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Meio Ambiente realiza “Dia D” de compostagem
neste sábado no Jardim Gollo

E chegou o “Dia D” da Compos-
tagem no Jardim Gollo. Neste sába-
do (21), na Praça Principal do bairro, 
a Prefeitura Municipal da Estância de 
Socorro, através do Departamento de 
Meio Ambiente e a empresa Visa Fértil, 
estarão realizando o que já foi anun-
ciado com grande alarde, tratando-se 
do projeto de compostagem que vem 
sendo realizado no bairro há meses.

Esse será um dia tido como especial 
pela Prefeitura e seus parceiros, na me-
dida em que será dado mais um passo 
no desenvolvimento do projeto, cujo 
bairro foi escolhido como laboratório 
experimental, para posterior sequencia 
em outros bairros do município.

Aqueles que se integraram ante-
riormente ao programa coletando, 
separando e entregando seus produ-
tos para a compostagem, serão agora 
informados de como  a sua participa-
ção está sendo útil. Todos receberão  
quando saquinhos contendo o resul-
tado dessa ação, a compostagem em 
sí, depois de todo o desenrolar de seu 
procedimento técnico.

Outros moradores do local tam-
bém serão visitados e esclarecidos so-
bre a continuidade do projeto. No pró-
prio bairro como piloto de laboratório 
com orientações da Visa Fértil.

Colaboradores da Saúde participam de palestras
de capacitação na 2ª Semana da Saúde

Durante esta semana foi realizada a 
2ª Semana Municipal da Saúde, que teve 
início na tarde de segunda-feira, no Au-
ditório do Centro Administrativo.

A abertura coordenada pelo Secre-
tário Municipal de Saúde, Josué Ricardo 
Lopes e com a presença do Vice Prefei-
to Edelson Cabral Teves, na oportuni-
dade representando o Prefeito André 
Bozola. Ao abrir o evento, o secretário 
mais uma vez enalteceu, todos os fun-
cionários da Saúde, destacando-os de 
forma soberba, pelo que fazem e por 
suas dedicações ao longo de suas jor-
nadas de trabalho.

A abertura foi bastante festiva e 
descontraída com a realização de sor-
teio de brindes, algumas brincadeiras, 
palestra Show com o “Tema Qualidade 
da Vida” e Dinâmica tendo como foco 
“O que eu faço de diferente”.

Na presença grandiosa dos Agentes 
de Saúde os Postos expuseram cartazes 
alusivos ao evento nas proximidades do 
palco do Auditório/Centro Administra-
tivo da Prefeitura, local do evento.

Nos dias seguintes, os colabora-
dores participaram de palestras mo-
tivacionais e de capacitação, visando 

melhorar ainda mais a qualidade do 
atendimento prestado à população.

O encerramento da 2ª Semana da Saúde 
acontece hoje, às 15h, novamente no Audi-

tório da Prefeitura, na programação “Jornal 
Fatos e Batos” e o Leilão de Talentos.

Dia de Campo da Tangerina acontece hoje
Um dia especial, uma homenagem... 

enfim o que importa mesmo é a infor-
mação  que será destinada aos parti-
cipantes interessados  na questão da 
Tangerina, com o 11º Dia de Campo 
da Tangerina e o 19º Dia da Tangerina, 
acontecendo hoje.  Muita comemora-
ção agendada para falar, discutir e sabo-
rear essa deliciosa fruta, já que vivemos 

o período de colheita.
O local aonde os produtores ins-

critos e convidados estarão integrados 
será no Salão Comunitário do Bairro 
dos Pereiras, na Estrada Vicinal Saturni-
no Rodrigues de Moraes, km 4,2 onde 
estarão acontecendo as palestras.

Os temas escolhidos são Técnicas 
de Manejo em Tangerinas, Controle de 

Mato e Poda de Limpeza, através de 
Rodrigo Martinelli e Fernando Alves 
de Azevedo, do Centro de Citricultur-
ta/IAC;  Greening: Manejo Regional e 
Alerta Fitossanitário, com Bruno Da-
niel da Fundecitrus/Regional Casabran-
ca e Sistema GEDAVE de Controle de 
Greening: Novas Instruções para Rela-
tório, com Frederico Augusto dos San-
tos Ferreira, da CDA/Socorro.

Haverá ainda uma Mesa Redonda 
tendo como discussão os assuntos 

abordados e correlatos, seguido de al-
moço. À tarde acontece no Sítio Santo 
Antônio, de José Tarcísio de Faria, no 
Bairro dos Pereiras, Prática/Dinâmica 
de Campo.

A Prefeitura Municipal da Estância 
der Socorro está apoiando o evento, 
ao lado do COMDER, Sindicato Rural 
de Socorro, Senar/SP, Sítio Santo An-
tônio, Nutrisafra Fertilizantes, Luma 
Implementos Agrícolas, Fundecitrus e 
Cavaquinho Agropecuária.
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Decretos

DECRETO Nº 3583/2016
Proíbe a venda de vasilhame de vidro durante a realização o Evento Rock Ativo 

2016, nos dias 21 e 22 de maio de 2016.

ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA 
ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS, e Considerando o caráter cultural do evento e que a venda de bebidas envasadas em vasilhames de 
vidro oferece perigo aos cidadãos; DECRETA:

Art. 1º - Fica terminantemente proibida a entrada com bebidas, comercialização de bebidas em 
recipientes de vidro, bem como a utilização de vasilhames de vidro por parte dos expositores, expectadores 
e visitantes no Recinto de Exposições João Orlandi Pagliusi durante a realização o Evento Rock Ativo 2016.

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, 12 de Maio de 2016.

Publique-se
André Eduardo Bozola de Souza Pinto 
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal oficial de Socorro e afixado no mural da Prefeitura.
Darleni Domingues Gigli 
Procuradora Jurídica
*Republicada por incorreção

DECRETO Nº 3585/2016
Suplementação de Dotações Orçamentárias

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

Art. 1º. Fica aberto na Secretaria da Fazenda / Departamento de Contabilidade, um crédito adicional 
suplementar no valor de R$ 69.050,25 (Sessenta e Nove Mil e Cinqüenta Reais e Vinte e Cinco Centavos), 
conforme dotação do orçamento vigente:

02.10.01 . 4.4.90.51.00 . 15.452.0018.2.024 OBRAS E 
INSTALAÇÕES–V.05.100.129 R$ 69.050,25

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO ......................................................................... R$ 69.050,25

Art. 2o. – O valor do presente crédito será coberto com recursos provenientes do superávit financeiro 
apurado no exercício anterior, referente ao Convênio 22981/2014 do Ministério das Cidades de conformidade com o 
artigo 43, § 1º, inciso I, da Lei 4.320/64 de 17/03/1964, no valor de......................,,,,,.............................................R$ 69.050,25

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 12 de Maio de 2016.

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

DECRETO Nº 3586/2016
“Dispõe sobre a permissão de uso a título precário e gratuito, de um espaço 

público para ligação subterrânea de energia elétrica”.

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO 
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, e Considerando a disposição legal do parágrafo 3º do artigo 92 da Lei Orgânica do 
Município, que autoriza a Permissão de Uso a título precário, de bem público através de Decreto; DECRETA:

Art. 1º - Fica permitido o uso, a título precário e gratuito, por tempo indeterminado, de um espaço 
público para a construção de  uma caixa de passagem de energia elétrica em tensão Primaria de fornecimento 
(11,9 KV), com ramal de entrada de serviço subterrâneo,conforme indicado no projeto que  será instalada no 
passeio público da Estrada Municipal dos Nogueiras, em frente ao número 353, Bairro dos Nogueiras em Socorro, 
para alimentação da Indústria ITAPET EMBALAGENS EIRELI – ME  - Processo Administrativo nº 5099/2016.

Art. 2º - A presente permissão poderá ser revogada a qualquer tempo, devendo o espaço retornar a 
seu estado atual.

Art. 3º - Não terá direito à indenização de qualquer espécie, por benfeitorias introduzidas no espaço 
ora cedidas ou serviços prestados durante a vigência da presente permissão. 

Art. 4º - As obras serão realizadas as expensas da permissionária e sendo de total responsabilidade da mesma.
Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
                  
Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 17 de Maio de 2016.

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

Portarias
PORTARIA Nº 7245/2016

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

Art. 1º - Autorizar o uso do “Auditório do Centro Administrativo Municipal”, conforme ofício 
nº 113/2016 de 28 de Março de 2016, as entidades:

1 - Faculdade XV de Agosto - Palestra Educativa, no dia 31/05/2016, a partir das 18 horas.
2 - Faculdade UNIARARAS - Colocação de Grau do curso de Pedagogia da Faculdade 

UNIARARAS, dia 17/06/2016, das 12 horas às 22 horas.
3 - Viverde Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental - Apresentação de peça 

teatral dia 25/11/2016, às 19h30min e formatura do curso de educação infantil, dia 01/12/2016, 
às 19h30min. 

4 - Instituto de Ensino XV de Agosto - ensaio da Educação Infantil e Ensino Fundamental, 
dia 24/11/2016, a partir das 13 horas e;

Colação de Grau do 9º ano do Ensino Fundamental II e 3ª série do Ensino Médio, dia 
21/12/2016 a partir das 13 horas.

5 - Colégio Objetivo - Encerramento do ano letivo do Ensino Fundamental e Ensino 
Médio, dia 14/12/2016.     

6 - E.E. Prof.ª Josephina Galvão de França Andreucci - Formatura das turmas dos 9ºs anos 
do Ensino Fundamental e do 3º ano do Ensino Médio, dia 15/12/2016.

7 - E.E. Prof.ª Maria Odette da Silveira Leite Frattini - Formatura dos alunos do 5º e 9º 
anos do Ensino Fundamental e 3ª série do Ensino Médio - dia 19/12/2016.

8 - E.E. Prof.ª Helena José Bonfá - Formatura das turmas desta unidade escolar, dia 20/12/2016. 
Art. 2º - O espaço a ser utilizado deverá ser devolvido à Prefeitura nas condições em que foi cedido, 

respondendo cada associação entidade ou escola por quaisquer danos eventualmente causados ao patrimônio público.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
   
Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 19 de Maio de 2016.

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

PORTARIA Nº 7246/2016
ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 

DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS; RESOLVE:

Art. 1º - Desligar por pedido de demissão Juliana Bueno Oliveira Santos - CTPS 40869 - Série 
263-SP, ocupante do emprego permanente de Servente, a partir de 04 de Abril de 2016.  

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 19 de Maio de 2016.

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

PORTARIA Nº 7247/2016

ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS; RESOLVE:

Art. 1º - Designar Maria da Penha Alves de Moraes - CTPS 13589 - Série 000067-SP, para ocupar 
o emprego em comissão de Chefe da Coordenadoria de Indústria e Comércio - referencia 30,  a partir 
de 10 de Maio de 2016.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 19 de Maio de 2016.

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

PORTARIA Nº 7248/2016
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 001/2015 no emprego 
permanente de Motorista - referência 19:

Nome Admissão

Doniseti Jonas da Costa - CTPS 4826 - Série 0099-MG. 05/05/2016
    

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 19 de Maio de 2016.
     
Publique-se.
André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal oficial de Socorro e afixado no mural da Prefeitura.
Darleni Domingues Gigli 
Procuradora Jurídica

PORTARIA Nº 7249/2016
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 001/2012 no emprego 
permanente de Professor Adjunto I: 

Nome Nível Admissão

Aline Cassia Mendes Ferro - CTPS 48076 - Série 00345-SP Nível II - ref. 1 05/05/2016
    

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 19 de Maio de 2016.
     
Publique-se.
André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal oficial de Socorro e afixado no mural da Prefeitura.
Darleni Domingues Gigli 
Procuradora Jurídica

PORTARIA Nº 7250/2015 
ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 

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

Art. 1º - Admitir em virtude de aprovação em concurso público - Edital nº 001/2013  (nos termos 
dos parágrafos 4º  e  5º do Artigo 198 da Constituição Federal, Medida Provisória nº 297, de 09 de Junho de 
2006) e demais instruções especiais contidas no Edital acima referenciado, no emprego permanente de Agente  
Comunitário de Saúde da Família -  E.S.F.  Bairro do Salto – ref. 21:

Nome Admissão
Keren Aline de Moraes Correa - CTPS 32849 - Série 00322-SP 09/05/2016
Lariane Santos de Jesus Cardoso - CTPS 60890 - Série 00296-SP 09/05/2016
Juliana Bueno de Oliveira Santos - CTPS 40869 - Série 00263-SP 09/05/2016
Marcelo Gianotti - CTPS 35798 - Série 111ª-SP 09/05/2016

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
     
Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 19 de Maio de 2016.

Publique-se.
André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal oficial de Socorro e afixado no mural da Prefeitura.
Darleni Domingues Gigli
Procuradora Jurídica
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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 25 de Maio de 2016, 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 2016 (Janeiro á 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

PORTARIA Nº 7251/2016 
ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 

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

Art. 1º - Suspender a partir de 01 de Maio de 2016 os efeitos da Portaria nº 6643/14 que designou a 
servidora Sheila de Souza - CTPS 76917 - Série 00310-SP, ocupante do emprego permanente de Enfermeiro 
para receber a função gratificada de Chefe da Coordenadoria do SAMU.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 19 de Maio de 2016.

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

PORTARIA Nº 7252/2016 
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  Sheila de Souza - CTPS 76917 - Série 00310-SP, para ocupar o emprego em 
comissão de Chefe da Divisão de Atenção  Básica -  referência 45, a partir de 02 de Maio de  2016.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
     
Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 19 de Maio de 2016.

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

PORTARIA Nº 7253/2016
ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA 

ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS, e nos termos do § 4º do artigo 92 da Lei Orgânica do Município, RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar o uso do espaço público – “Centro de Eventos João Orlandi Pagliusi”, a VIVERDE - 
Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental – Unidade de Socorro, para realização da Festa Junina, que 
acontecerá no dia 04/06/2016, conforme solicitação da referida escola – Protocolo nº 4883/2016.

Art. 2º - O espaço a ser utilizado deverá ser devolvido à Administração nas condições em que foi 
autorizado seu uso, respondendo a escola por quaisquer danos eventualmente causados ao patrimônio público.

Art. 3º - É de inteira responsabilidade da escola, o cumprimento da Lei Estadual nº 14.592/2011, bem 
como a segurança do espaço cujo uso ora se autoriza, sem qualquer responsabilidade de ônus para a Administração.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 19 de Maio de 2016.

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

PORTARIA Nº 7254/2016
ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA 

ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS, e nos termos do § 4º do artigo 92 da Lei Orgânica do Município, RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar o uso do espaço público - Centro de Eventos João Orlandi Pagliusi, a  Rede 
Aprendiz para a apresentação de espetáculos circenses e teatrais, do circo FOX, que será realizado no período 
de 26 de Maio a 05  de junho de 2016, conforme ofício da presidente da Rede Aprendiz - Protocolo 5436/2016.

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

Art. 3º - É de inteira responsabilidade da entidade, o cumprimento da Lei Estadual nº 14.592/2011, bem 
como a segurança do espaço cujo uso ora se autoriza, sem qualquer responsabilidade de ônus para a Administração.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 19 de Maio de 2016.

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

PORTARIA Nº 7255/2016
ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA 

ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS, e nos termos do § 4º do artigo 92 da Lei Orgânica do Município, RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar o uso do espaço público - Centro de Eventos João Orlandi Pagliusi, a entidade 
LAR DOM BOSCO para a apresentação da Prova de Marcha do Cavalo Mangalarga Marchador, que 
será realizado no dia 21 de Maio de 2016, conforme ofício da presidente da entidade – Protocolo nº 5486/2016.

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

Art. 3º - É de inteira responsabilidade da entidade, o cumprimento da Lei Estadual nº 14.592/2011, bem 
como a segurança do espaço cujo uso ora se autoriza, sem qualquer responsabilidade de ônus para a Administração.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 19 de Maio de 2016.

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

PORTARIA Nº 7256/2016
ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 

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

Art. 1º - Prorrogar por mais 60 (sessenta) dias, a partir de 25 de Maio de 2016, a Licença Maternidade  
Élida Aparecida de Araújo - CTPS 06609 - Série 296-SP, contratada temporariamente como Professor de 
Educação Básica I – PEB I para o ano letivo de 2015, nos termos da Lei Municipal nº 3295/2009.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 19 de Maio de 2016.
     
Publique-se.
André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal oficial de Socorro e Afixado no mural da Prefeitura.
Darleni Domingues Gigli 
Procuradora Jurídica

PORTARIA Nº 7257/2016

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

Art. 1º - Prorrogar por mais 60 (sessenta) dias a Licença Maternidade  de Aline da Rocha Cruz - 
CTPS 32840 - Série 322-SP, ocupante do emprego permanente de Orientador Social, a partir de 31de Maio 
de 2016, nos termos da Lei Municipal nº 3295/2009.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 19 de Maio de 2016.
     
Publique-se.
André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal oficial de Socorro e afixado no mural da Prefeitura.
Darleni Domingues Gigli 
Procuradora Jurídica

Trânsito
 RESOLUÇÃO Nº 04/2016
 

O SERVIÇO DE TRÂNSITO da Prefeitura Municipal da Estância de Socorro expede a 
presente resolução para alterar o trânsito na seguinte via pública:

Art. 1º - Rua Antônio Gonçalves Dantas será em parte de mão única direção, ficando compreendida 
esta mudança e o seu sentido do entroncamento da Rua José Maria da Rocha até o entroncamento da Rua Cel. 
Higino Borges dos Santos, conforme anexo 1.

 
Esta resolução entrará em vigor a partir de 23 de Maio de 2016, revogadas as disposições contrárias.

Marcos Roberto de Oliveira Preto
Comandante da Guarda Civil Municipal

Chefe do Serviço de Trânsito

Licitação

Aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, às 9h 40 min, na Sala da Comissão Municipal de 
Licitações do Município de Socorro, estando presente a Comissão Municipal de Licitações. Após o horário da 
entrega dos envelopes 01 – Habilitação, 02 – Proposta Técnica e 03 – Proposta Comercial, com encerramento 
para a entrega dos mesmos às 9h e 30 min, e logo após a lavratura da ata referente à Tomada de Preços nº 
010/2016, para a Aquisição de Material didático de Inglês para os alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental 
da rede municipal de ensino para o ano letivo de 2016, incluindo recursos para o aluno, recursos para o profes-
sor, programa de implantação do material didático, portal de acesso da internet, conforme especificações cons-
tantes no termo de referência do edital. Verificando ainda que o edital foi publicado nos termos estabelecidos 
em Lei, demonstrando que a municipalidade cumpriu com os requisitos legais para a publicidade e transparência 
do certame. Protocolaram os envelopes n° 01 – Habilitação, de n° 02 – Proposta Técnica e 03- Proposta Co-
mercial, as seguintes empresas: 1) EDITORA F. T. D. S/A, 2) EDITORA MODERNA LTDA. e 3) B.M.B. DISTRIBUI-
DORA DE LIVROS LTDA. Protocolou os envelopes n° 01 – Habilitação e 03- Proposta Comercial, as seguintes 
empresas: 1) PROENS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP (protocolo nº 5582/2016) e não entregou 
o envelope de nº 02- proposta técnica nos termos do item 10.2.1 do edital, descumprindo o item 5.1 do edital. 
Procedendo-se à abertura dos envelopes de Habilitação, conferidos e rubricados pela Comissão e licitantes 
presentes, sendo que após a análise de rotina constatou-se que as documentações apresentadas estavam em 
conformidade com o solicitado no edital. Quanto a comprovação de enquadramento no porte de Microem-
presa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), apenas a empresa PROENS TECNOLOGIA EDUCACIONAL 
LTDA - EPP participante do presente certame apresentou declaração de enquadramento no regime de Empre-
sa de Pequeno Porte (EPP). A Comissão verificou ainda a veracidade e autenticidade das certidões apresentadas 
pelas empresas através dos sites oficiais, confirmando a validade e procedência das mesmas e os demais docu-
mentos foram verificados junto aos sites oficiais anteriormente para formalização do CRC. Diante do exposto 
e por estar com as documentações de acordo com o solicitado no Edital, declarou-se habilitadas as seguintes 
empresas: 1) EDITORA MODERNA LTDA – FILIAL; 2) EDITORA F.T.D S/A e 3) B.M.B DISTRIBUIDORA DE 
LIVROS LTDA. A Comissão Municipal de Licitações da Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, levando em 
conta os itens 9.2.6 e 10.3  do edital, informou as licitantes presentes sobre as habilitações e da decadência 
do direito de participação da empresa PROENS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA – EPP nos termos do 
item 10.2.1 do edital e pelo descumprimento do item 5.1 do edital, e passada a palavra aos licitantes presentes, 
os mesmos declaram abrir mão de interposição de recurso contra o atos praticados pela Comissão Municipal 
de Licitações, e considerando que as empresas presentes abriram mão de quaisquer recursos e ou impugnações 
da fase de habilitação, em ato contínuo, será dado prosseguimento à abertura do envelope de nº 02 – Proposta 
Técnica. O representante da empresa PROENS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA – EPP se retirou da 
sessão antes da abertura dos envelopes de nº 02- proposta técnica, alegando compromissos anteriormente 
agendados e considerando que o mesmo já havia aberto mão de recursos e/ ou impugnações contra os atos 
praticados pela Comissão de Licitações, conforme Ata de Abertura anterior anexa ao processo. Procedendo-
se abertura dos envelopes 02 – proposta técnica, haja vista trata-se de proposta técnica que será avaliada por 
comissão técnica nomeada para tal fim, as propostas técnicas foram passadas aos licitantes presentes, para 
verificação de rotina e rubrica das mesmas. Os licitantes presentes, em ato continuo, apresentaram as amostras 
dos materiais, as quais foram passadas as empresas presentes para rubrica nos lacres das embalagens, conside-
rando que as amostras e propostas técnicas (envelope -02) serão encaminhadas para a Comissão Técnica a qual 
fará a avaliação nos termos do edital.  Após análise de rotina das propostas técnicas realizada pelas licitantes 
presentes e rubrica nos lacres das amostras pelas mesmas, foi aberto prazo de até 03(três) dias úteis para que 
a Comissão de Avaliação (Portaria nº 7098/2015) proceda à análise dos materiais apresentados (amostra com-
pleta do material didático) e da Proposta Técnica das Licitantes, apresentando a pontuação obtida de acordo 
com os critérios estabelecidos para análise nesse instrumento, nos termo do item 7.1.3.2 do edital. Sendo que 
após análise da proposta técnica pela comissão será agendada a data e horário da sessão para prosseguimento 
dos trabalhos e abertura do envelope 03-proposta comercial, sendo convocadas as licitantes nos termos do 
edital.  Todo o procedimento de abertura foi realizado pelos membros da Comissão de Licitações. Nada mais 
havendo a constar. Socorro, 18 de maio de 2016. Encontra-se a disposição dos interessados para vistas, a Ata de 
Julgamento na íntegra e o Processo em epigrafe. Informamos ainda que a Ata de Abertura está disponível no site 
oficial da Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, www.socorro.sp.gov.br, no link licitações.

Paulo Reinaldo de Faria – Chefe da Supervisão de Licitação 

RESUMO DA ATA DE ABERTURA - PROCESSO Nº 037/2016/PMES 
TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2016

http://www.socorro.sp.gov.br
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RESUMO DA ATA DE ABERTURA  - PROCESSO Nº 036/2016/PMES 
– TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2016 

Aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, às 9h 40 min, na Sala da Comissão 
Municipal de Licitações do Município de Socorro, estando presente a Comissão Municipal de Licitações. Após 
o horário da entrega dos envelopes 01 – Habilitação,  02 – Proposta Técnica e 03 – Proposta Comercial, com 
encerramento para a entrega dos mesmos às 9h e 30 min, e logo após a lavratura da ata referente à Tomada 
de Preços nº 009/2016, para a Aquisição de Material referente ao Projeto Prova Brasil (Descritores) para os 
alunos do 4º ao 5º ano do ensino fundamental da rede municipal de ensino para o ano letivo de 2016, incluindo 
recursos para o aluno, recursos para o professor, programa de implantação do material didático, portal de 
acesso da internet, conforme especificações constantes no termo de referência do edital. Verificando ainda que 
o edital foi publicado nos termos estabelecidos em Lei demonstrando que a municipalidade cumpriu com os 
requisitos legais para a publicidade e transparência do certame. Protocolou os envelopes n° 01 – Habilitação, de 
n° 02 – Proposta Técnica e 03- Proposta Comercial, as seguintes empresas: 1) EDITORA MODERNA LTDA - 
FILIAL e 2) PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A.. Procedendo-se à abertura dos envelopes de Habilitação, 
conferidos e rubricados pela Comissão e licitantes presentes devidamente credenciados, sendo que após a 
análise de rotina constatou-se que as documentações apresentadas estavam em conformidade com o solicitado 
no edital. Quanto a comprovação de enquadramento no porte de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno 
Porte (EPP), as empresas participantes do presente certame não apresentaram declaração de enquadramento 
no regime de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP). A Comissão verificou ainda a veracidade 
e autenticidade das certidões apresentadas pela empresa através dos sites oficiais, confirmando a validade e 
procedência das mesmas e os demais documentos foram verificados junto aos sites oficiais anteriormente para 
formalização do CRC. Diante do exposto e por estar com as documentações de acordo com o solicitado no 
Edital, declarou-se habilitadas as seguintes empresas:  1) EDITORA MODERNA LTDA - FILIAL e  2) PEARSON 
EDUCATION DO BRASIL S.A.. A Comissão Municipal de Licitações da Prefeitura Municipal da Estância de 
Socorro, levando em conta os itens 9.2.6 e 10.3 do edital, informou as licitantes presentes sobre as habilitações, 
e passada a palavra aos licitantes presentes, os mesmos declaram abrir mão de interposição de recurso contra 
o atos praticados pela Comissão Municipal de Licitações, e considerando que as empresas presentes abriram 
mão de quaisquer recursos e ou impugnações da fase de habilitação, em ato contínuo, deu-se prosseguimento 
à abertura do envelope de nº 02 – Proposta Técnica. Procedendo-se abertura dos envelopes 02 – proposta 
técnica, haja vista trata-se de proposta técnica que será avaliada por comissão técnica nomeada para tal fim, 
as proposta técnicas foram passadas aos licitantes presentes para verificação de rotina e rubrica das mesmas. 
As licitantes presentes, em ato continuo apresentaram as amostras dos materiais, os quais foram passados as 
empresas presentes para verificação de rotina e rubrica, sendo que após a analise dos materiais apresentados 
foi passada a palavra as licitantes presentes, a empresa  EDITORA MODERNA LTDA – FILIAL manifestou-
se no seguinte sentido: “no material apresentado pela empresa PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A 
não foi possível identificar o gabarito do simulado do 4º ano”. E a empresa PEARSON EDUCATION DO 
BRASIL S.A manifestou-se no seguinte sentido: “que não foi possível identificar a avaliação diagnóstica junto 
ao material apresentado pela empresa EDITORA MODERNA LTDA – FILIAL”. Após análise de rotina e 
verificação realizada pelas licitantes presentes, foi aberto prazo de até 03(três) dias úteis para que a Comissão 
de Avaliação (Portaria nº 7098/2015) proceda à análise dos materiais apresentados (amostra completa do 
material didático) e das Propostas Técnicas das Licitantes, apresentando a pontuação obtida de acordo com 
os critérios estabelecidos para análise nesse instrumento, nos termos do item 7.1.3.2 do edital. Sendo que após 
análise das propostas técnicas pela comissão, será agendada a data e horário da sessão para prosseguimento 
dos trabalhos e abertura do envelope 03-proposta comercial, sendo convocadas as licitantes nos termos do 
edital. Todo o procedimento de abertura foi realizado pelos membros da Comissão de Licitações. Nada mais 
havendo a constar. Socorro, 17 de maio de 2016. Encontra-se a disposição dos interessados para vistas, a Ata de 
Julgamento na íntegra e o Processo em epigrafe. Informamos ainda que a Ata de Abertura está disponível no site 
oficial da Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, www.socorro.sp.gov.br, no link licitações.

Paulo Reinaldo de Faria – Chefe da Supervisão de Licitação 

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Eu, André Eduardo Bozola de Souza Pinto, Prefeito do Município de Socorro, Estado de São Paulo, 

RATIFICO o PROCESSO Nº 040/2016/PMES - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO 
DE PREÇO Nº 021/2016, cujo objeto é o Registro de preços para Contratação de empresa 
especializada para locação de 750 (setecentas e cinquenta) horas de acabadora para uso em 
serviço asfáltico com CBUQ (com operadores e combustível), pelo período de 12 (doze) 
meses, conforme especificações constantes no Projeto Básico – Anexo II do edital, tendo em vista 
que a mesma restou FRACASSADA, quer seja, a inabilitação da única licitante o processo, devendo ser 
comunicada a Secretaria requisitante para verificação das necessidades e se for o caso novo pedido para a 
aquisição do material. Encaminhe-se o presente termo à Divisão de Licitações para juntada no processo e 
demais providências legais cabíveis. 

Socorro, 19 de maio de 2016. 

André Eduardo Bozola de Souza Pinto - Prefeito Municipal

Câmara Municipal
Sessão Ordinária de 16 de maio de 2016.

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

EXPEDIENTE
Em votação: Atas das Sessões Extraordinárias de 25 de abril de 2016. Deliberação do Plenário: aprovadas por 
unanimidade.

Expediente encaminhado pelo senhor Prefeito Municipal
Projeto de Lei n.º 14/2016: dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da lei orçamen-
tária para o exercício financeiro de 2017 e dá outras providências.  Deliberação do senhor Presidente: encaminhado à 
Comissão Permanente de Finanças e Orçamento no dia 11 de maio.
Ofício n.º 78/2016: encaminha o Projeto de Lei n.º 17/2016 que “denomina Centro de Imagem Laércio de Lima a sala 
de raio X do Posto de Saúde II Felicio Vita Junior”, para apreciação e votação em regime de urgência.  Deliberação do 
senhor Presidente: encaminhe-se às Comissões Permanentes para apreciação e elaboração de pareceres;
Ofício n.º 021/2016–AJ: recomenda a revogação da Lei Municipal n.º 3.992 de 04-5-2016 tendo em vista o possível 
encerramento das atividades ou alteração jurídica do Lar Dom Bosco pelas razões que expõe no ofício.  Deliberação 
do senhor Presidente: à disposição dos vereadores;
Ofício n.º 077/2016-C: solicita a designação do dia 24 de maio, às 18h para realização de Audiência Pública para 
demonstração do cumprimento das metas fiscais do 1.º quadrimestre de 2016.  Deliberação do senhor Presidente: à 
disposição dos vereadores.

Expediente encaminhado por diversos
Ofício n.º 0320/2016 – EC/2.º SEC do Deputado Estadual Edmir Chedid: informa que encaminhou às Secre-
tarias Estaduais de Educação e de Desenvolvimento Social, além da Casa Civil do Estado de São Paulo o Requerimento 
n.º 42/2016, do Vereador João Pinhoni Neto, que solicita recursos financeiros para a APAE desenvolver o projeto 
“Fábrica de Gelo”.  Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos vereadores;
•Ofício n.º 775/2015/Se MOB/MCIDADES 0320/2016 da Secretaria Nacional de Transporte e Mobilidade 
Urbana: informa em atenção ao Requerimento n.º 79/2015, do Vereador Pedro Sabio Nunes a impossibilidade de 
encaminhar verba para a compra de máquina retroescavadeira, uma vez que as verbas são disponibilizadas para os 
municípios através de convênios. Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos vereadores;
Ofício n.º 2433/2016/CGCV/SNPT: informa a liberação de R$ 294.400,00 ao município de Socorro para elabora-
ção do plano de marketing “Destino Socorro”. Deliberação do senhor Presidente: à disposição dos vereadores;

Expediente apresentando pelos senhores Vereadores
Ofício n.º 12/2016-DF da presidência desta Câmara Municipal: encaminha o Balancete Financeiro referente 
ao mês de abril/2016. Deliberação do senhor Presidente: encaminhe-se a Comissão de Finanças e Orçamento para 
parecer;
Emenda n.º 01 do Vereador Pedro Sabio Nunes ao Projeto de Lei n.º 15/2016: prevê a obrigatoriedade do 
Vereador cumprir 30 horas semanais de expediente na Câmara Municipal. Deliberação do senhor Presidente: encami-
nhe-se às Comissões Permanentes para apreciação e elaboração de pareceres;
Pedido de Informação n.º 02/2016 da Vereadora Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula: solicita 
informações sobre a regularização fundiária dos imóveis situados no Jardim Santa Cruz. Deliberação do senhor Presi-
dente:  encaminhe-se ao senhor Prefeito o presente expediente;  
Requerimento da vereadora Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula: n.°51/2016 requerendo, seja 
oficiado ao Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Chico Sardelli, solicitando a destinação de recursos financeiros 
para a pavimentação asfáltica da estrada que se inicia na rotatória do Bairro das Lavras de Baixo e segue até a o Bairro 
da Guardinha. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento da vereadora Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula: n.°52/2016 requerendo, seja 
oficiada a Companhia Paulista de Força e Luz – CPFL, solicitando a possibilidade de instalação de iluminação pública 
em toda extensão da Rua Gregorina de Faria Alexandroni, Bairro Jardim Santa Cruz abrangendo ainda toda extensão 
da antiga linha do trem. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento da vereadora Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula: n.°53/2016 requerendo, seja 
oficiado ao Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Chico Sardelli, solicitando a destinação de recursos financeiros 
para construir uma área de lazer com playground, campo de areia e arborização no Bairro Jardim Santa Cruz. Deliberação 
do Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento do vereador João Henrique Meira Sousa: n.°54/2016 requerendo, em conformidade com o 
disposto nos arts. 16, III, e 21, § 1.º, do Regimento Interno da Câmara Municipal, que lhe seja concedida licença nos 
termos do artigo 14, III, da Lei Orgânica do Município, por trinta e um dias (31) dias, a contar de 14 de junho de 
2016. Deliberação do senhor Presidente: conforme dispõe o art. 21, § 1º do Regimento Interno Desta Casa de Leis, 
encaminho o Requerimento nº 54/2016 à Mesa Diretora para conclusão do presente pedido através de Projeto de 
Resolução;
Requerimento do vereador José Carlos Tonelli: n.°55/2016 requerendo, que seja oficiado à Companhia de 
Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP, a fim de que a mesma tome providências quanto à instalação 
de rede de esgoto no Bairro dos Nogueiras, no município de Socorro. Informo que no local há mais de 200 casas e 
não apenas 90 como consta no ofício enviado pela SABESP em 2013, e ainda, na localidade está instalada uma Escola 
Estadual frequentada por mais de 600 alunos. Informo ainda que a SABESP nos comunicou que a obra teria início em 
junho de 2014, e até o presente momento não foi concluída. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento do vereador Pedro Sabio Nunes: n.°56/2016 requerendo, seja oficiado a Operadora de Telefonia 

CLARO, solicitando especial atenção à qualidade do serviço de telefonia hoje disponível nos Bairros Barão de Ibitinga e 
Camanducaia de Baixo, visto que os moradores têm reclamado da qualidade do sinal dessa operadora. Requeiro ainda 
que estude a possibilidade de oferecer para os estabelecimentos comerciais dos bairros citados, sinal para o serviço 
de cartões de credito e débito. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento de pesar de autoria de todos os Vereadores: n.°60/2016 solicitando que sejam constados 
em ata votos de profundo pesar pelos falecimentos de Lucília Floriano Alberto; Cecilia de Godoy Rodrigues; Daniel 
Lucas, Dionísio Nunes de Oliveira, Maria Aparecida da Costa Moraes, Ramira de Camargo Mazolini, Carmélia Baiarde 
Lurago, Maria Aparecida de Oliveira Ferreira, Maria Aparecida Bortolotti Panegassi, Maria Apparecida de Arantes Souza, 
Abílio Bernardo, Tereza Fernandes Ferreira Fregonesi, Ida Paschoalina Tovazzi Rodrigues, Isael Mazolini. Deliberação do 
senhor Presidente: atenda-se;
Requerimento autoria dos vereadores Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula, Luís Benedito 
Alves de Oliveira Thiago Bittencourt Balderi: n.°61/2016 requerendo, a criação de uma Comissão Especial 
para a realização de estudos sobre a disponibilização e acesso à telefonia fixa comutada, telefonia móvel, e internet no 
território municipal a ser composta por 03 (três) Vereadores e com prazo de duração até 15 de dezembro do corrente 
ano. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Indicações do vereador João Pinhoni Neto ao senhor Prefeito: nº 380/2016 indicando que determine ao De-
partamento competente, que designe varredores de rua para os Bairros do Jardim Teixeira e Jardim Araújo, conforme 
pedido de moradores; nº 381/2016 indicando que determine ao departamento competente que sejam realizados re-
paros na ponte localizada na Avenida Minas Gerais no Bairro Jd. Santa Cruz, em atendimento ao pedido de moradores, 
conforme fotos em anexo;
Indicações do vereador José Carlos Tonelli ao senhor Prefeito: nº 353/2016 indicando que determine ao 
departamento competente que seja alargada, nivelada e cascalhada a estrada que liga os Bairros do Barrocão ao Ser-
tãozinho; nº 354/2016 indicando que determine ao departamento competente, para que sejam niveladas e cascalhadas 
as seguintes localidades: - Estrada Vicinal que se inicia no Cruzeiro do bairro da Pedra Branca seguindo até o Bairro 
Visconde de Soutelo; - Estrada do Bairro da Chave, trecho que se inicia defronte à residência do Sr. Sebastião Delfim, 
seguindo até o local onde atualmente residem aproximadamente 15(quinze) famílias; - Estrada principal do Bairro 
do Agudo; - Estrada que liga o bairro do Agudo ao bairro Barão de Ibitinga; - Estrada Municipal do Bairro do Agudo 
seguindo até o Bairro Nogueiras (estrada Agudo-Nogueiras); - Estrada Municipal do Bairro do Serrote, com inicio a 
partir da igreja, passando pela Cruz Preta, seguindo até a divisa; - Estrada que inicia nas proximidades do Trevo da es-
trada Socorro/Lavras de Cima, saída para Bueno Brandão (Rodovia José Vicente Lomônico), paralela a Rodovia Pompeu 
Conti; - Estrada vicinal que liga o Bairro Barão de Ibitinga, mais precisamente do pesqueiro Sant’ City até o Bairro da 
Labrinha; nº 355/2016 indicando que determine ao departamento competente que seja dado continuação à pavimen-
tação asfáltica da estrada que compreendida entre o “Café Por do Sol” até o asfalto da escola Maria Odete Fratini, no 
Bairro dos Nogueiras; nº 356/2016 indicando que determine ao departamento competente, que realize a pintura de 
todas as lombadas existentes no Bairro do Oratório; nº 357/2016 indicando que determine ao departamento com-
petente para que realize a pavimentação asfáltica da estrada Municipal do Bairro dos Rubins; nº 358/2016 indicando 
que determine ao Departamento de Trânsito, que seja feita a padronização das lombadas a serem instaladas nas ruas 
do município, de acordo com as medidas do Código Nacional de Trânsito; nº 359/2016 indicando que determine ao 
departamento competente que sejam instaladas duas lombadas na Rua Mazolini, nas proximidades do nº 333 ( Potenza 
Fiat); nº 360/2016 indicando que determine ao departamento competente que seja realizada a pavimentação asfáltica 
na Rua Dr. Luís Arantes Dantas, localizada no Bairro da Abadia;
Indicações do vereador Lauro Aparecido de Toledo ao senhor Prefeito: nº 361/2016 indicando que deter-
mine ao departamento competente que seja feito o recapeamento da Rua Deputado Narciso Pieroni, Bairro da Abadia; 
nº 362/2016 indicando que determine ao departamento competente que seja feito o recapeamento da Rua Leduino 
Paschoalotti, Centro; nº 382/2016 indicando que realize apurados estudos para que seja enviado a esta Casa de Leis 
um Projeto de Lei “dispondo sobre a obrigatoriedade da realização de exames oftalmológicos e otorrinolaringológi-
cos nos estudantes matriculados na rede pública municipal”, na seguinte conformidade; nº 383/2016 indicando que 
determine ao departamento competente para que seja concluída a construção da calçada na Rua Andrelino de Souza 
Pinto, mais especificamente defronte aos nºs 336 a 508. Indico ainda, caso não seja competência do Executivo, que 
notifique o proprietário para que seja realizada a construção da mesma; nº 384/2016 indicando que determine ao 
departamento competente, para que coloque tampa no bueiro existente na Rua Francisco Antônio de Faria, no bairro 
da Vila Nova. INDICO ainda, que realize a limpeza de toda extensão da galeria que passa pela Rua Galileu da Rocha 
Vita, nas proximidades do n.º 150 a 165; nº 385/2016 indicando que realize apurados estudos para que seja enviado a 
esta Casa de Leis um Projeto de Lei “dispondo sobre a obrigatoriedade de sinalização dos terminais telefônicos de uso 
público com o objetivo de evitar acidentes envolvendo pessoas com deficiência visual”, na seguinte conformidade. nº 
386/2016 indicando que seja realizada a pavimentação asfáltica na Rua Herlan de Vasconcellos Conti, iniciando na Rua 
Visconde do Rio Branco, que faz ligação com a Rua Pompeu Conti, contornando a Escola Estadual Narciso Pieroni e a 
Escola Municipal Benedita Geralda de Souza Barbosa; nº 387/2016 indicando que determine ao departamento com-
petente que seja feito o recapeamento na Rua Antônio Calafiori; nº 388/2016 indicando que providencie a limpeza 
dos lotes que pertence a prefeitura localizado na Rua Étore Vacari, Jardim Orlandi, conforme solicitação de moradores; 
nº 389/2016 indicando que determine ao departamento competente que providencie a manutenção dos bloquetes  
de concreto soltos no pátio do Conjunto Habitacional Vale das Aguas; nº 390/2016 indicando que determine ao 
departamento competente que providencie a manutenção dos bloquetes  de concreto soltos no pátio do Conjunto 
Habitacional Vale das Flores;
Indicações da vereadora Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula ao senhor Prefeito: nº 348/2016 
indicando que determine ao departamento competente, que realize a pavimentação asfáltica na estrada que se inicia 
na rotatória do Bairro das Lavras de Baixo e segue até a o Bairro da Guardinha; nº 349/2016 indicando que realize 
melhorias na estrada que liga o Município de Socorro à Monte Alegre do Sul. Tais melhorias consistem em recapeamen-
to do asfalto e roçar o acostamento da estrada; nº 350/2016 indicando que estude a possibilidade de construir uma 
área de lazer com playground, campo de areia e arborização no Bairro Jardim Santa Cruz; nº 351/2016 indicando que 
junto ao departamento competente, estude a possibilidade de construir um posto da Guarda Civil Municipal no Bairro 
Jardim Santa Cruz; nº 352/2016 indicando que seja realizada melhoria na iluminação pública na entrada de acesso ao 
Bairro Jardim Santa Cruz, próximo ao matadouro;
Indicações do vereador Pedro Sabio Nunes ao senhor Prefeito: nº 363/2016 indicando a retirada do mato das 
ruas e das laterais das calçadas da Rua Nagib Jorge, a fim de atender pedidos de moradores; nº 364/2016 indicando 
que tome as devidas providências com relação ao Ribeirão dos Machados, o qual atravessa o Bairro São Sebastião. 
Tais providências constam em roçar e limpar às margens do ribeirão existente da Travessa Séptimo Fruchi, bem como 
execução da obra de canalização do córrego; nº 365/2016 indicando que seja realizada a pavimentação asfáltica da 
Travessa Aristeu de Souza Pinto; nº 366/2016 indicando que realize pavimentação asfáltica na estrada que liga os 
Bairros do Oratório de Cima, Sertãozinho e Chave; nº 367/2016 indicando para que realize as ações necessárias com 
vistas à implantação de um TELECENTRO ou de um posto do Programa ACESSA SÃO PAULO nas Escolas Municipal 
dos seguintes Bairros: - Rubins; - Rio do Peixe; - Lavras de Cima; - Lavras de Baixo. nº 368/2016 indicando que realize 
os estudos necessários visando à construção de um Posto de Saúde Família ou um Posto de Saúde, no Bairro dos Ru-
bins, com médicos, enfermeiros e medicamentos à disposição da população. nº 369/2016 indicando que providencie a 
limpeza do jardim localizado na Rua Dr. Hugo Rocha. nº 370/2016 indicando para que estude a possibilidade, junto ao 
departamento competente, de construir uma Praça Esportiva nos seguintes bairros: -Moraes; - Visconde de Soutelo; e 
Oratório. nº 371/2016 indicando que realize a limpeza do acostamento da estrada municipal do Bairro Camanducaia 
de Baixo, seguindo até o Bairro do Visconde de Soutelo. nº 372/2016 indicando que estude a possibilidade de constru-
ir um parque infantil na escola localizada no bairro do Camanducaia do Meio. nº 373/2016 indicando que realize as 
ações necessárias visando à implantação de um TELECENTRO ou de um posto do Programa ACESSA SÃO PAULO na 
antiga Escola Municipal do Bairro Barão de Ibitinga. nº 374/2016 indicando que junto ao departamento competente, 
estude a possibilidade de adquirir uma roçadeira hidráulica para o município de Socorro. nº 375/2016 indicando que 
estude a possibilidade de cadastrar nosso Município no Programa “Via Rápida Empresa” da Secretária de Desen-
volvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Governo do Estado de São Paulo. nº 376/2016 indicando que realize 
as ações necessárias visando à implantação de um TELECENTRO ou de um posto do Programa ACESSA SÃO PAULO 
nas Escolas Municipal dos seguintes Bairros: - Pinhal; - Moraes; - Agudo e - Livramento. nº 377/2016 indicando que 
sejam tomadas as providências necessárias em relação ao recapeamento, ou operação tapa buraco na Rua dos Ipês, 
Bairro Bela Vista. nº 378/2016 indicando que seja instalada uma lombada na Rua Barão de Ibitinga, próximo ao nº510;
Indicação dos vereadores Pedro Sabio Nunes e Tarcísio Francisco Sartori Junior ao senhor Prefeito: 
nº 379/2016 indicando que determine ao departamento competente que seja realizada a pavimentação asfáltica 
da Rua Cel. Florêncio Esperidião, no Bairro São Bento. Deliberação do senhor Presidente: determino o devido 
encaminhamento das proposituras.

CONVITE AUDIÊNCIA PÚBLICA DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
A Câmara Municipal da Estância de Socorro na conformidade dos artigos 290, I, 292 e 294 do Regimento Interno da 
Câmara Municipal, convida a população socorrense para participar da Audiência Pública a se realizar no dia 08 de junho, 
segunda-feira, às 19hs., na Sala de Sessões da Câmara Municipal sito à Rua XV de Novembro n.º 18, para discussão 
do Projeto de Lei n.º 14/2016, Executivo Municipal, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício 
financeiro de 2017. Comunica, ainda, que o projeto se encontra à disposição da população na Secretaria da Câmara. 
Vereador Lauro Aparecido de Toledo – Presidente 

CONVITE AUDIÊNCIA PÚBLICA DE ALTERAÇÃO DO PLANO DIRETOR
A Câmara Municipal da Estância de Socorro convida a população socorrense para participar de Audiência Pública 
no dia 15 de junho, quarta-feira, às 19h, na Sala de Sessões da Câmara Municipal, à Rua XV de Novembro n.º 18 para 
tratar sobre o Projeto de Lei Complementar n.º 06/2016 Altera dispositivos do Anexo II, da Lei Complementar nº 120 
de 22 de outubro de 2007. A área que se pretende alterar possui características que autorizam a sua reclassificação 
como Zona Predominantemente Residencial-1, a qual permite a destinação de lotes com medida de 250m2.
Vereador Lauro Aparecido de Toledo – Presidente 

CONCURSO PÚBLICO Nº 1/2016 
DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO

EDITAL DE  RETIFICAÇÃO N. 02/2016
O Presidente da Câmara Municipal da Estância de Socorro, Estado de São Paulo, usando das atribuições legais, faz saber 
que retifica o EDITAL DE ABERTURA PARA O CONCURSO PÚBLICO Nº 1/2016 DA CÂMARA MUNICIPAL DA 
ESTÂNCIA DE SOCORRO, alterando a redação das alíneas do item 12.1 do edital conforme a seguir especificado: 
(...)
12.1  O prazo para interposição de recursos será de 03 (três) dias úteis, contados da publicação dos respectivos 
resultados, tendo como termo inicial o dia seguinte ao da publicação dos referidos atos. 
 a).....; 
 b) Da aplicação das Provas 
  c) Da divulgação dos Gabaritos Oficiais e das Questões das Provas;
 d) Do Resultado das Provas;.
(...)
O presente Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias. 

Socorro, 16 de maio de 2016 
LAURO APARECIDO DE TOLEDO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO

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.  

Lauro Aparecido de Toledo – Presidente

EXTRATO DE CONTRATO PARA PUBLICAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 04/2016 – CONVITE Nº 02/2016
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO/SP
CONTRATADA: TIAGO DE LIMA CARDOSO - MEI
OBJETO: Empresa especializada em prestação de serviços de manutenção e operação dos equipamentos de 
áudio e vídeo
VALOR: R$ 825,00 (oitocentos e vinte e cinco reais) mensais
ASSINATURA: 13/05/2016
PROPONENTES: 02 (dois)

Lauro Aparecido de Toledo - Presidente 

http://www.socorro.sp.gov.br
http://www.radiosocorro.com.br

