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Prefeitura tem dez obras em andamento
Outras três obras já foram licitadas e mais três aguardam pregão

A Prefeitura de Socorro tem dez 
obras em andamento até o momen-
to, relacionadas a diversas áreas da 
administração municipal, como saú-
de, educação, turismo e assistência 
social. Em breve, outras duas obras 
terão início – construção de quadra 
poliesportiva na Aparecidinha e pa-
vimentação nos bairros Recanto do 
Bosque, São Bento e Jardim Santa 
Cruz, ambas já licitadas.

Mais três obras estão em licita-
ção: a pavimentação dos Nogueiras 
tem pregão marcado para 18 de 
maio; já o projeto de revitalização de 
quatro praças e da Rua Alfredo de 
Oliveira Santos tem pregão previsto 
para o dia 19. A construção de uma 
base para o SAMU – que atualmente 
é no Hospital – também está sendo 
licitada. 

Em estado mais avançado está o 
projeto de revitalização do corredor 
turístico do Rio do Peixe, que pre-
vê a construção de uma ciclovia e 
de três praças com estacionamento 
para veículos. A ordem de execução 
do serviço foi expedida quarta-feira 
(12). 

Das que estão em andamento, no 
setor da saúde a reforma do Posto 
de Saúde “Izidoro Villibor” – que 
atende moradores da Vila Palmira 
e adjacências – está quase finalizada 
e a reinauguração foi marcada para 
domingo, 17. Uma nova unidade 
também está em fase final de cons-
trução, localizada no bairro do Salto, 
no início da estrada de acesso ao Mi-
rante do Cristo.

Por falar no Mirante, a estrada 
de acesso a um dos pontos turísti-
cos mais visitados de Socorro está 
sendo revitalizada. Foram instaladas 
linhas de tubo para escoamento das 
águas pluviais e estão sendo feitas 

calçadas em ambos os lados da via, 
do início ao fim da estrada que leva 
ao Cristo.

A tradicional fonte da Pompeia e 
a estrada de acesso também passam 
por revitalização. O asfalto antigo 
e desgastado foi trocado por pisos 
intertravados que evitam o acúmulo 
de água e a consequente formação 
de poças, dentre outras melhorias. 

Também foram feitas calçadas de 
ambos os lados e uma nova fonte 
d’água está em fase de construção.

Na zona central, a revitalização 
da Rua Padre Antônio Sampaio vai 
proporcionar beleza visual e con-
forto para a população, sobretudo 
aos pedestres, que antes disputavam 
espaço com os postes nas calçadas 
apertadas. Além disso, o trânsito fi-

cará mais organizado e seguro.
Outro espaço público em revi-

talização é o Centro de Exposições 
“João Orlandi Pagliusi”, onde está 
sendo feito um parque com brinque-
dos para as crianças, aparelhos de 
academia ao ar livre, pistas de cami-
nhada, lago e arborização. Nos pró-
ximos dias terá início a construção 
de cascata, escritório, portal e guari-
ta, além da pista de skate municipal.

Para o setor de educação, está 
sendo construída uma nova creche 
que possibilitará o melhor atendi-
mento da demanda por vagas. A uni-
dade está situada no bairro do Salto, 
atrás do Centro Administrativo Mu-
nicipal, e tem previsão de término 
para janeiro de 2016. A creche terá 
seis salas de atividades, berçários e 
sanitários acessíveis, dentre outros.

A assistência social também está 
recebendo novas instalações. O 
novo espaço do Centro de Referên-
cia de Assistência Social está com a 
reforma em fase final. No mesmo 
prédio, localizado na Rua Barão de 
Ibitinga, também serão reformadas 
as instalações do CREAS – Centro 
de Referência Especializada de Assis-
tência Social. 

Além disso, um Centro de Refe-
rência da Mulher está em construção 
na Rua Cornélio Alves de Andrade, 
colado ao Posto de Saúde Central e 
ao Centro Odontológico Municipal.

Por fim, está em curso a imper-
meabilização da sétima camada do 
aterro sanitário. Há uma semana, o 
prefeito André Bozola assinou con-
vênio com o Governo de São Pau-
lo para receber recursos do Fundo 
Estadual de Recursos Hídricos, para 
esta finalidade, além dos investimen-
tos já realizados anteriormente, em 
torno de R$ 430 mil. 

Revitalização da Rua Padre Antonio Sampaio

Construção de nova creche e posto de saúde no bairro do Salto

O que pode ser entregue no Eco Ponto 01

A Prefeitura Municipal da Es-
tância de Socorro, por seu De-
partamento de Meio Ambiente 
informa a população em geral, 
que os Descartes de Restos de 
Madeiramentos diversos e restos 
de móveis, não poderão mais ser 
levados no Eco Ponto 01, loca-
lizado à rua João Leonardelli, nº 
211, próximo ao Espaço do Pro-
dutor Rural e Antiga Rodoviária.

A justificativa dessa ação se 
prende por motivos de preven-
ção e adequação no local, e fica 
bem claro, que apenas esses ma-
teriais citados não poderão mais 

ser entregues neste local, à par-
tir de 14 de maio de 2015.  De 
acordo com Luis Donizetti Fili-
pin, Chefe da Coordenadoria da 
Central de Triagem e Eco Pontos, 
o material relacionado deverá 
ser direcionado ao Eco Ponto 02, 
localizado, à av. José Vicente Lo-
monico, nº 967, início da estrada 
das Lavras de Cima, a 50 metros 
do Trevo em frente ao loteamen-
to Colina Cintra, no horário das 
7h30 às 17 horas, com intervalo 
das 11 horas as 12h30 para almo-
ço, de segunda a sexta-feira.

Fica esclarecido que os de-

mais materiais, como entulhos 
de construção, restos de podas 
de árvores e de jardins, até um 
metro cubico, continuam sendo 
aceitos no Eco Ponto 01, bem 
como todos os demais materiais 
recicláveis.

O Departamento de Meio Am-
biente agradece a compreensão 
de todos, e informa que tão logo 
seja realizada uma nova adequa-
ção do local, será normalizado o 
atendimento, da forma como vem 
sendo realizado até aqui. 

Qualquer necessidade de mais 
informações, esclarecimentos e 

orientações, basta que o muníci-
pe ligue para: 3855-9617/ 9677, 
ou pelo e-mail: meioambiente@
socorro.sp.gov.br
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Portarias
PORTARIA N.º 6946/2015

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

Art. 1º - Designar, Diogo Pereira do Nascimento, contador da Prefeitura, C.R.C. nº 1SP256.967/0-
3, e a  Luciana Pelatieri Siqueira Mosca, arquiteta, devidamente habilitada da Prefeitura, CAU  nº A58956-0  
para, respectivamente, exercerem as funções de GESTOR E RESPONSÁVEL TÉCNICO do convênio a ser 
firmado com a Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo através do DADE. 

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 08 de maio de 2015.

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 N.º 6947/2015
Nomeia Comissão para o recebimento definitivo das obras a serem realizadas no exercício de 

2015 nos moldes estabelecidos nos Processos Licitatórios.

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 servidores municipais, para, sob a presidência do primeiro nomeado 

integrarem Comissão Municipal, para recebimento definitivo das obras a serem realizadas no exercício de 2015, 
nos moldes estabelecidos nos Processos Licitatórios:

- Luciana Pelatieri Siqueira Mosca –  Diretora do Departamento de Engenharia e Projetos
- Douglas Mucciacito – Chefe do Serviço de Engenharia e Projetos
- Denis Constantini – Chefe do Serviço de Planejamento e Convênios
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, revogadas as disposições em 

contrário, em especial a Portaria 6862/2015, retroagindo seus efeitos a data de 1º de Janeiro de 2015.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 11 de maio de  2015.

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

PORTARIA Nº 6948/2015
ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 

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

Art. 1º - Conceder a licença sem vencimentos ou remuneração para tratar de interesses particulares 
por 02 (dois) anos, de acordo com a Lei Complementar nº  197/2012 - Capítulo XII -  Artigo  100, para 
o servidor RENE DE ANDRADE SANTOS PENNA - R.G. Nº 15.621.372, ocupante do emprego 
permanente de Escriturário, durante o período de 09 de Março de 2015 a  07 de Março de 2017.

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

Prefeitura Municipal de Socorro, 12 Maio de 2015.

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 6949/2015
ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 

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

Art. 1° - Desligar do Serviço Público Municipal, a pedido, servidores  ocupante do emprego 
permanente conforme descrito abaixo:

- Maria Rita de Pádua Cunha - CTPS 31261 Série 141-SP, ocupante do emprego permanente de 
Servente a partir  de 01 de Abril de 2015.

- Sueli Modesto da Silva - CTPS 51648  Série 166-SP, ocupante do emprego permanente de 
Servente a partir  de 28 de Abril de 2015.

- Alvarim Forão de Morais - CTPS 084047 Série 334ª, ocupante do emprego permanente de 
Pedreiro a partir  de 04 de Maio de 2015.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 12 de maio 2015.

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

Decretos

DECRETO Nº. 3459/2015
Suplementação de Dotação Orçamentária

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

Artigo 1º. Fica aberto na Secretária da Fazenda / Diretoria de Contabilidade, um crédito adicional 
suplementar no valor de R$ 52.294,15 (Cinqüenta e Dois Mil e Duzentos e Noventa e Quatro Reais e Quinze 
Centavos), para reforço das seguintes dotações do orçamento vigente:

02.07.01 . 3.3.90.30.00 . 08.244.0044.2.0169 SECRET. CIDADANIA.
V05.500.052 R$ 52.294,15

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO ...................................................................... R$ 52.294,15

Artigo 2o. – O valor do presente crédito será coberto com recursos provenientes do superávit 
financeiro apurado no exercício anterior, na fonte de recurso do Piso Básico Fixo, do Ministério do 
Desenvolvimento Social - MDS, no valor de ......................................................................................................................
R$ 52.294,15

Artigo 3o. – Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
. 
Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 04 de Maio de 2015.

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 

Leis
LEI Nº 3902/2015

“Denomina o Posto de Saúde Izidoro Vilibor”

Autógrafo nº 28.15
(Projeto de Lei nº 25/2015)

   
De autoria dos Vereadores:

Pedro Sabio Nunes – Vereador Solidariedade
José Carlos Tonelli – PTB

ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, FAZ SABER 
QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1.º - Fica denominado  “Izidoro Villibor” o PSF (Posto de Saúde da Família) instalado no imóvel 
situado à Rua Estevam Bozola, nº 195, Vila Palmira, neste município, e mantida pelo poder público nos termos 
da Lei Municipal nº 3.031 de 11/03/2004.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 12 de Maio de 2015.

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

LEI Nº 3903/2015
“Dispõe sobre a obrigatoriedade de estabelecimentos comerciais e/ou industriais e qualquer 

gênero afins, tais como, ferros-velhos, empresas de transporte de cargas, lojas de material 
de construção, borracharias, recauchutadoras e floriculturas adotarem medidas para evitar 
a existência de criadores de mosquito do gênero Aedes, proibindo também o uso de vasos, 

floreiras e similares com acúmulo de água nos túmulos e jazigos”

Autógrafo nº 25.15
(Projeto de Lei nº 12  /2015) 

   
“De autoria dos Vereadores :

João Henrique Meira Sousa - Vereador PV
Lauro Aparecido de Toledo - Vereador PTB
João Pinhoni Neto - Vereador Democratas

José Carlos Tonelli - Vereador PTB
Luís Benedito Alves de Oliveira - Vereador PROS

Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula - Vereadora PV
Pedro Sábio Nunes - Vereador SOLIDARIEDADE

Tarcísio Francisco Sartori Junior - Vereador PSDB
Thiago Bittencourt Balderi – Vereador PSDB

ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, FAZ SABER 
QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1.º Os estabelecimentos comerciais e/ou industriais a qualquer gênero afins, tais como, ferros-velhos, 
empresas de transporte de cargas, lojas de material de construção, borracharias, recauchutadoras e floriculturas 
localizados no município de Socorro ficam obrigados a adotarem medidas de controle que visem evitar a existência 
de criadouros para o Aedes aegypti. 

Art. 2.º Ficam os estabelecimentos referidos no artigo anterior obrigados a realizar a cobertura e a 
proteção adequada de pneus novos, velhos, recauchutados, peças, sucatas, carcaças e garrafas, bem como de qualquer 
outro material que se encontre no âmbito de suas instalações, evitando a sua exposição diretamente ao tempo.

Parágrafo único Compete ao Executivo Municipal através da implantação de competente Programa de 
Controle da Dengue as orientações técnicas de como proceder de forma correta em cada caso, alertando sobre os riscos 
da manutenção desses criadouros e as e as devidas providências para o cumprimento das medidas previstas nesta Lei. 

Art. 3.º Ficam os proprietários, locatários, responsáveis ou possuidores de estabelecimentos comerciais 
e/ou industriais a qualquer gênero, obrigados a manter os reservatórios, caixas de água, cisternas ou similares, 
devidamente tampados, de forma a não permitir a proliferação do vetor da Dengue. 

Art. 4.º Os proprietários e/ou responsáveis por ferros-velhos e por estabelecimentos que comercializam 
sucatas em geral, deverão providenciar o acondicionamento das mesmas em cavaletes e/ou estrados que possibilitem 
o fácil acesso para inspeção e verificação, com cobertura adequada ou outros meios, bem como realizar a manutenção 
e limpeza dos locais sob sua responsabilidade, providenciando o descarte ecologicamente correto de materiais que 
possam vir a se tornar inservíveis e que possam acumular água.

Art. 5.º Os proprietários e/ou responsáveis por borracharias, recauchutadoras, bicicletarias, oficinas 
automotivas, depósitos de pneus e transportadoras, deverão manter cobertura total para esses materiais, evitando o 
acúmulo de água e consequente proliferação do mosquito.

Art. 6.º Os proprietários e/ou responsáveis por floriculturas, lojas e supermercados que comercializam 
vasos, adornos ou recipientes destinados à colocação e plantio de flores ou folhagens, deverão adotar medidas de 
modo a impedir o acúmulo de água nos recipientes e deverão destinar local para colocação de prospecto informativo 
com objetivo de informar sobre o combate a dengue.

Art. 7.º Os responsáveis e/ou proprietários de imóveis em que haja construção civil, bem como execução 
de obras, seja em áreas públicas e ou privadas, ficam obrigados a adotar medidas de proteção que visem o não 
acúmulo de água, seja oriundo ou não de chuva (caixas e cisternas), bem como realizar a manutenção e limpeza 
adequada dos locais, sob sua inteira responsabilidade, providenciando o gerenciamento e descarte adequado dos 
materiais inservíveis, estando a obra paralisada ou em andamento.

Art. 8.º Nos cemitérios (sepulturas, túmulos ou monumentos funerários) somente será autorizada a 
utilização de vasos, floreiras ou quaisquer outros tipos de recipientes que acumulem água, se estiverem devidamente 
perfurados e/ou preenchidos com areia.

Art. 9.º Ficam os proprietários, locatários, responsáveis e/ou possuidores, a qualquer gênero, de imóveis 
colocados à venda e desocupados, obrigados a mantê-los com os vasos sanitários, caixas de água e ralos externos vedados. 

Parágrafo único. Os responsáveis deverão adotar medidas mínimas de manutenção, tais como manter 
seus imóveis limpos, sem acúmulo de lixo, e no caso de serem pantanosos e/ou alagadiços, drenados e aterrados, 
evitando assim qualquer possibilidade de proliferação do mosquito.

Art. 10 As multas pelo não cumprimento desta lei serão definidas pelo Poder Executivo Municipal.
Art. 11 Compete ao Executivo Municipal regulamentar esta lei, no que couber, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias.
Art. 12 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário, em 

especial a Lei 2989, de 18 de março de 2003. 

Prefeitura Municipal de Socorro, 12 de Maio de  2015.

Publique-se.
André Eduardo Bozola de Souza Pinto

Prefeito Municipal
Publicado no jornal oficial e Afixado no mural da Prefeitura.

Darleni Domingues Gigli 
Procuradora Jurídica
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LEI Nº 3904/2015

“Dispõe sobre a obrigatoriedade da realização do exame de diagnóstico clínico de retinopatia da 
prematuridade, catarata e glaucoma congênitos, infecções, traumas de parto e cegueira, por meio 

da técnica conhecida como Reflexo Vermelho (Teste do Olhinho), e dá outras providências.”

Autógrafo nº 26.15
(Projeto de Lei nº 17  /2015)     

“De autoria do Vereador  Lauro Aparecido de Toledo - PTB”

ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, FAZ SABER 
QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1.º As maternidades e os estabelecimentos hospitalares congêneres de Socorro, Estado de 
São Paulo, ficam obrigados a realizar, gratuitamente, exame de diagnóstico clínico precoce de retinopatia da 
prematuridade, catarata e glaucoma congênitos, infecções, traumas de parto e cegueira, em todas as crianças 
nascidas em suas dependências, por meio da técnica conhecida como “Reflexo Vermelho” (Teste do Olhinho).

Parágrafo Único. O exame a que se refere o caput deste artigo será realizado segundo a orientação 
técnica do pediatra e/ou oftalmologista responsável pela respectiva unidade de saúde.

Art. 2.º As famílias dos recém-nascidos deverão receber, por escrito, quando das altas médicas, 
relatório dos exames e dos procedimentos realizados, contendo o resultado obtido, além de esclarecimentos 
e orientação para acompanhamento.

Art. 3.º Os resultados positivos de catarata e/ou glaucoma congênitos em recém-nascidos serão 
encaminhados para cirurgia, em prazo não superior a 30 (trinta) dias, a contar da data do resultado do exame.

§ 1.º As maternidades e os estabelecimentos hospitalares congêneres que não dispuserem de 
estrutura cirúrgica deverão encaminhar os casos positivos à unidade de saúde dotada de capacitação técnica 
e pessoal adequada.

§ 2.º Em caso de pacientes que contem com convênios de assistência médico-hospitalar, o 
encaminhamento deverá ser feito para a unidade indicada/credenciada pelo convênio, dotada de capacitação 
técnica e pessoal adequada.

§ 3.º As maternidades e estabelecimentos hospitalares congêneres, públicos e privados, devem manter 
cadastro com informações relativas ao nascimento, em que conste a data da realização do exame a que se 
refere o artigo 1º desta Lei, além do resultado obtido e a comunicação aos pais ou responsáveis.

§ 4.º Os resultados positivos dos exames realizados devem ser comunicados à Secretaria Municipal de 
Saúde, objetivando a constituição de um Banco de Dados Municipal.

Art. 4.º A Secretaria Municipal de Saúde, através dos profissionais que atuam nos Centros e Unidades 
de Saúde da rede municipal, deve orientar as mães e gestantes acerca da importância da realização dos exames 
referidos nesta Lei.

Art. 5.º O Poder Executivo poderá regulamentar a presente Lei, inclusive estabelecendo sanções para 
os casos de seu descumprimento.

Art. 6.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 12 de Maio de 2015.

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

LEI Nº 3905/2015
 

Institui o Dia do Skatista e a Semana Municipal do Skatista no Município de Socorro, e dá 
outras providências.

Autógrafo nº 27.15
(Projeto de Lei nº 20  /2015)     

“De autoria do Vereador  Lauro Aparecido de Toledo - PTB”

ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, FAZ SABER 
QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1.º Ficam instituídos no Município de Socorro, o “Dia do Skatista”, a ser comemorado anualmente 
no dia 21 de junho, e a “Semana Municipal do Skatista”, a ser celebrada na semana do dia do skatista.

Art. 2.º A Semana Municipal do Skatista tem por finalidade:
I – Fortalecer, apoiar e incentivar o desenvolvimento do esporte no município;
II – Incentivar a criação de políticas públicas para o fortalecimento do esporte;
III – Criar espaços para os skatistas discutirem questões locais relacionadas com o tema;
IV – Viabilizar, profissionalizar e apresentar alternativas para o esporte;
Art. 3.º A Semana Municipal do Skatista será realizada pela Prefeitura Municipal.
Parágrafo Único. A Prefeitura Municipal poderá firmar parcerias com entidades e/ou órgãos 

interessados na realização da Semana Municipal do Skatista.
Art. 4.º As comemorações referentes à Semana Municipal do Skatista de que trata esta Lei, passará a 

integrar o Calendário Oficial de Eventos do Município de Socorro.
Art. 5.º O Poder Executivo poderá regulamentar a presente Lei.
Art. 6.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 12 de Maio de 2015.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 230/2015
“Acrescenta parágrafo ao art. 29, da Seção II - Requisitos Urbanísticos para Parcelamento do Solo, da Lei 

Complementar n.º 120 de 22-10-2007” 

Autógrafo nº 31.15
(Substitutivo n.º 01 ao Projeto de Lei Complementar n.º 13/2014)

ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, FAZ SABER 
QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1.º Acrescente-se parágrafo ao art. 29, da Seção II - Requisitos Urbanísticos para Parcelamento 
do Solo, da Lei Complementar n.º 120 de 22-10-2007, com a seguinte redação:  

“Art. 29 -.......
I- ......
II - .....
III – 
IV- .....
Parágrafo único - As áreas de preservação permanentes (APP) não poderão ser utilizadas para áreas verdes.”
Art. 2.º Esta Lei Complementar entra em vigor 60 (sessenta) dias após a data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 12 de Maio de  2015.

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

LEI Nº 3906/2015
Autógrafo nº 29.15

(Projeto de Lei nº 102/2014)     

“Institui o Programa de Pagamento por Serviços Ambientais, autoriza a prefeitura estabelecer 
convênios e executar pagamento aos provedores de serviços ambientais”. 

ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂN-
CIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, FAZ 
SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUIN-
TE LEI:

Art. 1º – Esta Lei institui o Programa Municipal de Pagamentos por Serviços Ambientais e estabelece as 
diretrizes para a implantação de projetos e ações necessárias à sua execução.

Parágrafo Único – O Programa Municipal dos Pagamentos por Serviços Ambientais tem como objetivo 
disciplinar a atuação do Poder Público Municipal em relação aos serviços ambientais de forma a promover o 
desenvolvimento sustentável e aumentar a provisão desses serviços em todo território municipal.

Art. 2º - Para efeitos desta Lei, consideram-se:
I. Serviços ecossistêmicos: benefícios que as pessoas obtêm dos ecossistemas;

II. Serviços ambientais: Serviços ecossistêmicos que têm impactos positivos além da área onde são 
gerados;

III. Pagamento por serviços ambientais: transação voluntária através da qual uma atividade desenvolvida 
por um provedor de serviços ambientais, que conserve ou recupere um serviço ambiental previamente definido, é 
remunerada por um pagador de serviços ambientais, mediante a comprovação do atendimento das disposições 
previamente contratadas nos termos desta lei;

IV. Pagador de serviços ambientais: pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que paga por serviços 
ambientais, dos quais se beneficia direta ou indiretamente; 

V. Provedor de serviços ambientais: pessoa física ou jurídica que executa, mediante remuneração, 
atividades que conservem ou recuperem serviços ambientais, definidos nos termos desta lei;

Art. 3º - O Programa Municipal de Pagamento por Serviços Ambientais estabelecerá:
I - Projetos de Pagamento por Serviços Ambientais; e
II – Recursos financeiros para a execução dos Projetos de Pagamentos por Serviços Ambientais.
Art. 4º - O Programa Municipal de Pagamento por Serviços Ambientais será executado por meio de 

Projetos de Pagamento por Serviços Ambientais instituídos por decreto municipal e especificado em editais públicos, 
que deverão definir:

I. Tipos e características de serviços ambientais que serão contemplados
II. Área para a execução do projeto;
III. Critérios de elegibilidade e priorização dos participantes;
IV. Requisitos a serem atendidos pelos participantes;
V. Critérios para a aferição dos serviços ambientais prestados;

VI. Critérios para o cálculo dos valores a serem pagos;
VII. Prazos mínimos e máximos a serem observados nos contratos.

Art. 5º – Fica a Prefeitura Municipal autorizada a firmar convênio com outros atores públicos ou privados 
para a execução de Projetos de Pagamento por Serviços Ambientais.

Art. 6º - Fica a Prefeitura Municipal autorizada a realizar pagamentos a pessoas físicas ou jurídicas, provedor 
de serviços ambientais.

Art. 7º - O Poder Público Municipal poderá remunerar o Provedor de serviços ambientais, na forma 
estabelecida nesta lei e em seu regulamento. Caso o Município disponha de um fundo para realizar os pagamentos 
poderá indicá-lo, caso contrário a tesouraria ou órgão equivalente poderá executar os pagamentos diretamente.

§ 1º - A adesão aos Programas de Pagamento por Serviços Ambientais será voluntária e deverá ser 
formalizada por meio de contrato firmado entre o Provedor de Serviços Ambientais e a Prefeitura Municipal, no qual 
serão expressamente definidos os compromissos assumidos, requisitos, prazos de execução e demais condições a 
serem cumpridas pelo Provedor para fazer jus à remuneração, conforme fixado em decreto regulamentador.

§ 2º - Os provedores de serviços ambientais serão selecionados dentre os interessados de acordo com as 
diretrizes e critérios de elegibilidade definidos nos projetos, devendo ser assegurada a observância dos princípios de 
publicidade, isonomia e impessoalidade.

§ 3º - Os valores a serem pagos aos provedores de serviços ambientais deverão ser proporcionais aos 
serviços prestados considerando a extensão e características da área envolvida, os custos de oportunidade e as 
ações efetivamente realizadas.

§ 4º - Fica o órgão ambiental competente autorizado a firmar contrato com instituições financeiras para 
atuar como agente financeiro do programa de PSA. 

Art. 8º - Os recursos financeiros para a execução dos projetos de pagamentos por serviços ambientais 
poderão vir das seguintes fontes:

I. Doações, empréstimos e transferências de pessoas físicas ou instituições nacionais ou internacionais, 
públicas ou privadas;

II. Dotação orçamentária da Prefeitura;
III. Recursos do Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição – FECOP destinados pelo Conselho 

de Orientação a projetos de PSA no âmbito do Programa Estadual de Remanescentes Florestais, observados os 
requisitos previstos nas normas que regem o FECOP;

IV. Recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO destinados a projetos de PSA pelo 
Comitê da bacia Hidrográfica, observada a legislação de recursos hídricos, em especial a legislação sobre a Cobrança 
pelo Uso por recursos hídricos e a normatização do FEHIDRO;

V. E outros fundos públicos ou privados, em âmbito estadual e federal, que vierem a ser constituídos com 
esta finalidade. 

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Socorro, 12 de maio de 2015.

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

Expediente encaminhado pelo senhor Prefeito Municipal  em 27/04/2015
Ofício n.º 150/2015: encaminha resposta ao Pedido de Informação n.º 35/2015, da vereadora Maria Bernadete Moraes Rodrigues 
de Paula, que solicitou informações acerca da aquisição da merenda escolar;
Ofício n.º 155/2015: encaminha resposta ao Pedido de Informação n.º 34/2015, do vereador Pedro Sabio Nunes, que solicitou 
informações sobre a responsabilidade acerca da rede de esgoto da Rua Nagib Jorge, no Bairro do São Bento;
Ofício n.º 157/2015: encaminha resposta ao Pedido de Informação n.º 37/2015, do vereador Thiago Bittencourt Balderi, que solici-
tou informações sobre os aprendizes contratados para exercerem suas funções em órgãos da administração pública.

ATO DA PRESIDÊNCIA nº 07/2015
Dispõe sobre a dispensa de servidor do emprego de Assessor Parlamentar.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, VEREADOR LAURO APARECIDO DE TOLEDO, 
no uso de suas atribuições regimentais e legais, e em conformidade com o artigo 37, II, da Constituição Federal e com o art. 8.º da 
Resolução n.º 05 de 16.07.2013, da Câmara Municipal da Estância de Socorro, dispensa David Augusto Casagrande, CTPS nº 71385, 
série 00282-SP, do emprego em comissão de Assessor Parlamentar.
Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir desta data. 
Câmara Municipal de Socorro, 06 de maio de 2015.
Lauro Aparecido de Toledo – Presidente

ATO DA PRESIDÊNCIA nº 08/2015
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO 1º SUPLENTE DE VEREADOR DA COLIGAÇÃO PT/PTB/PV E PC do B

LAURO APARECIDO DE TOLEDO, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO 
PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES REGIMENTAIS E LEGAIS, convoca o suplente de Vereador Dirceu de Moraes para 
assumir o cargo de vereador desta Câmara, observado o disposto no artigo 18 e § 1.º da Lei Orgânica do Município e artigo 8º e § 2º 
do artigo 11 do Regimento Interno da Câmara, em 18 de maio de 2015, às 20h, no Plenário desta Casa.  Socorro, 12 de maio de 2015. 
____________________________ Lauro Aparecido de Toledo, Presidente da Câmara Municipal de Socorro.

ATO DA PRESIDÊNCIA nº 09/2015
Dispõe sobre a dispensa de servidor do emprego de Assessor Legislativo.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, VEREADOR LAURO APARECIDO DE TOLEDO, 
no uso de suas atribuições regimentais e legais, e em conformidade com o artigo 37, II, da Constituição Federal e com o art. 8.º da 
Resolução n.º 05 de 16.07.2013, da Câmara Municipal da Estância de Socorro, dispensa Danielly Ficher da Silva, CTPS nº 17520, série 
00282-SP, do emprego em comissão de Assessor Legislativo.
Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir desta data.
Câmara Municipal de Socorro, 11 de maio de 2015.
Lauro Aparecido de Toledo – Presidente

ATO DA PRESIDÊNCIA nº 10/2015
Dispõe sobre a nomeação de servidor do emprego de Assessor Parlamentar.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, VEREADOR LAURO APARECIDO DE TOLEDO, 
no uso de suas atribuições regimentais e legais, e em conformidade com o artigo 37, II, da Constituição Federal e com o art. 8.º da 
Resolução n.º 05 de 16.07.2013, da Câmara Municipal da Estância de Socorro, nomeia Danielly Ficher da Silva, CTPS nº 17520, série 
00282-SP, para o preenchimento do emprego em comissão de Assessor Parlamentar, de livre escolha e dispensa pelo Presidente da 
Câmara, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.
Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir desta data.
Câmara Municipal de Socorro, 12 de maio de 2015.
Lauro Aparecido de Toledo – Presidente 

ATO DA PRESIDÊNCIA nº 11/2015
Dispõe sobre a nomeação de servidor do emprego de Assessor Legislativo.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, VEREADOR LAURO APARECIDO DE TOLEDO, 
no uso de suas atribuições regimentais e legais, e em conformidade com o artigo 37, II, da Constituição Federal e com o art. 8.º da 
Resolução n.º 05 de 16.07.2013, da Câmara Municipal da Estância de Socorro, nomeia Regina de Fátima Pacelli de Pádua, CTPS nº 
90409, série 00150-SP, para o preenchimento do emprego em comissão de Assessor Legislativo, de livre escolha e dispensa pelo 
Presidente da Câmara, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.
Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir desta data.
Câmara Municipal de Socorro, 12 de maio de 2015.
Lauro Aparecido de Toledo – Presidente 

CONVITE AUDIÊNCIA PÚBLICA DAS AÇÕES DA SAÚDE
A Câmara Municipal da Estância de Socorro, através de seu presidente, comunica que, em cumprimento ao artigo 12 da Lei Federal 
n.º 8.689/93, à Emenda Constitucional 29, e, conforme dispõe a Lei Complementar 101 – Lei de Responsabilidade Fiscal, realizar-se-á 
no dia 22 de maio de 2014, sexta-feira, às 17h30, na Sala de Sessões da Câmara Municipal, situada à Rua XV de Novembro n.º 18, a 
Audiência Pública para a divulgação do relatório sobre o funcionamento das ações da Saúde, demonstrando as fontes dos recursos 
aplicados no 1.º quadrimestre de 2015 (janeiro a abril), e o Demonstrativo das Aplicações dos Recursos Financeiros do CONISCA 
– Consórcio Intermunicipal de Saúde do Circuito das Águas.  
Vereador Lauro Aparecido de Toledo – Presidente 

CONVOCAÇÃO DE SESSÃO ORDINÁRIA
Data: 18 de maio de 2015 – segunda-feira. 
Horário: 20h

ORDEM DO DIA
Em única discussão e votação:

Emenda e submenda ao 91/2013; Emenda ao Projeto de Lei n.º 29/2015; e Emendas ao Projeto n.º 31/2015
Em 1.ª discussão e votação:

Projeto de Lei nº 91/2013 do vereador Thiago Bittrencourt Balderi: dispõe sobre propagandas e patrocínios de bebidas 
alcoólicas associadas ao esporte, no município de Socorro;
Projeto de Lei n.º 15/2015 do senhor Prefeito: autoriza o Poder Executivo a celebrar Convênio com o município de Amparo 
objetivando a transferência de recursos financeiros destinado a execução de programa de proteção social e especial para atendimento 
de adolescente;
Projeto de Lei n.º 24/2015 do Vereador João Pinhoni Neto: denomina logradouro público como Rua Angelo Granconato, 
conforme especifica;
Projeto de Lei n.º 26/2015 do Vereador Tarcísio Francisco Sartori Junior: denomina logradouro público como Rua Antonio 
de Pádua Vesco, conforme especifica;
Projeto de Lei n.º 27/2015 do Vereador Lauro Aparecido de Toledo: institui a Semana Municipal de Prevenção, Conscientização 
e Combate ao Uso de Drogas, e dá outras providências;
Projeto de Lei n.º 28/2015 do Vereador Lauro Aparecido de Toledo: dispõe sobre a obrigatoriedade da realização da triagem 
auditiva neonatal (teste da orelhinha) nas maternidades e estabelecimentos hospitalares congêneres do município;
Projeto de Lei n.º 29/2015 do Vereador Lauro Aparecido de Toledo: dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de telas 
protetoras nas bocas de lobo coletoras de águas pluviais (bocas de lobo/bueiros) dos empreendimentos imobiliários no âmbito do 
município de Socorro;
Projeto de Lei n.º 31/2015 do senhor Prefeito: altera dispositivos da Lei Municipal 2.863 de 18-11-1999 que dispõe sobre a 
política municipal de atendimento dos direitos da criança e do adolescente e dá outras providências.

COMUNICADO TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES
A Câmara Municipal da Estância de Socorro informa que a próxima Sessão Ordinária se realizará no dia 18 de maio, segunda feira, 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.  

Lauro Aparecido de Toledo – Presidente

Câmara Municipal

http://www.radiosocorro.com.br
http://www.radiosocorro.com.br
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Finanças

Educação
ACÚMULO DE CARGO

Ato Decisório:

- Ato Decisório nº 31/2015 – CAROLINE ALMEIDA, RG 42.521.649-4, PEB II (ED. FÍSICA) – Titular de 
Emprego em exercício na EM VILA PALMIRA, Prefeitura Municipal da Estância de Socorro/SP e PEB II (ED. 
FÍSICA), regime de contratação C.L.T., em exercício na EMEF “PROFA. CREUSA APARECIDA MARIANO”, 
Águas de Lindóia/SP, Prefeitura Municipal de Águas de Lindóia/SP. Acúmulo legal.

ERRATA
PROCESSO Nº 048/2015/PMES – TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2015. Objeto: Contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços de obras de engenharia visando a 
Pavimentação no Bairro dos Nogueiras, com fornecimento de materiais, através do convênio 
nº CT 804555/2014,  celebrado entro o Município de Socorro e o Ministério das Cidades/Caixa, 
conforme especificações contidas no Anexo III do edital – Memorial Descritivo.

Onde lê-se
7.4 - Qualificação Econômica - Financeira (Art. 31):
a 4 - Certidão Negativa de falência ou concordata, ou de recuperação judicial, nos termos da lei nº 11.101, 
de 09/02/2005, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida 
no domicílio da licitante com no máximo 90 (noventa) dias da data de abertura dos envelopes, ou seja, em 
07/02/2015.

Leia-se
7.4 - Qualificação Econômica - Financeira (Art. 31):
a 4 - Certidão Negativa de falência ou concordata, ou de recuperação judicial, nos termos da lei nº 11.101, 
de 09/02/2005, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida 
no domicílio da licitante com no máximo 90 (noventa) dias da data de abertura dos envelopes, ou seja, em 
17/02/2015.

Licitação

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO
CONVITE PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Câmara Municipal da Estância de Socorro, através de seu presidente, comunica que, em 
cumprimento ao artigo de Lei Federal nº 8.689/93, à Emenda Constitucional 29, e, conforme 
dispõe a lei Complementar 101 – Lei de Responsabilidade Fiscal, realizar-se à no dia 22 de Maio 
de 2015, quinta-feira, às 17.30h, na Sala das Sessões da Câmara Municipal, situada à rua XV de 
Novembro nº 18, a Audiência Pública para divulgação do relatório sobre o funcionamento das 
ações da Saúde, demonstrando s fontes dos recursos aplicados no 1º quadrimestre de 2015 
(Janeiro a Abril) e o Demonstrativo das Aplicações dos Recursos Financeiros do CONISCA 

– Consórcio Intermunicipal de Saúde do Circuito das Águas.

Vereador Lauro Aparecido de Toledo – Presidente da Câmara Municipal. 


