos.  Deliberação 
do senhor Presidente: encaminhe-se;
Pedido de Informação n.º 19/2014 do Vereador Thiago Bittencourt Balderi: solicita ao senhor 
Prefeito informações sobre as prestações de contas dos adiantamentos solicitados da Administração 
Pública Municipal.  Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se;
Requerimentos de pesar de autoria de todos os Vereadores: solicitam a consignação em Ata de 

Votos de Profundo Pesar pelos falecimentos de Benedito Aparecido, Luiz Pereira Nascimento, Brasilina 
Pereira, Celso Aparecido Genghini, Mauro Aparecido Magon, Benedicta De Oliveira Mathias, João Paulo 
Costa Froes, Angelina Pinto Da Silva, Agda Aparecida Lima Domingues, Jorge Francischetti. Deliberação 
do senhor Presidente: atenda-se;
Requerimento do Vereador Lauro Aparecido de Toledo: n° 337/2014, requerendo que seja 
oficiado ao Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Dr. Antônio Salim solicitando recursos financeiros 
no valor de R$200.000,00 destinados à Santa Casa de Misericórdia de Socorro (Hospital Dr. Renato 
Silva) para aquisição de equipamentos hospitalares. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento do Vereador Lauro Aparecido de Toledo: n° 338/2014, requerendo que 
seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Edmir Chedid para que destine recursos 
financeiros para a compra de um caminhão de lixo para o município de Socorro. Deliberação do Plenário: 
aprovado por unanimidade;
Requerimento do Vereador Lauro Aparecido de Toledo: n° 339/2014, requerendo que seja 
constado em Ata um Voto de Congratulação à todos os Empresários do ramo hoteleiro e se estendendo 
ao COMTUR, pelo Dia do Hoteleiro, comemorado no dia 09 de novembro de 2014. Deliberação do 
Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento do Vereador Lauro Aparecido de Toledo: n°340/2014, requerendo que seja 
oficiado ao Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Edmir Chedid solicitando para que destine 
recursos financeiros no valor de R$50.000,00 à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) 
de Socorro. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento do Vereador Lauro Aparecido de Toledo: n°341/2014, requerendo que seja 
oficiado ao Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Edmir Chedid solicitando para que interceda 
junto ao órgão competente a fim de destinar recursos financeiros para a compra de um veículo 4x4 
para uso da Defesa Civil do Município de Socorro. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento do Vereador Lauro Aparecido de Toledo:  n° 342/2014, requerendo que seja 
constado em Ata um Voto de Congratulação ao Senhor José Fernandes Franco e a sua esposa, Senhora 
Jaqueline Franco, estendendo-se à toda equipe “Campo dos Sonhos” e “Parque dos Sonhos”, pelos 
dois grandes prêmios internacionais de turismo, concedidos em Londres, na Inglaterra. Deliberação do 
Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento do Vereador Lauro Aparecido de Toledo: n° 343/2014, requerendo que seja 
constado em Ata um Voto de Congratulação à Radio Socorro AM, pelo aniversário de 50 anos de 
funcionamento, com destaque e relevante utilidade pública prestada por esse meio de comunicação. 
Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade; 
Requerimento da Vereadora Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula: n° 331/2014, 
requerendo seja constado em Ata um Voto de Congratulação à Cia de Dança e Teatro Roger Crivelini, 
pela apresentação de seu espetáculo “A Fábrica do Papai Noel”, apresentado durante o período de 01 de 
novembro a 23 de dezembro de 2014. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento da Vereadora Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula: n° 333/2014, 
requerendo seja constado em Ata um Voto de Congratulação ao Excelentíssimo Prefeito Dr. André 
Eduardo Bozola de Souza Pinto, se estendendo ao Diretor do Meio Ambiente, Sr. João Batista Preto de 
Godoy, que juntamente com a Associação de Reciclagem de Socorro, inauguraram dia 27 de outubro de 
2014, a segunda unidade do ‘Ecoponto’, no início da Av. José Vicente Lomônico. Deliberação do Plenário: 
aprovado por unanimidade;
Requerimento da Vereadora Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula: n° 336/2014, 
requerendo seja constado em Ata um Voto de Congratulação a Escola Municipal do Bairro do Livramento, 
pela participação da 9º edição do Feliso-Feira do Livro de Socorro, realizado nos dias 03,04 e 05 de 
novembro de 2014. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento da Vereadora Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula: n° 344/2014, 
requerendo seja constado em Ata Voto de Congratulação a realização do Encontro da Amizade Socorro/
Mar Del Plata, cujo encontro entre grupos de ‘socorrenses’ e ‘marplatenses’ acontece a cada ano nas 
cidades localizadas no Brasil e na Argentina. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento do Vereador Tarcísio Francisco Sartori Júnior: n° 351/2014, requerendo seja 
oficiado ao Excelentíssimo Senhor Deputado Federal Ricardo Trípoli solicitando para que destine 
recursos financeiros no valor de R$200.00,00 destinados à construção de um Canil Municipal na cidade 
de Socorro. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento do Vereador Tarcísio Francisco Sartori Júnior: n° 352/2014, requerendo seja 
oficiado ao Excelentíssimo Senhor Deputado Federal Ricardo Trípoli solicitando para que destine 
recursos financeiros no valor de R$500.000,00, para a construção de um PSF, no Bairro do Jardim Santa 
Cruz, na cidade de Socorro. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Indicação dos vereadores João Pinhoni Neto, Lauro Aparecido de Toledo e Tarcísio Francis-
co Sartori Jr. ao senhor Prefeito: n° 809/2014, indicando a construção de uma ponte de acesso que 
ligue o Bairro Jardim Gollo com as Ruas Andrelino de Souza Pinto e Estevan Bozola; 
Indicação dos vereadores Pedro Sabio Nunes e José Carlos Tonelli ao senhor Prefeito: nº 
807/2014, indicando que realize a manutenção dos paralelepípedos da Rua Tiradentes em toda a sua 
extensão;
Indicação do vereador João Pinhoni Netto ao senhor Prefeito: nº 796/2014, indicando que 
passe a maquina motoniveladora e proceda ao cascalhamento da estrada do Bairro Camanducaia do 
Meio; nº797/2014, indicando a contenção de uma lombofaixa na Rua Voluntários da Pátria, próximo ou 
defronte ao Asilo José Franco Craveiro, conforme pedido de moradores, nº 802/2014, indicando a cons-
trução de um sistema de ciclovia, a partir do Ginásio de Esportes, até o Km 1 da Estrada do Rio do Peixe;
Indicações do vereador José Carlos Tonelli ao senhor Prefeito: n° 804/2014, indicando que pas-
se a maquina motoniveladora e proceda ao cascalhamento da Estrada Municipal do Bairro do Nogueiras 
até o Bairro do Agudo Nogueiras; n° 805/2014, indicando que passe a maquina motoniveladora e proceda 
ao cascalhamento da Estrada Municipal do Bairro do Agudo Nogueiras até o Bairro do Agudo; 
Indicação do vereador Lauro Aparecido de Toledo ao senhor Prefeito: n° 803/2014, indicando 
que providencie a troca do alambrado da quadra localizada na escola Municipal do Bairro dos Moraes; 
Indicações da vereadora Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula ao senhor Prefeito: 
n° 798/2014, indicando a construção de parques com brinquedos em locais públicos, escolas municipais 
e bairros da zona rural; n° 799/2014, indicando que construa com urgência, mais salas de aula na Escola 
Municipal do Bairro do Oratório; n° 800/2014, indicando que construa acostamentos em todas as es-
tradas rurais de nossa cidade; n° 801/2014, indicando que seja feita a rede de esgoto e a pavimentação 
asfáltica do Condomínio San Remo; 
Indicações do vereador Pedro Sábio Nunes ao senhor Prefeito: n° 806/2014, indicando a cons-
trução de uma academia ao ar livre na Praça localizada à Rua Hugo Rocha, a fim de atender moradores 
do Bairro Vila Palmira e adjacentes; nº 808/2014, indicando a pavimentação asfáltica da estrada central 
do Bairro das lavras de Cima; nº810/2014, indicando que realize reparo na calçada próximo a entrada 
de carga e descarga do Supermercado União, localizado à Praça Rachid José Maluf, que se encontra des-
nivelada; nº 811/2014, indicando a construção de uma quadra poliesportiva, no Bairro Aparecidinha; nº 
812/2014, indicando a construção de uma boca de lobo na Rua Goiás, nas proximidades do nº 57; nº 
813/2014, indicando melhorias na estrada da Rodovia Capitão Barduíno, mais precisamente no trecho 
compreendido entre os Bairros Camanducaia de Baixo e Bairro Visconde de Soutelo; nº 814/2014, indi-
cando a poda das árvores existentes nas proximidades do nº 214 à Rua Antônio Leopoldino, conforme 
solicitação de moradores; nº 815/2014, indicando que instale uma lombada na Rodovia Saturnino Rodri-
gues de Moraes, no Bairro dos Pereiras; nº816/2014, indicando  a poda das árvores existentes defronte 
ao nº 125 na Rua Santo André; 

ORDEM DO DIA
Em 2.ª discussão e votação:

Projeto de Lei n.º 62/104 do Vereador Lauro Aparecido de Toledo: dispõe sobre o atendimento 
preferencial aos doadores de sangue em estabelecimentos empresariais, bancários, de natureza pública 
ou privada e dá outras providências. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 64/104 de autoria do Poder Executivo: dispõe sobre o convênio de delegação 
que entre si celebram a União, por intermédio da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República 
– SAC/PR, e o município de Socorro, para a exploração do Aeroporto Municipal de Socorro. Deliberação 
do Plenário: aprovado por unanimidade;

Em única discussão e votação:
Emenda n.º 02/2014 ao Substitutivo n.º 01 do Projeto de Lei Complementar n.º 07/2014 
da Comissão Permanente de Justiça e Redação: adiciona o artigo 4-A para estabelecer data base 
para verificação da situação de consolidação nos imóveis objeto de regularização fundiária. Deliberação 
do Plenário: aprovado por unanimidade em votação nominal;
Emenda n.º 03/2014 ao Substitutivo n.º 01 do Projeto de Lei Complementar n.º 07/2014 da 
Comissão Permanente de Justiça e Redação: adiciona o artigo 6-A para possibilitar a regularização 
fundiária de interesse social em imóveis consolidados contendo dimensões inferiores àquelas então 
exigidas em lei, conforme especifica. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade em votação 
nominal;

Em 1.ª discussão e votação:
Projeto de Lei n.º 36/2014 do Poder Executivo: dispõe sobre o licenciamento ambiental no âmbito 
da regularização fundiária e sobre a regularização ambiental urbana; institui a Comissão Técnica Ambiental 
Licenciadora – CTAL e dá outras providências. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 53/2014 do Poder Executivo: autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção 
social à A.R.P.R.P.S. – Associação de Repovoamento e Preservação do Rio do Peixe de Socorro. 
Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 54/2014 do Poder Executivo: estima a receita e fixa a despesa do município de 
Socorro para o exercício de 2015. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 66/2014 do Poder Executivo: autoriza o Poder Executivo a contratar operação 
de crédito com a Caixa Econômica Federal e dá outras providências. Deliberação do Plenário: aprovado 
por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 68/2014 do Vereador Lauro Aparecido de Toledo: institui o Dia do Agricultor 
Familiar e a Semana Municipal da Agricultura Familiar no município de Socorro e dá outras providências. 
Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 69/2014 do Vereador Lauro Aparecido de Toledo: institui o Dia Municipal do 
Caminhoneiro. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;

TRIBUNA LIVRE
Inscrito: Adalberto Silva de Oliveira, inscrito na Tribuna Livre, nos termos do artigo 298 do Regimento 
Interno desta Casa de Leis.
Assunto: solicitação aos vereadores de extensão da rede de água, iluminação e circular.

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

http://www.radiosocorro.com.br
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Professores da rede municipal de ensino se 
reúnem para o encerramento do Pacto 

Nacional pela Alfabetização na Idade Certa

A Secretaria Municipal de Educa-
ção do município de Socorro estará 
reunindo os professores de 1º a 3º 
ano da rede de ensino municipal, no 
próximo dia 27, às 18h00 no Au-
ditório do Centro Administrativo 
da Prefeitura Municipal, oportuni-
dade em que estará acontecendo 
o 2º Seminário do Pacto Nacional 
pela Alfabetização na Idade Certa – 
PNAIC. – encerramento do traba-
lho realizado no ano letivo de 2014.

O Pacto Nacional pela Alfabetiza-
ção na Idade Certa é um compromis-
so formal assumido pelos governos 
federal, do Distrito Federal, dos es-
tados e municípios de assegurar que 
todas as crianças estejam alfabetiza-
das até os oito anos de idade, ao final 
do 3º ano do ensino fundamental.

As Ações do Pacto apoiam-se 
em quatro eixos de atuação: For-
mação continuada presencial para 
os professores alfabetizadores e 
seus orientadores de estudo, ma-
teriais didáticos, obras literárias, 
obras de apoio pedagógico, jogos e 

tecnologias educacionais, avaliações 
sistemáticas e gestão, mobilização e 
controle social.

Pela rede municipal de ensino de 
Socorro, ao longo do ano atuaram 
como orientadoras de estudo, Fer-
nanda Aparecida de Lima, e Tânia 
Aparecida Mathias da Luz, ambas 
frequentaram o aprendizado/curso 
na Unicamp, repassando os ensina-
mentos adquiridos aos alfabetiza-
dores em duas turmas, as quintas-
feiras à noite e aos sábados durante 
o dia. No ano passado o enfoque 
girou em torno da língua portugue-
sa, este ano matemática, mas sem 
deixar de seguir com o português.

O desenrolar da ação/Pacto em 
Socorro esteve sob a orientação 
de Nielsen Carvalho de Lima, que 
também estará coordenando todo 
o desenrolar da reunião do dia 27. 
Da pauta, apresentação inicial de 
um Coral de Libras, dinâmica com 
os professores, referente aos traba-
lhos realizados durante o ano,  e no 
encerramento coffee break.

Educação de Trânsito será implantada na 
grade curricular das escolas municipais

Uma notícia que por certo de-
verá encontrar apoio de todo ci-
dadão socorrense, sem dúvida re-
fere-se a Lei Municipal de número 
3847/2014, de autoria do vereador 
Lauro Aparecido de Toledo, que 
dispõe sobre a implantação da dis-
ciplina de Educação no Trânsito na 
grade curricular das escolas muni-
cipais de educação infantil e ensino 
fundamental em Socorro.

O prefeito André Bozola, usando 
de suas atribuições legais sancionou 
e promulgou a referida lei, que foi 
aprovada pelo Legislativo e na sua 

inclusão serão obedecidos os pro-
cedimentos legais previstos pelas 
legislações federais e estaduais vi-
gentes.

A disciplina Educação no Trânsi-
to abrangerá os temas, Legislação 
de Trânsito, Prevenção de Aciden-
tes, Proteção ao Meio Ambiente e 
Cidadania, Direção Defensiva, Pri-
meiros Socorros.

A Secretaria Municipal de Educa-
ção poderá celebrar acordos, con-
vênios e parcerias com entidades 
públicas e privadas com o objetivo 
de viabilizar a execução desta lei.

Segue a Campanha de Castração 
de Cadelas e Gatas

A campanha de castração de ca-
delas e gatas segue com a convoca-
ção dos recém cadastrados:

Proprietários de Cadelas:
26 de novembro:
8:00h 
Eliete Imaculada Ribeiro-2; Ro-

sana Ap. de Souza-2; Fátima Mazo-
lini-1;Lourdes Benedita Gomes-1; 
Simone Ap. Gomes de Moraes-1; 
Alexandre Ferreia-2; Karine de Oli-
veira Costa-1

9:00h
Ana Paula S. de Faria-1; Patrícia 

Ap. de Toledo-1

Proprietários de Gatas
27 de novembro
8:00h
Maria Oliveira de Souza-4; Eu-

ronice Grippa-1; Lourdes Benedita 
Gomes-1; Ana Paula S. de Faria-1.

Dúvidas e outros cadastros: 
(19) 3855-9617

Atenção para quem não vacinou 
seu cão ou gato contra a raiva:

Ultimo dia de vacinação:
1º de dezembro das 16:00 às 

20:00h na praça do Fórum!
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Mutirão de catarata pretende atender 
40 pacientes até o fim do ano

Teve início na manhã desta ter-
ça-feira, 18 de novembro, o segundo 
mutirão de catarata de 2014, que 
pretende atender em torno de 40 
pacientes até o fim do ano, segundo 
a Secretaria de Saúde. As cirurgias 
estão sendo feitas de acordo com a 
ordem da fila de espera e a triagem 
feita pelos médicos, dando priorida-
de aos casos mais urgentes. O mu-
tirão tem o objetivo de diminuir o 
número de pacientes que aguardam 
pelo procedimento cirúrgico.

A verba para custeio do mutirão 
foi obtida por meio de um repas-
se do Governo do Estado de São 
Paulo, intermediado pela Secretaria 
Municipal de Saúde de Socorro. 

Na manhã da terça-feira, 18, o 
Secretário Municipal de Saúde, Jo-
sué Ricardo Lopes, e o prefeito An-
dré Bozola visitaram os pacientes 
que aguardavam pela cirurgia no 
Hospital Dr. Renato Silva.

A cirurgia de catarata é uma 
operação simples na qual um ci-
rurgião remove a cristalina na-
tural turva do olho e a substitui 
por uma lente intraocular artificial 
(LIO). Todo o procedimento, em 
geral, é feito externamente e dura 
de 15 a 30 minutos. Os pacientes 
podem sentir de pouca a nenhuma 
dor e, normalmente, podem reto-
mar suas atividades normais no dia 
seguinte. 

Conservatório de Socorro é representado 
na Feira de Música de Fortaleza

No próximo dia 28 de novem-
bro, o Conservatório Municipal 
de Socorro Maestro Luiz Gonzaga 
Franco marca presença na XIII Fei-
ra da Música de Fortaleza. Com um 
repertório autoral, o professor de 
bateria da escola, João Casimiro, e 
o grupo instrumental “Três Pontos” 
apresentam ao público canções 
de diversos estilos e sonoridades, 
como frevo, jazz, choro, rock e sam-
ba. 

Formado pelos integrantes Sid-
ney Filho (contrabaixo), Dô de Car-
valho (saxofone) e João Casimiro 
(bateria), o grupo surgiu em 2011 
em busca de novos caminhos e uma 
sonoridade diferente. As diversas 
influências dos integrantes resul-
tam em músicas autênticas e com a 

“alma brasileira”.
O “Trio Três Pontos” será uma 

das 40 bandas que irão se apre-
sentado na 13ª edição da Feira, que 
acontece entre os dias 26 e 29 de 
novembro de 2014. O objetivo do 
evento é agregar e fortalecer os 
atores da cadeia produtiva da músi-
ca independente brasileira, além de 
dinamizar negócios na área da eco-
nomia criativa e propor uma gestão 
pautada em estratégias nacionais 
de escoamento de produção, pro-
mover encontros formativos, in-
tercâmbio de músicos brasileiros e 
formação de plateia. 

Mais informações sobre a Feira e 
a programação completa estão dis-
poníveis no site: 

www.feiradamusica2014.com. 

Socorro mais uma vez esteve presente no 
Festival de Turismo de Gramado

Durante dois dias mais de 14 mil 
profissionais circularam pelos quase 
20 mil metros quadrados de feira, 
conferindo, mais de 2.500 exposi-
tores, distribuídos em 400 stands, 
localizados no Centro de Feiras e 
Eventos Serra Park, na cidade de 
Gramado, que por si só já recebe 
grande número de turistas durante 
o ano.

O 26º Festival do Turismo de 
Gramado realizado nos dias 07 e 
08 de novembro, é voltado exclu-
sivamente a profissionais do trade 
turístico, tendo recebido empresas, 
delegações oficiais e profissionais 
de mais de 30 países, além de ser 
frequentado por um público alta-
mente qualificado e com poder de 
decisão.

O município de Socorro e o Cir-
cuito das Águas Paulista,  participou 
em mais uma edição do Festival de 
Turismo de Gramado, através de 
uma parceria com a Secretaria de 
Turismo do Estado de São Paulo.

O Festuris trouxe neste ano a 
3ª. edição do salão de acessibilidade 
que pôde mostrar inovações para o 
ambiente de turismo e equipamen-
tos acessíveis. Este evento demons-
tra a importância do município es-
tar sempre presente e alinhado as 
questões de acessibilidade, princi-
palmente porque Socorro  recebeu 
o Prêmio Rainha Sofia de Acessibili-
dade de 2013.

Nova Marca
Com a presença de convidados e 

autoridades municipais, incluindo o 
prefeito André Bozola, será realiza-
do no próximo dia 27, às 19h30, no 
Paço Municipal (antiga Prefeitura), 
o lançamento oficial da nova marca 
turística do município.

O evento irá apresentar o novo 
posicionamento do destino e fer-
ramentas de promoção comercial, 
através de um projeto em parceria 
com o Ministério do Turismo, deno-
minado Plano de Marketing Turísti-
co e Design do Destino Socorro.

De acordo com o Departamen-
to de Turismo, hoje, Socorro é um 
destino que tem entre os principais 
desafios ser reconhecido por sua 
diversidade de atrações e infraes-
trutura hoteleira em meio ao dis-
putado mercado do Estado de São 
Paulo.

Jovens foram dispensados do serviço militar 
durante cerimonial com juramento à bandeira

Na terça feira (18) pela manhã, 
aconteceu o cerimonial  para o 
compromisso de juramento à ban-
deira nacional e posterior entrega 
de Certificados de Dispensa de In-
corporação dos cidadãos da classe 
de 1996 e anos anteriores, no Audi-
tório “Prof Imir Baladi”, Centro Ad-
ministrativo da Prefeitura Municipal 
da Estância de Socorro.

Foram 74 jovens dispensados da 
prestação do serviço militar inicial 
em Socorro, de acordo com o pa-
rágrafo 6º do artigo 107 e com os 
artigos 216 e 217 do regulamento 

da lei do serviço militar. Além dos 
jovens dispensados, familiares esti-
veram presentes prestigiando o ato.

Das autoridades presentes, o 
prefeito André Eduardo Bozola de 
Souza Pinto, vice-prefeito Edelson 
Cabral Teves, 1° tenente Ronaldo 
Cassiano de Carvalho, delegado da 
3ª Delegacia de Serviço Militar de 
Bragança Paulista; Subtenente Ed-
son Batista da Silva, chefe de instru-
ção do Tiro de Guerra de Amparo; 
GCM classe especial Antônio Laza-
ro do Nascimento, representando a 
Guarda Civil Municipal de Socorro.


