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Novos Guardas Municipais participam 
de curso de formação

A Guarda Civil Municipal está pres-
tes a receber dezessete novos agentes, 
que iniciaram seu curso de formação no 
dia 18 de junho. Nas primeiras etapas, os 
quatorze homens e três mulheres, que 
já foram admitidos com Guardas Civis 
Municipais estagiários, participaram de 
aulas de sociologia, direito constitucio-
nal e primeiros socorros. Além de uma 
palestra sobre segurança humana com 
o Dr. Eduardo Cesar Leite, realizada na 
terça-feira (26) em Amparo.

O advogado e professor Eduardo 
Cesar Leite foi secretário executivo 
do Comitê Permanente do Programa 
do Instituto Latino-Americano das 
Nações Unidas no período de 2016 a 
2020. Também foi secretário-geral do 
Fórum Mundial de Segurança Huma-
na na América Latina – Agenda 2030 
da ONU, no período de 2013 a 2018, 
além de ser o diretor do Instituto de 
Segurança Humana no Brasil.

O prefeito André Bozola se encon-
trou com os agentes em formação na 
manhã de terça-feira e lhes desejou 
boas-vindas ao quadro funcional da 
Prefeitura, assim como um bom de-
sempenho na função de Guardas Civis 
Municipais. “A Guarda Civil Municipal 
é um dos serviços melhores avaliados 
pela população em Socorro. Isso é re-
sultado de um trabalho sério e com-
prometido, que caberá a vocês partici-
par e dar sequência” – disse o prefeito 
aos novos Guardas.

Os novos agentes serão apresenta-
dos à população no dia 09 de agosto, 

aniversário da cidade, e sua formação 
será concluída no final do mês. Tão 
logo o curso de formação esteja con-
cluído, os novos agentes assumirão 
o posto de Guardas Civis Municipais 
de segunda classe e já passam a atuar 
na corporação, que atualmente conta 
com 44 agentes, sendo 38 homens e 
seis mulheres. O gestor do curso de 
formação é o secretário de Segurança 
e Defesa do Cidadão, Willhams de Mo-
rais, e a coordenação fica a cargo do 
GCM Nery, da cidade de Amparo.

Socorro vai sediar os Jogos Desportivos do 
Circuito das Águas a partir de amanhã

Acontece amanhã, a partir das 8h, 
no Ginásio Municipal de Esportes 
“Nego Bonetti”, a cerimônia de aber-
tura dos Jogos Desportivos do Circui-
to das Águas, que serão sediados pela 
segunda vez em Socorro.

As nove cidades do Circuito das 
Águas Paulista vão participar com suas 
delegações, sendo elas: Águas de Lin-
doia, Amparo, Jaguariúna, Holambra, 
Lindoia, Monte Alegre do Sul, Pedreira, 
Serra Negra e Socorro.

As modalidades em competição se-
rão futsal masculino (sub-14 e sub-17), 

futebol masculino (sub-16), basque-
te masculino (sub-18), vôlei feminino 
(sub-17) e bocha livre.

As competições de futsal e basque-
te acontecerão no Ginásio de Espor-
tes, as partidas de vôlei serão na qua-
dra poliesportiva “Prefeito Maurício 
de Oliveira Santos” na Aparecidinha, 
os jogos de futebol serão no campo 
da Associação Atlética Socorrense e 
as disputas de bocha acontecerão no 
Bar Bocha, na Rua 13 de Maio. A última 
etapa dos jogos acontece no mês de 
dezembro.

TV Novo Tempo celebra seu lançamento 
em Socorro neste domingo

Está programada para domingo, 
a partir das 20h, na Praça da Matriz, 
uma cerimônia de lançamento do si-
nal aberto do canal de televisão Novo 
Tempo em Socorro.

O sinal da emissora será recebido 
em Socorro através do canal digital 
25.1. A cerimônia de lançamento irá 
contar com a presença de apresenta-
dores e representantes do canal.

A implantação do sinal aberto da 
Novo Tempo em Socorro aconteceu 
através de parceria entre a emissora 
e o Departamento de Comunicação e 
Tecnologia da Prefeitura. O processo 
levou mais de três anos e era muito 
aguardado por parte da população.

A Novo Tempo é uma rede de televisão 
sediada em Jacareí (SP), que surgiu em 1996, 
e pertence à Igreja Adventista do Sétimo Dia.

SINTONIZE 25.1
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PORTARIA Nº 7979/2018
“Nomeia Comissão de análise da ração para cães a ser adquirida pela 

municipalidade 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 a Comissão Municipal de análise da ração para cães a ser adquirida, nos 
moldes estabelecidos nos Processos Licitatórios.

- Marcelo Tavares de Oliveira
- Renata Gomes Françoso
- Ricardo Salles de Campos
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 Junho de 2018.

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 7980/2018
ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL 

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

Art. 1º - Autorizar o uso do espaço público - dependências da E.M. Prof. Oduvaldo 
Pedroso, nos termos do processo administrativo protocolo 11028/2018, no dia 21/07/2018, das 
13h00 às 19h00.

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 associação, 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, 25 de Junho de 2018.

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 7981/2018
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 por necessidade dos serviços a partir de 05 de Junho de 2018 o servi-
dor Acácio José Zavanella, portador do R.G. nº 9.493.258 - Secretário de Turismo, para respon-
der pela Secretaria de Administração e Planejamento.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 25 de Junho de 2018.

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 7982/2018
ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL 

DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS, Considerando as disposições dos artigos 118 e 194 da Lei 
Complementar 215/2014, que disciplina sobre a composição da Corregedoria da 
Guarda Civil Municipal; RESOLVE:

Art. 1º - A Corregedoria da Guarda Civil Municipal será composta por um 
Corregedor Geral e dois Corregedores Auxiliares, designados pelo Poder Executivo, e a ele 
subordinados, para um período de 02 (dois) anos, podendo ser reconduzidos uma vez subseqüente, 
por igual período obedecendo aos requisitos do inciso I e inciso II e parágrafos 1º e 2º do art. 118 
da Lei Complementar 215/2014.

Art. 2º - Ficam designados os servidores abaixo relacionados para comporem a 
Corregedoria da Guarda Civil Municipais:

Marcília Aparecida de Souza - matricula nº612 - Corregedora Geral;
Edson Amaro do Couto - matricula nº 1042 - Corregedor Auxiliar;
Claudinei Oscar Raimundo Vizentini - matricula nº 726 - Corregedor Auxiliar.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário, em especial a Portaria nº 7711/2017.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 25 de Junho de 2018.

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

DECRETOS ..............................................................

DECRETO Nº. 3809/2018
       

  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 Secretaria da Fazenda – Contabilidade um crédito adicional 
suplementar no valor de R$ 1.295.700,00 (Um Milhão Duzentos e Noventa e Cinco Mil e 
Setecentos Reais) para reforço das seguintes dotações do orçamento vigente:
02.01.01 . 3.3.90.30.00 . 08.243.0002.2.172 CHEFIA DE GABINETE R$ 5.000,00

02.01.02 . 3.3.90.39.00 . 04.131.0035.2.057 COMUNICAÇÃO SOCIAL R$ 1.000,00

02.01.02 . 3.3.90.47.00 . 04.131.0035.2.057 COMUNICAÇÃO SOCIAL R$ 1.000,00

02.02.01 . 3.1.90.11.00 . 04.122.0003.2.124 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO R$ 1.500,00

02.02.01 . 3.3.90.30.00 . 04.122.0003.2.004 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO R$ 5.000,00

02.02.01 . 3.3.90.36.00 . 04.122.0003.2.122 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO R$ 25.000,00

02.02.01 . 3.3.90.39.00 . 04.122.0003.2.004 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO R$ 1.500,00

02.02.01 . 3.3.90.39.00 . 04.122.0003.2.004 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO R$ 24.500,00

02.02.01 . 3.3.90.47.00 . 04.122.0003.2.004 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO R$ 8.000,00

02.02.03 . 3.3.90.30.00 . 04.121.0033.2.016 DEPTO DE PLANEJAMENTO R$ 9.000,00

02.02.03 . 3.3.90.39.00 . 04.121.0033.2.016 DEPTO DE PLANEJAMENTO R$ 30.000,00

02.04.02 . 3.3.90.39.00 . 20.605.0024.2.033 DEPTO DE DESENVOLV. RURAL R$ 10.000,00

02.05.01 . 3.3.90.39.00 . 12.361.0006.2.007 ENSINO FUNDAMENTAL R$ 8.000,00

02.06.01 . 3.3.90.30.00 . 10.301.0047.2.219 SECRETARIA DE SAÚDE R$ 43.000,00

02.06.01 . 3.3.90.39.00 . 10.301.0047.2.220 SECRETARIA DE SAÚDE R$ 2.000,00

02.06.01 . 3.3.90.39.00 . 10.302.0048.2.221 SECRETARIA DE SAÚDE V.05.300.039 R$ 1.000,00

02.06.01 . 3.3.90.39.00 . 10.302.0048.2.245 SECRETARIA DE SAÚDE R$ 7.500,00

02.06.01 . 4.4.90.52.00 . 10.301.0047.2.219 SECRETARIA DE SAÚDE R$ 28.000,00

02.07.01 . 3.1.90.16.00 . 08.244.0045.2.174 DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL R$ 500,00

02.07.01 . 3.3.90.30.00 . 08.244.0015.2.166 DEPTO ASSIST. SOCIAL V.01.140.000 R$ 2.000,00

02.08.01 . 3.3.90.39.00 . 13.392.0016.2.215 DEPTO DE CULTURA R$ 180.000,00

02.09.01 . 3.1.90.16.00 . 04.122.0034.2.199 DEPTO NEGÓCIOS JURÍDICOS R$ 10.000,00

02.09.01 . 3.1.90.16.00 . 04.122.0034.2.200 DEPTO NEGÓCIOS JURÍDICOS R$ 10.000,00

02.09.01 . 3.1.90.16.00 . 04.122.0034.2.202 DEPTO NEGÓCIOS JURÍDICOS R$ 10.000,00

02.09.01 . 4.4.90.52.00 . 04.122.0034.2.056 DEPTO NEGÓCIOS JURÍDICOS R$ 200,00

02.10.01 . 3.3.90.30.00 . 15.452.0018.2.024 DEPTO DE OBRAS R$ 55.000,00

02.10.01 . 3.3.90.39.00 . 15.452.0018.2.024 DEPTO DE OBRAS R$ 30.000,00

02.10.01 . 4.4.90.51.00 . 15.452.0018.2.024 DEPTO DE OBRAS R$ 169.000,00

02.10.02 . 4.4.90.52.00 . 15.452.0019.2.025 LIMPEZA PÚBLICA R$ 450.000,00

02.10.05 . 3.1.90.11.00 . 26.782.0026.2.197 SERV. MUNIC. DE ESTR. E RODAGEM R$ 10.000,00

02.10.06 . 3.3.90.39.00 . 04.122.0038.2.247 ALMOXARIFADO MUNICIPAL R$ 70.000,00

02.11.01 . 3.1.90.16.00 . 06.181.0023.2.178 GUARDA CIVIL MUNICIPAL R$ 3.000,00

02.11.01 . 3.3.90.30.00 . 06.181.0023.2.177 GUARDA CIVIL MUNICIPAL R$ 5.000,00

02.11.01 . 3.3.90.39.00 . 06.181.0023.2.032 GUARDA CIVIL MUNICIPAL R$ 4.000,00

02.11.01 . 3.3.90.39.00 . 06.181.0023.2.182 GUARDA CIVIL MUNICIPAL R$ 76.000,00

TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES ............................................................................... R$ 1.295.700,00

Artigo 2o. – O valor do presente crédito será coberto com recursos provenientes da 
anulação parcial das seguintes dotações do orçamento vigente:
02.01.01 . 3.3.90.36.00 . 04.122.0002.2.003 CHEFIA DE GABINETE R$ 5.000,00

02.01.02 . 3.1.90.13.00 . 04.131.0035.2.057 COMUNICAÇÃO SOCIAL R$ 1.000,00

02.01.02 . 3.1.90.16.00 . 04.131.0035.2.057 COMUNICAÇÃO SOCIAL R$ 1.000,00

02.02.01 . 3.1.90.11.00 . 04.122.0003.2.004 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO R$ 5.000,00

02.02.01 . 3.3.90.35.00 . 04.122.0003.2.004 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO R$ 26.000,00

02.02.01 . 3.3.90.92.00 . 04.122.0003.2.004 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO R$ 8.000,00

02.02.01 . 4.4.90.61.00 . 04.122.0003.2.004 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO R$ 1.500,00

02.02.03 . 3.3.90.30.00 . 04.121.0033.2.016 DEPTO DE PLANEJAMENTO R$ 20.000,00

02.02.03 . 3.3.90.39.00 . 04.121.0033.2.016 DEPTO DE PLANEJAMENTO R$ 19.000,00

02.03.01 . 3.3.90.39.00 . 04.123.0004.2.005 DEPTO DE FINANÇAS R$ 25.000,00

02.04.02 . 3.3.90.30.00 . 20.605.0024.2.033 DEPTO DE DESENVOLV. RURAL R$ 10.000,00

02.05.01 . 3.3.90.39.00 . 12.361.0006.2.132 ENSINO FUNDAMENTAL R$ 8.000,00

02.06.01 . 3.3.90.30.00 . 10.302.0048.2.221 SECRETARIA DE SAÚDE V.05.300.039 R$ 1.000,00

02.06.01 . 3.3.90.36.00 . 10.301.0047.2.219 SECRETARIA DE SAÚDE R$ 2.000,00

02.06.01 . 3.3.90.36.00 . 10.301.0047.2.220 SECRETARIA DE SAÚDE R$ 2.000,00

02.06.01 . 3.3.90.36.00 . 10.302.0048.2.245 SECRETARIA DE SAÚDE R$ 10.000,00

02.06.01 . 3.3.90.39.00 . 10.122.0052.2.233 SECRETARIA DE SAÚDE R$ 1.000,00

02.06.01 . 3.3.90.39.00 . 10.301.0047.2.219 SECRETARIA DE SAÚDE R$ 25.000,00

02.06.01 . 4.4.90.51.00 . 10.301.0013.1.066 SECRETARIA DE SAÚDE V.05.300.046 R$ 32.000,00

02.06.01 . 4.4.90.52.00 . 10.301.0047.2.218 SECRETARIA DE SAÚDE R$ 1.000,00

02.06.01 . 4.4.90.52.00 . 10.302.0048.2.224 SECRETARIA DE SAÚDE R$ 2.000,00

02.06.01 . 4.4.90.52.00 . 10.302.0048.2.245 SECRETARIA DE SAÚDE R$ 5.500,00

02.07.01 . 3.3.90.30.00 . 08.244.0015.2.166 DEPTO ASSIST. SOCIAL V.01.140.000 R$ 2.000,00

02.07.01 . 4.4.90.52.00 . 08.244.0045.2.174 DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL R$ 500,00

02.08.01 . 3.3.90.30.00 . 13.392.0016.2.215 DEPTO DE CULTURA R$ 150.000,00

02.08.01 . 3.3.90.36.00 . 13.392.0016.2.215 DEPTO DE CULTURA R$ 30.000,00

02.09.01 . 3.1.90.11.00 . 04.122.0034.2.199 DEPTO NEGÓCIOS JURÍDICOS R$ 10.000,00

02.09.01 . 3.1.90.11.00 . 04.122.0034.2.200 DEPTO NEGÓCIOS JURÍDICOS R$ 10.000,00

02.09.01 . 3.1.90.11.00 . 04.122.0034.2.202 DEPTO NEGÓCIOS JURÍDICOS R$ 10.000,00

02.09.01 . 3.3.90.36.00 . 04.122.0034.2.056 DEPTO NEGÓCIOS JURÍDICOS R$ 200,00

02.10.01 . 3.3.90.39.00 . 15.452.0018.2.020 DEPTO DE OBRAS VINC. 06.110.000 R$ 152.000,00

02.10.01 . 3.3.90.39.00 . 15.452.0018.2.024 DEPTO DE OBRAS R$ 85.000,00

02.10.01 . 4.4.90.52.00 . 15.452.0018.2.024 DEPTO DE OBRAS R$ 17.000,00

02.10.02 . 3.3.90.39.00 . 15.452.0019.2.193 LIMPEZA PÚBLICA R$ 450.000,00

02.10.05 . 3.3.90.36.00 . 26.782.0026.2.197 SERV. MUNIC. DE ESTR. E RODAGEM R$ 10.000,00

02.10.06 . 3.3.90.30.00 . 04.122.0038.2.247 ALMOXARIFADO MUNICIPAL R$ 70.000,00

02.11.01 . 3.1.90.11.00 . 06.181.0023.2.177 GUARDA CIVIL MUNICIPAL R$ 85.000,00

02.11.01 . 3.1.90.11.00 . 06.181.0023.2.178 GUARDA CIVIL MUNICIPAL R$ 3.000,00

TOTAL DAS ANULAÇÕES ........................................................................................... R$ 1.295.700,00

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 Junho de 2018.

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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DECRETO N°. 3810/2018
“Dispõe sobre a Permissão de Uso de  próprio municipal e dá outras providências”

ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL 
DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS, e Considerando que o art. 92, § 3º, da Lei Orgânica do 
Município de Socorro, confere ao Poder Executivo a prerrogativa de autorizar permissão 
para utilização de qualquer bem público, a título precário, e por Decreto; DECRETA:

Art. 1° - Fica autorizada a Associação Comercial e Empresarial de Socorro, 
entidade de classe e pessoa jurídica de direito privado regularmente inscrita no CNPJ/MF sob nº 
51.314.771/0001-94, com sede estabelecida na  Avenida Coronel Germano, 465 - Centro, Socorro/
São Paulo, a permissão de uso a título precário, da  Casa do Horto Municipal, localizada na 
Rodovia Pompeu Conti, 3321, para instalação do Núcleo de Turismo Rural com a exploração e 
comercialização e divulgação de produção rural local.

Art. 2° - Fica ressalvado que será assinado um Termo de Permissão de uso do espaço 
público com cláusulas e condições da presente permissão.

Art. 3º - A Permissão de Uso será pelo período de 04 (quatro) anos, podendo ser restituída 
ao Município a qualquer tempo, nas mesmas condições em que foi recebida, mediante aviso prévio 
de 90 (noventa) dias, ou em caso de descumprimento das condições impostas neste Decreto e no 
Termo de Permissão de Uso.

Art. 4º - O Município, não se responsabiliza, administrativa e civilmente, por eventuais 
danos causados a terceiros decorrentes do uso da área permitida por este Decreto, bem como 
por encargos trabalhistas ou indenizações de qualquer natureza.

Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 06 de Junho de 2018.

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 N°. 3811/2018
“Dispõe sobre a Permissão de Uso de  próprio municipal e dá outras providências”

ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL 
DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS, e Considerando que o art. 92, § 3º, da Lei Orgânica do 
Município de Socorro, confere ao Poder Executivo a prerrogativa de autorizar permissão 
para utilização de qualquer bem público, a título precário, e por Decreto; DECRETA:

Art. 1° - Fica autorizada a Associação Comercial e Empresarial de Socorro, 
entidade  de classe e pessoa jurídica de direito privado regularmente inscrita no CNPJ/MF sob nº 
51.314.771/0001-94, com sede estabelecida na  Avenida Coronel Germano, 465 – Centro, Socorro/
São Paulo, a permissão de uso a título precário, de espaços públicos no município, objetivando 
o fomento das atividades artesanais no município, ficando responsável quanto a organização 
administração e ocupação dos espaços públicos para venda de artesanatos.

Art. 2° - Fica ressalvado que será assinado um Termo de Permissão de Uso do espaço público 
com cláusulas e condições, bem como a indicação dos locais onde serão expostos os artesantos.

Art. 3º - A Permissão de Uso será pelo período de 04 (quatro) anos, podendo ser restituída 
ao Município a qualquer tempo, nas mesmas condições em que foi recebida, mediante aviso prévio 
de 90 (noventa) dias, ou em caso de descumprimento das condições impostas neste Decreto e no 
Termo de Permissão de Uso.

Art. 4º - O Município, não se responsabiliza, administrativa e civilmente, por eventuais 
danos causados a terceiros decorrentes do uso da área permitida por este Decreto, bem como 
por encargos trabalhistas ou indenizações de qualquer natureza.

Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 06 de Junho de 2018.

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 3822/2018
“Dispõe sobre o funcionamento das repartições públicas municipais nos dias da 

participação do Brasil na Copa do Mundo FIFA 2018”
 

ANDRÉ EDUADO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL 
DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS, Considerando a participação da Seleção Brasileira de Futebol na Copa 
do Mundo FIFA 2018, a realizar-se na Rússia; Considerando a participação da realização dos jogos 
disputados pela Seleção Brasileira todas as atenções estarão voltadas para esse evento; DECRETA:

Art. 1º. Facultativo os pontos nas repartições municipais, no dia 02 de julho, dia de jogo da 
Seleção Brasileira na COPA DO MUNDO FIFA 2018.

Art. 2º. Os serviços considerados essenciais deverão ser operados pelo sistema de plantão.
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 28 de Junho de 2018.

Publique-se
André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Afixado no mural da Prefeitura na data supra e publicado no Jornal Oficial.
Darleni Domingues Gigli
Procuradora Jurídica

LEIS ...........................................................................

LEI Nº 4158/2018
“Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da Lei 
Orçamentária para o exercício financeiro de 2019, e dá outras providências.”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO 
DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E É 
SANCIONADA E PROMULGADA SEGUINTE LEI:

Art. 1º Esta Lei estabelece as metas e prioridades da administração pública municipal para 
o exercício financeiro de 2019, orienta a elaboração da respectiva Lei Orçamentária e dispõe sobre 
assuntos determinados pela Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

§ 1º - Integram a presente Lei os seguintes anexos:
Anexo V - Descrição dos programas governamentais por metas de indicadores e custo.
Anexo VI - Descrição das ações dos programas por unidades executoras.
Anexo de Metas Fiscais, contendo os demonstrativos:
Demonstrativo - Metas Anuais;
Demonstrativo - Avaliação do cumprimento das Metas Fiscais do exercício anterior;
Demonstrativo - Metas Fiscais comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores;
Demonstrativo - Evolução do Patrimônio Líquido;
Demonstrativo - Origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação dos ativos;
Demonstrativo - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita;
Demonstrativo - Margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, e
Demonstrativo - Riscos Fiscais e Providências.
§ 2º - As metas físicas e os custos financeiros estabelecidos no Plano Plurianual para o 

exercício de 2019 poderão ser aumentadas ou diminuídas nos Anexos I e II do parágrafo anterior, 
a fim de compatibilizar a despesa orçada à receita estimada de forma a preservar o equilíbrio das 
contas públicas, bem como para atender às necessidades da população.

§ 3º- Se durante a execução orçamentária ocorrer quaisquer alterações no orçamento que 
importem em retificação nas metas ou custos dos programas estabelecidos nas planilhas do Plano 
Plurianual e desta Lei, bem como, em razão de abertura de créditos adicionais, a Administração 
deverá, na forma estabelecida pelo AUDESP - Auditoria Eletrônica de Órgãos Públicos, do Tribunal 
de Contas de São Paulo, à informar as modificações nas peças de planejamento nos prazos 
estabelecidos nas Instruções Consolidadas do TCE-SP.

Art. 2º A elaboração da proposta orçamentária abrangerá os Poderes Legislativo e Executivo; 
seus fundos e entidades da administração direta e indireta, observando-se os seguintes objetivos:

I. Combater a pobreza e promover a cidadania e a inclusão social;
II. Dar apoio aos estudantes carentes, de prosseguirem seus estudos no 

ensino médio e superior;
III. Promover o desenvolvimento do Município e o crescimento econômico;
IV. Reestruturação e reorganização dos serviços administrativos, buscando 

maior eficiência de trabalho e de arrecadação;
V. Assistência à criança e ao adolescente;

VI. Melhoria da infra-estrutura urbana;
VII. Oferecer assistência médica, odontológica e ambulatorial à população 

carente, através do Sistema Único de Saúde, e
VIII. Austeridade na gestão dos recursos públicos.

Art. 3º O Legislativo deverá enviar sua proposta Orçamentárias ao Executivo até o dia 31 
de julho de 2018.

Parágrafo único. O Poder Executivo colocará à disposição da Câmara Municipal 
até 60 (sessenta) dias antes do prazo de encaminhamento do projeto de lei orçamentária, os 
estudos e estimativas das receitas para o exercício de 2019, inclusive da receita corrente líquida, 
acompanhados das respectivas memórias de cálculo.

Art. 4º O Projeto de Lei Orçamentária será elaborado em conformidade com as diretrizes 
fixadas nesta lei, o artigo 165, §§ 5º, 6º, 7º e 8º, da Constituição Federal, a Lei Federal nº 4.320, de 
17 de março de 1964, assim como a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 e, obedecerá 
entre outros, ao princípio da transparência e do equilíbrio entre receitas e despesas para cada 
fonte de recursos, abrangendo o Poder Executivo e Legislativo, suas Autarquias e seus Fundos.

§1º - A Lei Orçamentária anual compreenderá:
I.  o orçamento fiscal;
II. o orçamento de investimento das empresas, e
III. o orçamento da seguridade social.
§2º - Na programação da despesa, não poderão ser fixadas despesas, sem que estejam 

definidas as fontes de recursos.
§3º - Na execução do orçamento deverá ser indicada em cada rubrica da receita e em cada 

dotação da despesa a fonte de recursos, bem como o código de aplicação, que se caracteriza como 
detalhamento da fonte de recursos.

§4º - Na elaboração da Lei Orçamentária e em sua execução, a Administração buscará o 
equilíbrio das finanças públicas considerando, sempre, ao lado da situação financeira, o cumprimento 
das vinculações constitucionais e legais e a imperiosa necessidade de prestação adequada dos 
serviços públicos, tudo conforme os macro objetivos estabelecidos no Plano Plurianual.

Art. 5º É vedado consignar na Lei Orçamentária crédito com finalidade imprecisa ou com 
dotação ilimitada.

Art. 6º A proposta orçamentária para o ano 2019, conterá as metas e prioridades 
estabelecidas no Anexo II que integra esta lei e ainda as seguintes disposições:

I.  as unidades orçamentárias projetarão suas despesas correntes até o limite 
fixado para o ano em curso, consideradas as suplementações, ressalvados os casos de aumento ou 
diminuição dos serviços a serem prestados;

II. na estimativa da receita considerar-se-á a tendência do presente exercício e o 
incremento da arrecadação decorrente das modificações na legislação tributária;

III. as receitas e despesas serão orçadas segundo os preços vigentes em agosto de 
2018, observando a tendência de inflação projetada no PPA;

IV. as despesas serão fixadas no mínimo por elementos, obedecendo às codificações 
da  Portaria STN nº 163/2001, e o artigo 15, da Lei nº 4.320/1964;

V. não poderá prever como receitas de operações de crédito montante que seja 
superior ao das despesas de capital, excluídas as por antecipação da receita orçamentária, e

VI. os recursos legalmente vinculados à finalidade específica deverão ser utilizados 
exclusivamente para o atendimento do objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso 
daquele em que ocorrer o ingresso.

Parágrafo único. Os projetos a serem incluídos na lei orçamentária anual poderão 
conter previsão de execução por etapas, devidamente definidas nos respectivos cronogramas 
físico-financeiros.

Art. 7º Até trinta dias após a publicação do orçamento, o Poder Executivo e Legislativo 
editarão ato estabelecendo a programação financeira e o cronograma de execução mensal de 
desembolso.

§1º - As receitas e despesas, conforme as respectivas previsões serão programadas em 
metas de arrecadação e de desembolso mensais.

§2º - A programação financeira e o cronograma de desembolso de que tratam este 
artigo poderão ser revistos no decorrer do exercício financeiro a que se referirem, conforme os 
resultados apurados em função de sua execução.

Art. 8º Observado o disposto no artigo 9º da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de 
maio de 2000, caso seja necessário proceder à limitação de empenho e movimentação financeira, 
para cumprimento das metas de resultado primário ou nominal, estabelecidas no Anexo de Metas 
Fiscais desta lei, o percentual de redução deverá incidir sobre o total de atividades e sobre o de 
projetos, separadamente, calculado de forma proporcional à participação de cada Poder.

§1º - Excluem da limitação de empenhos as despesas que constituem obrigações 
constitucionais e legais do Município, as contrapartidas aos convênios e as despesas destinadas ao 
pagamento dos serviços da dívida, bem como se buscará preservar as despesas abaixo hierarquizadas:

I. com alimentação escolar;
II. com atenção à saúde da população;
III. com pessoal e encargos sociais;
IV. com a preservação do patrimônio público, conforme prevê o disposto no 

artigo 45, da Lei Complementar nº 101/2000;
V. com sentenças judiciais de pequena monta e os precatórios; e
VI. com projetos ou atividades vinculadas a recursos oriundos de 

transferências voluntárias; 
§2º - Na hipótese de ocorrência do disposto no “caput” deste artigo, o Poder Executivo 

comunicará ao Poder Legislativo o ocorrido e, solicitará do mesmo, medidas de contenção de 
despesas, acompanhado da devida memória de cálculo e da justificação do ato.

Art. 9º Os Projetos de Lei de concessão de anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, 
concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de 
cálculo que impliquem redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que 
correspondam a tratamento diferenciado, atenderão ao disposto no art. 14 da Lei Complementar 
Federal nº 101, de 2000, devendo ser instruídos com demonstrativo evidenciando que não serão 
afetadas as metas de resultado nominal e primário. 

Parágrafo único. A renúncia de receita decorrente de incentivos fiscais será considerada 
na estimativa de receita da lei orçamentária.

Art. 10. O Poder Executivo poderá encaminhar Projeto de Lei visando revisão do sistema 
de pessoal, particularmente do plano de carreira e de cargos e salários, incluindo:

a) a concessão, absorção de vantagens e aumento de remuneração de servidores;
b) a criação, aumento e a extinção de cargos ou empregos públicos, bem como a 

criação e alteração de estrutura de carreira e salários;
c) o provimento de cargos ou empregos e contratações emergenciais estritamente 

necessárias, respeitada a legislação municipal vigente;
d) a revisão do regime jurídico dos servidores;
e) a concessão de benefícios e auxílios aos servidores.
§1º - As alterações previstas neste artigo somente ocorrerão se houver dotação 

orçamentária suficiente para atender as projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela 
decorrentes, e estiverem atendidos os requisitos e os limites estabelecidos pela Lei Complementar 
nº 101/2000.

Art. 11 - Fica o Executivo ainda autorizado a promover as alterações e adequações de sua 
estrutura administrativa, desde que sem aumento de despesa, e com o objetivo de modernizar e 
conferir maior eficiência e eficácia ao poder público municipal.

Art. 12. O total da despesa com pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo no mês, 
somada com os onze meses imediatamente anteriores, verificada ao final de cada quadrimestre, 
não poderá exceder o percentual de 60% da receita corrente líquida apurada no mesmo período. 

§1º - O limite de que trata este artigo está assim dividido:
I. 6% (seis por cento) para o Poder Legislativo, e
II. 54% (cinquenta e quatro por cento) para o Poder Executivo.
§2º - Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo não serão 

computadas as despesas:
I. de indenização por qualquer motivo, incluindo aquelas oriundas de demissão de 

servidores ou empregados;
II. relativas a incentivos à demissão voluntária;
III. decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior a que trata 

o “caput” deste artigo;
IV. com inativos, ainda que por intermédio de fundo específico, custeadas com 

recursos provenientes:
a) da arrecadação de contribuições dos segurados;
b) da compensação financeira de que trata o § 9º do art. 201 da Constituição Federal, e
c) das demais receitas diretamente arrecadadas pelo fundo vinculado à previdência 

municipal.
§3º - O Executivo adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas de pessoal, 

caso estas ultrapassem os limites estabelecidos na Lei Complementar nº 101/2000:
I. redução de vantagens concedidas a servidores;
II. redução ou eliminação das despesas com horas-extras;
III. exoneração de servidores ocupantes de cargos ou empregos em comissão, e
IV. demissão de servidores admitidos em caráter temporário.
Art. 13. No exercício de 2019, a realização de serviço extraordinário, quando a despesa 

houver extrapolado 95% (noventa e cinco por cento) dos limites referidos nos incisos I e II, do 
§1º do artigo anterior, somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de relevante 
interesse público que ensejem situações emergenciais de risco ou de prejuízo para a sociedade, 
devidamente comprovado.

Parágrafo único. A autorização para a realização de serviços extraordinários, no âmbito 
do Poder Executivo nas condições estabelecidas no “caput” deste artigo, é de exclusiva competência 
do Secretário de Administração.
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Art. 14. Para efeito de registros contábeis, as despesas com terceirização de mão-de-obra 
a ser contabilizada como “Outras Despesas de Pessoal”, de que trata o § 1º, do artigo 18, da Lei 
Complementar nº 101/2000, referem-se à contratação de mão-de-obra cujas atividades ou funções 
guardem relação com as atividades ou funções previstas no Plano de Cargos ou Empregos dos 
Servidores Públicos Municipais, ou ainda, atividades inerentes à Administração Pública Municipal.

§1º - Ficará descaracterizada a substituição de servidores quando a contratação dos 
serviços envolverem, também, o fornecimento de materiais ou a utilização de equipamentos 
próprios do contratado ou de terceiros.

§2º - Quando a contratação dos serviços guardarem a característica descrita no parágrafo 
anterior, à despesa deverá ser classificada em outros elementos de despesas, que não o “34 - 
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização”.

Art. 15. O Poder Executivo por meio do sistema de controle interno fará o controle dos 
custos e avaliação de resultados dos programas.

Parágrafo único. A alocação de recursos na Lei Orçamentária Anual será feita diretamente 
à unidade orçamentária responsável pela sua execução, de modo a evidenciar o custo das ações e 
propiciar a correta avaliação dos resultados.

Art. 16. Para efeito de exclusão das normas aplicáveis à criação, expansão ou 
aperfeiçoamento de ações governamentais que acarretem aumento da despesa considera-se 
despesa irrelevante, aquela ação cujo montante não ultrapasse, para bens e serviços, os limites dos 
incisos I e para serviços e compras o inciso II, do artigo 24 da Lei nº 8.666.

Art. 17. O Poder Executivo poderá submeter ao Legislativo, Projetos de Lei dispondo 
sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre:

I.  Atualização da Planta Genérica de Valores ajustando-a aos movimentos de 
valorização do mercado imobiliário;

II. Revisão e atualização do Código Tributário Municipal, de forma a corrigir 
distorções, inclusive com relação à progressividade do IPTU, e/ou instituir taxas e contribuições 
criadas por legislação federal;

III. Revisão das isenções dos tributos municipais, para manter o interesse público e a justiça fiscal;
IV. Revisão das taxas, objetivando sua adequação aos custos efetivos dos serviços 

prestados e ao exercício do poder de polícia do Município;
V. Revisão da legislação sobre o uso do solo, com redefinição dos limites da zona 

urbana municipal;
VI. Revisão da legislação referente ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza; 
VII. Revisão da legislação aplicável ao Imposto sobre Transmissão Inter vivos e de 

Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis;
VIII. Instituição de taxas pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos 

específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição;
IX.  Aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança, execução fiscal e 

arrecadação de tributos, e
X. Incentivo ao pagamento dos tributos em atraso, com renúncia de multas e/ou juros de mora.
XI. Utilizar o protesto extrajudicial em cartório da Certidão de Dívida Ativa e a 

inserção do nome do devedor em cadastros de órgãos de proteção ao crédito. 
XII. Imunidade tributária para templos religiosos desde a sua construção, de acordo 

com o art. 150, inciso VI, alínea “b”, da Constituição Federal.
Parágrafo único. O poder Executivo poderá adotar medidas de fomento à participação 

das micro, pequenas e médias empresas instaladas na região, no fornecimento de bens e serviços 
para a Administração Pública Municipal, bem como facilitará a abertura de novas empresas de micro, 
pequeno e médio porte, por meio de desburocratização dos respectivos processos e criação de 
incentivos fiscais quando julgar necessário.

Art. 18. A Lei Orçamentária anual deverá conter reserva de contingência para atendimento 
de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos e equivalerá a até 0,5 % 
(meio por cento) da receita corrente líquida.

§1º Caso a reserva de contingência de que trata o caput não seja utilizada até 31 de 
setembro de 2019 para os fins de que trata este artigo, poderá ser utilizada como fonte de recursos 
para abertura de créditos adicionais suplementares.

Art. 19. O Poder Executivo está autorizado a realizar, por Decreto, até o limite de 20% 
(Vinte por cento) da despesa inicialmente fixada, transposições, remanejamentos e transferências 
de uma categoria de programação para outra ou de um órgão orçamentário para outro.

Art. 20. Nos moldes do art. 165, § 8º da Constituição Federal e do art. 7º, I, da Lei Federal nº 
4.320/1964, a Lei Orçamentária poderá conceder até 20% (Vinte por cento) para o Executivo abrir 
créditos adicionais suplementares, decorrente do excesso de arrecadação, superávit financeiro, 
superávit orçamentário.

Art. 21. Ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados, respectivamente, por ato 
próprio, a realocar livremente os recursos orçamentários de dotações dentro da mesma natureza 
ou de uma natureza de despesa para outra, desde que não haja alteração na fonte de recurso, 
programa, atividade, projeto ou operação especial, com a finalidade de facilitar o cumprimento da 
programação aprovada nesta lei.

Parágrafo único. As realocações orçamentárias de que trata o caput deste artigo serão 
realizadas pela Secretaria Municipal da Fazenda, mediante solicitação e justificativa dos respectivos 
titulares das Unidades Gestoras, cumpridas as formalidades do caput do artigo.

Art. 22. Fica o Executivo autorizado a abrir créditos adicionais até o limite da dotação 
consignada como Reserva de Contingência;

Art. 23. Os repasses mensais de recursos ao Poder Legislativo serão estabelecidos 
conforme o cronograma de desembolso mensal, de forma a garantir o perfeito equilíbrio entre 
a receita arrecadada e a despesa realizada, obedecendo-se às disposições contidas na Emenda 
Constitucional nº 25, de 14 de fevereiro de 2000.

§1º - Não elaborado o cronograma de desembolso mensal, os recursos financeiros serão 
repassados à razão mensal de 1/12 (um doze avos) das dotações consignadas ao Poder Legislativo, 
respeitando, em qualquer caso, o limite constitucional.

§2º - Mensalmente a Câmara Municipal recolherá na Tesouraria da Prefeitura os valores 
retidos a título de imposto de renda. 

§3º - A Câmara Municipal devolverá à Prefeitura ao final de cada semestre os valores das 
parcelas não utilizadas do duodécimo do período.

Art. 24. A transferência de recursos a título de subvenções sociais, auxílios e contribuições 
a instituições privadas sem fins lucrativos que exerçam atividades nas áreas de assistência social, 
saúde, educação e cultura, dependerá de específica autorização legislativa, sendo calculada com 
base em unidade de serviços prestados, obedecidos os padrões mínimos de eficiência previamente 
fixados pelo Poder Executivo.

Parágrafo único. Essas transferências estarão subordinadas ao interesse público, 
obedecendo a beneficiária às seguintes condições:

I - Comprovação de situação de regularidade jurídica, fiscal e econômico-financeira;
II - Comprovação de qualificação técnica:
III - Declarações:
a) que a entidade não têm como dirigente membros dos Poderes Executivo, Legislativo, 

Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas, de qualquer esfera de governo, bem como 
seus respectivos cônjuges, companheiros e parentes em linha reta ou colateral até o 2º grau; e

b) que a entidade não têm servidor público vinculado ao órgão ou entidade concedente, bem 
como seus respectivos cônjuges, companheiros e parentes em linha reta ou colateral até o 2º grau; e

c) que os contratados pela entidade com os recursos municipais não são integrantes do 
quadro de servidores públicos municipais, nem membros da diretoria, ainda que para serviços de 
consultoria ou assistência técnica; 

IV - Atendimento direto e gratuito;
V - Certificação junto ao respectivo Conselho Municipal ou Estadual;
VI - aplicação nas atividades-fim, de pelo menos 80% da receita total do beneficiário;
VII - Compromisso de franquear, na Internet, demonstrativo quadrimestral de uso do 

recurso municipal repassado;
VIII - Prestação de constas dos recursos recebidos, devidamente avalizada pelo controle interno.
Art. 25. Toda movimentação de recursos, por parte da entidade, somente será realizada 

observando-se os seguintes preceitos:
I - Os repasses serão efetuados através de instituição financeira oficial;
II - A entidade beneficiada deverá movimentar os recursos em conta bancária específica e 

os pagamentos deverão ser efetuados através de cheque nominal, ordem bancária, transferência 
eletrônica ou qualquer outro meio em que fique identificado o beneficiário final da despesa;

III - Os recursos recebidos pela entidade, enquanto não utilizados, serão obrigatoriamente 
aplicados em caderneta de poupança se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou 
em fundo de aplicação de curto prazo ou operação de mercado lastreada em títulos da dívida 
pública, quando a utilização dos mesmos se verificar em prazos menores que um mês. Auferidas tais 
receitas, estas serão obrigatoriamente computadas a crédito do repasse e aplicadas, exclusivamente, 
no objeto de sua finalidade; e

IV - As despesas com tarifas bancárias e escritórios correrão por conta da entidade.
Parágrafo único. Ato do dirigente máximo do órgão ou da entidade poderá autorizar, 

mediante justificativa e critérios, os pagamentos em espécie a fornecedores e prestadores de 
serviços, por meio de fundo fixo de caixa, desde que identificados no recibo ou nota fiscal 
pertinente o beneficiário final.

Art. 26. O orçamento poderá prever a celebração de termos de fomento, colaboração e 
cooperação com entidades sem fins lucrativos, consoante disposto na Lei Federal nº 13.019, de 31 
de julho de 2014, atendendo as normas estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo e pelo Sistema de Controle Interno do Município.

Art. 27. O custeio, pelo Poder Executivo Municipal, de despesas de competência dos 
Estados e da União, somente poderá ser realizado:

I.  caso se refiram a ações de competência comum dos referidos entes da Federação, 
previstas no art. 23, da Constituição Federal;

II. se houver expressa autorização em Lei específica, detalhando o seu objeto;
III. sejam objeto de celebração de convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere, e
IV. se houver previsão na lei orçamentária.
Art. 28. As despesas com publicidade de interesse do Município restringir-se-ão aos 

gastos necessários à divulgação institucional, de investimentos, de serviços públicos, bem como de 
campanhas de natureza educativa ou preventiva, excluídas as despesas com a publicação de editais 
e outras publicações legais.

§1º As despesas referidas no “caput” deste artigo deverão ser destacadas no orçamento 
conforme estabelece o art. 21, da Lei Federal nº 12.232, de 29/10/2010, e onerarão as seguintes dotações:

I - publicações de interesse do Município; 
II - publicações de editais e outras publicações legais.   

§2º Deverá ser criada, nas propostas orçamentárias da Secretaria Municipal de Educação 
e do Fundo Municipal de Saúde, a atividade referida no inciso I do §1º deste artigo, com a devida 
classificação programática, visando à aplicação de seus respectivos recursos vinculados.

§3º As despesas de que trata este artigo, no tocante à Câmara Municipal de Socorro, 
onerarão a atividade “Câmara Municipal”.

Art. 29. As despesas sob o regime de adiantamento serão destacadas em natureza de 
despesa específica, com denominação que permita sua identificação.

Art. 30. Na elaboração da Lei Orçamentária deverão ser previstos recursos que efetivem 
o cumprimento do princípio da absoluta prioridade à criança e ao adolescente, bem como, a pronta 
identificação dos recursos nos anexos da Lei.

Art. 31. São vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesa sem 
comprovada e suficiente disponibilidade dotação orçamentária.

Art. 32. As obras em andamento e a conservação desse patrimônio público terão 
prioridade na alocação de recursos orçamentários em relação a projetos novos, salvo projetos 
programados com recursos de transferências voluntárias e operações de crédito.

Parágrafo único. A inclusão de novos projetos no orçamento somente será possível 
se estiver previsto na lei do Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias e após 
adequadamente garantido a manutenção da conservação das obras em andamento, observado o 
disposto no “caput” deste artigo.

Art. 33. O pagamento dos vencimentos, salários de pessoal e seus encargos e do serviço 
da dívida fundada terão prioridade sobre as ações de expansão.

Art. 34. Caso o Projeto de Lei orçamentária não seja devolvido para sanção até 
o encerramento da sessão legislativa, conforme determina o art. 35, § 2º, inciso III, do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, a sua programação poderá ser 
executada na proporção de 1/12 (um doze avos) do total de cada dotação.

Art. 35. Na execução do orçamento, deverá obrigatoriamente ser utilizado na classificação 
da receita e da despesa o código de aplicação, conforme norma do AUDESP e as Portarias STN/
SOF nº 163 e MOG nº 42.

Art. 36. Para assegurar a transparência e a participação popular durante o processo de 
elaboração da proposta orçamentária, o Poder Executivo promoverá audiências públicas, contando 
com ampla participação popular, nos termos do artigo 48, parágrafo único, I, da Lei Complementar 
Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 37. Até 5 (cinco) dias úteis após o envio da proposta orçamentária à Câmara Municipal, o 
Poder Executivo publicará em sua página na internet cópia integral do referido projeto e de seus anexos.

Art. 38. A Lei Orçamentária anual poderá conter dotações relativas a projetos a serem 
desenvolvidos por meio de parcerias público-privadas, reguladas pela Lei Federal nº 11.079, de 30 
de dezembro de 2004.

Art. 39. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 25 de Junho de 2018.

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 

LEI Nº 4159/2018
“Denomina Escola Municipal Vilma de Oliveira Santos Simões”.

“De autoria da Vereadora Edeli de Fatima Antunes de Almeida - PMB”

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 denominada “Escola Municipal Vilma de Oliveira Santos Simões”, a Esco-
la Municipal localizada no Bairro Lavras de Baixo, nesta cidade de Socorro/SP.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 25 de Junho de 2018.

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 

LEI Nº 4160/2018

“Denomina logradouro público como Avenida do Ipê e revoga a Lei Municipal nº 
4082/2017, conforme especifica”. 

“De autoria dos Vereadores:

Marcelo José de Faria – PSDB
João Pinhoni Neto – DEM 

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 denominada “Avenida do Ipê” a via pública localizada no Bairro do Salto, 
com aproximadamente 660 metros, que se inicia na Avenida Prefeito José Mario de Faria, lado 
esquerdo, sentido centro-bairro, conforme anexo.

Art. 2.º Fica revogada a Lei Municipal n.º 4082 de 23 de agosto de 2017.
Art. 3.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 25 de Junho de 2018.

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 

ANEXO ÚNICO
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LEI Nº 4161/2018
Denomina Rua Joaquim Cardoso de Oliveira

“De autoria da Vereadora Edeli de Fátima Antunes de Almeida - PMB”

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 denominada “Rua Joaquim Cardoso de Oliveira” localizada no Lotea-
mento “Recanto do Sol”, com início aos 2,29km da Estrada Municipal Artur Dissei, lado esquerdo 
sentido centro-bairro, com a extensão de 348,60m, conforme Anexo.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 25 de Junho de 2018.

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

ANEXO ÚNICO

LEI Nº 4162/2018
“Institui o Programa de Fomento à Cultura no Município de Socorro”

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:

SEÇÃO I - DA FINALIDADE E DAS DEFINIÇÕES

Art. 1º Fica instituído o Programa de Fomento à Cultura do Município de Socorro, no 
âmbito da Secretaria Municipal de Cultura, para apoiar financeiramente projetos e ações culturais 
propostos individualmente ou por coletivos artísticos e culturais.

§ 1º A seleção dos projetos e ações culturais no âmbito desse programa se dará por meio 
de editais públicos.

§ 2º Constituem projetos e ações culturais passíveis de apoio financeiro, no âmbito do 
programa:

I - gestão, manutenção e programação de ações  culturais autônomos e já existentes;
II - pesquisa, criação, produção, difusão e circulação de produções culturais e artísti-

cas, reconhecendo as mais diversas formas destas expressões;
III - autoformação e multiplicação de saberes no coletivo e para a sociedade civil;
IV -  processos de articulação de redes e fóruns coletivos em torno de temas da cultura. 
Art. 2º. O Programa de Fomento à Cultura do Município de Socorro  tem por objetivos:
I - ampliar o acesso aos meios de produção e fruição dos bens artísticos e culturais pela população ;
II - consolidar o direito à cultura ;
III - fortalecer e potencializar as práticas artísticas e culturais relevantes, com reco-

nhecido histórico de atuação;
IV - descentralizar e democratizar o acesso a recursos públicos;
V - reconhecer e valorizar a pluralidade e a singularidade vinculadas às produções 

culturais e artísticas no munícipio;

SEÇÃO II - DA GESTÃO DE RECURSOS DO PROGRAMA

Art. 3º. O Programa de Fomento à Cultura do Município de Socorro terá anualmente 
dotação própria no orçamento municipal.

Art. 4º. O Programa de Fomento à Cultura poderá receber recursos provenientes de 
outras fontes, como transferências governamentais, fundos culturais, doações de pessoas físicas ou 
jurídicas, públicas ou privadas, com ou sem fins lucrativos.

Art. 5º. O subsídio financeiro desta lei será destinado a cobrir despesas de recursos huma-
nos com o desenvolvimento do projeto pela equipe fixa e despesas gerais, como:

I - material de consumo;
II - locação de espaço e equipamentos;
III - compra de equipamentos e outros materiais permanentes;
 IV - manutenção e administração de espaços;
V - produção de material gráfico, publicação e outra forma de divulgação;
VI - pagamento de serviços de terceiros sem caráter contínuo;
VII - despesas de transporte diretamente vinculadas à execução do projeto;
VIII – alimentação;
IX – outras despesas essenciais a execução do projeto.
§ 1º Os recursos serão depositados na conta corrente do representante legal do projeto, 

permitido o repasse parcelado de acordo com o cronograma das ações do projeto previsto no 
Plano de Trabalho.

§ 2º O proponente deve identificar no Plano de Trabalho os integrantes da equipe fixa e 
indicar a categoria de despesa de recursos humanos, de acordo com a experiência e o nível de 
responsabilidade de cada participante.

§ 3º O pagamento das despesas de que trata o «caput» deste artigo não configura relação 
empregatícia ou de prestação de serviço com o Poder Público, sendo destinado ao apoio de 
atividades de interesse público e caráter cultural e de formação reconhecida, obedecido o disposto 
no Plano de Trabalho do projeto e os termos desta Lei.

SEÇÃO III - DAS INSCRIÇÕES

Art. 6º. A Secretaria Municipal de Cultura  abrirá inscrições gratuitas através de editais   
para a apresentação de projetos culturais interessados em receber o subsídio do programa,  divul-
gará dias, horários e locais para as inscrições, bem como os modelos de declarações .

Art. 7º. A inscrição de um projeto cultural deverá conter as seguintes informações, além 
de outras exigidas em regulamento:

I -  informações sobre o proponente e integrantes do projeto:
a) Resumo do projeto, objeto, justificativa , atividades a serem desenvolvidas e público alvo
b) currículos do proponente e  integrantes;
c) declaração dos integrantes do projeto afirmando que:
1. concordam com todos os termos da inscrição ao Programa;
2. não são funcionários públicos do Município; e não estão impedidos de contra-

tar com a Administração Pública;
d) declaração do proponente que não possuem débitos com a Prefeitura; 
e)  cronograma de trabalho e orçamento do projeto.
§ 1º Todas as despesas apresentadas no orçamento devem estar diretamente vinculadas às 

atividades descritas no projeto.
§ 2º As pessoas físicas com participação eventual no projeto deverão ser pagas por meio 

de depósito ou transferência eletrônica para sua conta nominal, com emissão do respectivo 
documento fiscal.

SEÇÃO IV - DA COMISSÃO DE SELEÇÃO

Art. 8º. A seleção de projetos será anual e feita por uma Comissão de Seleção, composta 
por membros integrantes da Administração Pública e da sociedade civil com conhecimento, pes-
quisa e atuação em ações culturais.

§ 1º O número de integrantes poderá variar de acordo com a expectativa do número 
de inscritos, tendo no mínimo 3 (três) integrantes, sendo 1 (um) da sociedade civil e 2 (dois) da 
Administração Pública.

§ 2º Não poderá compor a Comissão de Seleção qualquer pessoa e seus parentes em 
primeiro grau e cônjuges que estiverem participando de um coletivo ou plano de trabalho 
concorrente ao Programa.

§ 3º O Prefeito Municipal  indicará 2 (dois) membros da Comissão, sendo um para Presidente.
§ 4º  O integrante da sociedade civil, será indicado para Comissão de Seleção pelo Con-

selho Municipal  Cultural.
Art. 9º.  A composição da  Comissão de  Seleção,  será divulgada após as respectivas 

indicações, por ato do executivo.
Art. 10. Cabe à SMC dar condições físicas e materiais para os trabalhos da Comissão de Seleção.
Art. 11. A Comissão de Seleção terá 30 (trinta) dias, contados a partir de sua primeira 

reunião, para encerrar seus trabalhos e entregar à SMC a lista dos projetos escolhidos.
§ 1º A Comissão de Seleção entregará também uma lista de Projetos Suplentes, em or-

dem classificatória.
§ 2º Na primeira reunião, a SMC informará à Comissão de Seleção o valor disponível para 

seus trabalhos com base nas determinações desta Lei e na Lei Orçamentária.
Art. 12. A Comissão de Seleção tomará suas decisões por maioria simples de votos. 

Parágrafo único. O Presidente só terá direito a voto em caso de empate.
Art. 13. A Comissão de Seleção poderá solicitar à SMC e a outros órgãos e entidades da 

Prefeitura Municipal de Socorro apoio técnico para seus trabalhos.
Art. 14. A Comissão de Seleção decidirá sobre casos não previstos, no âmbito de sua 

competência e nos termos desta Lei.
Art. 15. Das decisões finais da Comissão de Seleção não cabe recurso. 

SEÇÃO V - DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Art. 16. São critérios de avaliação a serem empregados pela Comissão de Seleção na 
seguinte ordem:

I - a análise dos elementos :  objetivos ,  projeto, a justificativa e as atividades propostas;
II - sua relevância, público alvo
III - a coerência do plano de trabalho 
IV - a coerência do orçamento em relação ao plano de trabalho;
V - a diversidade de linguagens, de formas de expressão cultural, de propostas 

                   SEÇÃO VI -  DOS PROJETOS SELECIONADOS

Art.17. O Secretário Municipal de Cultura publicará no Diário Oficial do Município 
as listas dos contemplados e dos suplentes em até 5 (cinco) dias úteis contados a partir de sua 
entrega pela Comissão de Seleção.

Art. 18. Para a formalização do Termo de Compromisso, o proponente  deverá apresen-
tar, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar da comunicação o aceite para desenvolver 
o projeto, comprometendo-se a entregar os seguintes documentos em até 20 (vinte) dias úteis:

I - cópia do RG/RNE e do CPF;
II - comprovante bancário de abertura de conta corrente para fins exclusivos do projeto;
III - declaração de autorização para crédito do subsídio na conta corrente bancária 

de que trata o inciso anterior.  
Art. 19. Estando correta a documentação, o proponente  assinará o Termo de Compro-

misso em que constarão os respectivos direitos e obrigações, comprometendo-se a executar na 
íntegra o Plano de Trabalho.

Parágrafo Único - A Secretaria Municipal de Cultura providenciará o Termo de Com-
promisso em até 30 (trinta) dias úteis contados da entrega da documentação.

Art. 20. Em caso de não assinatura do Termo de Compromisso, desistência ou impedi-
mento, a SMC convocará, pela ordem de classificação, os integrantes da lista de suplentes.

SEÇÃO VII - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, DAS PENALIDADES E DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 21. A prestação de contas se dará por meio de relatórios de andamento e acompa-
nhamento do Plano de Trabalho, além de planilhas e comprovantes fiscais, conforme  disciplinar 
Resolução a ser expedida pela SMC.

Art. 22 - Em caso de inexecução do projeto aprovado ou de rejeição da prestação de 
contas, o proponente será considerado inadimplente perante a Prefeitura Municipal de Socorro, 
sendo impedidos de formalizar ajustes de qualquer natureza, receber qualquer apoio, financeiro 
ou não, e de se inscrever em quaisquer editais da Prefeitura por um período de 5 (cinco) anos ou 
até o ressarcimento integral ao erário dos valores recebidos.

Parágrafo único. A declaração de inadimplência obriga ao proponente à devolução, inte-
gral ou proporcional, dos valores recebidos através do programa, acrescidos de juros e correção 
monetária, contados da data da declaração até a data da efetiva devolução dos recursos, sem 
prejuízo de outras penalidades previstas, como a inclusão das pessoas físicas no Cadastro Infor-
mativo Municipal - CADIN, a inscrição dos valores em dívida ativa e o ajuizamento das medidas 
judiciais pertinentes.

Art. 23 - Durante a vigência do Plano de Trabalho, o beneficiário do programa deverá fazer 
constar em todo o material de divulgação do coletivo os logotipos da SMC e do Programa de Fomen-
to à Cultura do município de Socorro e, no caso de inexistência destes, registrá-los nominalmente.

Art. 24 - As despesas decorrentes da implantação desta Lei correrão por conta das do-
tações orçamentárias suplementadas se necessário.

Art. 25 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 26 de Junho de 2018.

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 

ESTUDOS DE IMPACTO .......................................

PUBLICAÇÃO DO EIV/RIV DO LOTEAMENTO 
RESIDENCIAL JARDIM NOVA ARAÚJO

Em cumprimento ao disposto no artigo 81 da Lei Complementar 109/2006, torna público o 
Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança – EIV e o Relatório de Impacto de Vizinhança – RIV, do 
LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM NOVA ARAÚJO, localizado no Prolongamento da Rua 11 
do Loteamento Jardim Araújo, neste Município de Socorro.

O EIV/RIV do Loteamento Residencial Jardim Nova Araújo encontra-se publicado na íntegra, no site 
da Prefeitura – www.socorro.sp.gov.br/publicacoes e também está a disposição dos interessados no 
Departamento de Urbanismo da Prefeitura,  no período de 27 de Junho/2018 a 04 de Julho/2018.

              Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 27 de Junho de 2018.

André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal

PUBLICAÇÃO DO EIV/RIV DA VOLGA 
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

Em cumprimento ao disposto no artigo 81 da Lei Complementar 109/2006, torna público o Estudo 
Prévio de Impacto de Vizinhança – EIV e o Relatório de Impacto de Vizinhança – RIV, da Volga 
Empreendimentos e Participações Ltda., localizado na Av. Vicente Lomonico 1300, neste Município 
de Socorro.

O EIV/RIV da Volga Empreendimentos e Participações Ltda. encontra-se publicado na íntegra, no site 
da Prefeitura – www.socorro.sp.gov.br/publicacoes e também está a disposição dos interessados no 
Departamento de Urbanismo da Prefeitura,  no período de 27 de Junho/2018 a 04 de Julho/2018.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 27 de Junho de 2018.

André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
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VIGILÂNCIA EM SAÚDE ......................................

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 7923/2017 
CEVS: 355210601-108-000007-1-0 
Razão Social: SANTA CRUZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA CNPJ/CPF: 61.523.940/0001-50 
Atividade: TORREFAÇÃO E MOAGEM DO CAFÉ   CNAE: 1081-3/02
Endereço: RODOVIA CAPITÃO BARDUÍNO, S/N SANTA CRUZ Município: SOCORRO CEP: 13960-000 UF: SP 
Resp. Legal: NARCISO BORIM                            CPF: 71374124834 
O Diretor da EQUIPE TÉCNICA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SOCORRO. 
Defere o(a) Renovação de Licença de Funcionamento do Estabelecimento. 
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação  vigente e observar as boas 
práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente 
pelo não cumprimento  de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao 
cancelamento  deste documento 
SOCORRO, Segunda-feira, 25 de Junho de 2018
___________________________________________________________________________________________

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 14549/2017 
CEVS: 355210601-551-000060-1-7 Data de Validade: 05/04/2019 
Razão Social: ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
CNPJ/CPF: 62.925.474/0004-44 
Atividade: HOTÉIS                CNAE: 5510-8/01
Endereço: Rua JORGE JOSÉ FARAH, 1283 Centro Município: SOCORRO CEP: 13960-000 UF: SP 
O Diretor da EQUIPE TÉCNICA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SOCORRO. 
Defere o(a) Renovação de Licença de Funcionamento do Estabelecimento. 
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação  vigente e observar as boas 
práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente 
pelo não cumprimento  de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao 
cancelamento  deste documento 
SOCORRO, Segunda-feira, 25 de Junho de 2018 
___________________________________________________________________________________________

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 4839/2018 
CEVS: 355210601-471-000104-1-3 Data de Validade: 08/05/2019 
Razão Social: IRMÃOS DANTAS SUPERMERCADOS LTDA - ME CNPJ/CPF: 13.070.060/0001-22 
Atividade: COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍ-
CIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS  CNAE: 4712-1/00
Endereço: ANTONIO PEREIRA PINTO, 166 CENTRO Município: SOCORRO CEP: 13960-000 
UF: SP Resp. Legal: FLAVIA JANAINA DANTAS CPF: 36835380829 
O Diretor da EQUIPE TÉCNICA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SOCORRO. 
Defere o(a) Renovação de Licença de Funcionamento do Estabelecimento. 
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação  vigente e observar as boas 
práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente 
pelo não cumprimento  de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao 
cancelamento  deste documento 
SOCORRO, Segunda-feira, 25 de Junho de 2018
___________________________________________________________________________________________

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 17047/2017 
CEVS: 355210601-472-000112-1-5 Data de Validade: 04/05/2019 
Razão Social: SORVETERIA E BAR 13 DE MAIO LTDA - ME CNPJ/CPF: 51.428.357/0001-06 
Atividade: COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE  CNAE: 4729-6/99
Endereço: RUA TREZE DE MAIO, 72 CENTRO Município: SOCORRO CEP: 13960-000 UF: 
SP Resp. Legal: ADRIANA CANDIDA RAMALHO CPF: 18607779885 
O Diretor da EQUIPE TÉCNICA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SOCORRO. 
Defere o(a) Renovação de Licença de Funcionamento do Estabelecimento. 
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação  vigente e observar as boas 
práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente 
pelo não cumprimento  de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao 
cancelamento  deste documento 
SOCORRO, Segunda-feira, 25 de Junho de 2018 
___________________________________________________________________________________________

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 16776/2017 
CEVS: 355210601-561-000742-1-7 Data de Validade: 09/05/2019 
Razão Social: MONICA APARECIDA ROVESTA ME CNPJ/CPF: 28.740.782/0001-14 
Atividade: RESTAURANTES E SIMILARES     CNAE: 5611-2/01
Endereço: Est. MUN DO BAIRRO DO RIO DO PEIXE , s/n RIO DO PEIXE Município: SOCORRO CEP: 13960-000 UF: SP 
Resp. Legal: MONICA APARECIDA ROVESTA  CPF: 39950403812 
O Diretor da EQUIPE TÉCNICA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SOCORRO. 
Defere o(a) Licença de Funcionamento Inicial do Estabelecimento. 
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação  vigente e observar as boas 
práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente 
pelo não cumprimento  de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao 
cancelamento  deste documento 
SOCORRO, Segunda-feira, 25 de Junho de 2018
___________________________________________________________________________________________

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 21019/2017 
CEVS: 355210601-108-000010-1-5 Data de Validade: 14/05/2019 
Razão Social: CAFÉ ALTO DA MONTANHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - ME CNPJ/CPF: 
29.303.883/0001-90 
Atividade: TORREFAÇÃO E MOAGEM DO CAFÉ     CNAE: 1081-3/02
Endereço: Estrada SOCORRO A MUNHOZ, KM 08, SCR 737 SITIO SANTO ANTONIO Rio do Peixe 
Município: SOCORRO CEP: 13960-000 UF: SP 
Resp. Legal: ADRIANO JOSÉ PEDRO CPF: 07119069632 
O Diretor da EQUIPE TÉCNICA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SOCORRO. 
Defere o(a) Licença de Funcionamento Inicial do Estabelecimento. 
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação  vigente e observar as boas 
práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente 
pelo não cumprimento  de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao 
cancelamento  deste documento 
SOCORRO, Segunda-feira, 25 de Junho de 2018
___________________________________________________________________________________________

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 4466/2018 
CEVS: 355210601-471-000116-1-4 Data de Validade: 16/05/2019 
Razão Social: ADALBERTO DONIZETTI DE MORAES CNPJ/CPF: 16.730.444/0001-12 
Atividade: COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍ-
CIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS   CNAE: 4712-1/00
Endereço: ESTRADA MUNICIPAL SERRA DO MOQUEM, S/N MOQUEM Município: SOCORRO CEP: 13960-000 UF: SP 
Resp. Legal: ADALBERTO DONIZETTI DE MORAES            CPF: 12027224823 
O Diretor da EQUIPE TÉCNICA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SOCORRO. 
Defere o(a) Renovação de Licença de Funcionamento do Estabelecimento. 
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação  vigente e observar as boas 
práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente 
pelo não cumprimento  de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao 
cancelamento  deste documento 
SOCORRO, Segunda-feira, 25 de Junho de 2018
___________________________________________________________________________________________

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 11494/2017 
CEVS: 355210601-561-000745-1-9 Data de Validade: 17/05/2019 
Razão Social: JOSEMAR OLIVEIRA FONSECA 35763365836 CNPJ/CPF: 28.208.416/0001-19 
Atividade: BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS  CNAE: 5611-2/02
Endereço: Rua ANTONIO LEOPOLDINO, 303 Centro Município: SOCORRO CEP: 13960-000 
UF: SP Resp. Legal: JOSEMAR OLIVEIRA FONSECA  CPF: 35763365836 
O Diretor da EQUIPE TÉCNICA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SOCORRO. 
Defere o(a) Licença de Funcionamento Inicial do Estabelecimento. 
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação  vigente e observar as boas 
práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente 
pelo não cumprimento  de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao 
cancelamento  deste documento 
SOCORRO, Segunda-feira, 25 de Junho de 2018 
___________________________________________________________________________________________

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 11247/2017 
CEVS: 355210601-551-000091-1-3 Data de Validade: 16/05/2019 
Razão Social: PEDRA BELA VISTA  - MIRANTE E RESTAURANTE LTDA - ME CNPJ/CPF: 
58.237.223/0001-57 
Atividade: HOTÉIS        CNAE: 5510-8/01
Endereço: ESTR.MUNICIPAL  BAIRRO DOS CUBAS, S/Nº CUBAS  Município: SOCORRO CEP: 13960-000 UF: SP 
Resp. Legal: DANIEL ROSA JUNIOR CPF: 04449805801 
O Diretor da EQUIPE TÉCNICA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SOCORRO. 
Defere o(a) Licença de Funcionamento Inicial do Estabelecimento. 
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação  vigente e observar as boas 
práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente 
pelo não cumprimento  de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao 
cancelamento  deste documento 
SOCORRO, Segunda-feira, 25 de Junho de 2018
___________________________________________________________________________________________

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 15037/2017A 
CEVS: 355210601-471-000072-1-8 Data de Validade: 16/05/2019 
Razão Social: OLIVEIRA  & RAMALHO LTDA - ME CNPJ/CPF: 01.452.575/0001-08 
Atividade: COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍ-
CIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS  CNAE: 4712-1/00
Endereço: Rua DR LUIZ PIZZA, 214 CENTRO Município: SOCORRO CEP: 13960-000 UF: SP 
Resp. Legal: JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA                  CPF: 09254035807 
O Diretor da EQUIPE TÉCNICA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SOCORRO. 
Defere o(a) Renovação de Licença de Funcionamento do Estabelecimento. 
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação  vigente e observar as boas 
práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente 
pelo não cumprimento  de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao 
cancelamento  deste documento 
SOCORRO, Segunda-feira, 25 de Junho de 2018
___________________________________________________________________________________________

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 5442/2018 
CEVS: 355210601-471-000034-1-7 Data de Validade: 15/05/2019 
Razão Social: MERCEARIA E EMPORIO MANO LTDA ME CNPJ/CPF: 49.592.660/0001-06 
Atividade: COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍ-
CIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS  CNAE: 4712-1/00
Endereço: Rua DR HALIN FERES, 493 CENTRO Município: SOCORRO CEP: 13960-000 UF: 
SP Resp. Legal: ELTON PACELLI LIMA CPF: 31248122801 
O Diretor da EQUIPE TÉCNICA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SOCORRO. 
Defere o(a) Renovação de Licença de Funcionamento do Estabelecimento. 
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação  vigente e observar as boas 
práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente 
pelo não cumprimento  de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao 
cancelamento  deste documento 
SOCORRO, Segunda-feira, 25 de Junho de 2018

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 3482/2018 
CEVS: 355210601-561-000774-1-0 Data de Validade: 28/05/2019 
Razão Social: KLEBER FRANCISCO RODRIGUES MEI CNPJ/CPF: 18.100.714/0001-37 
Atividade: SERVIÇOS AMBULANTES DE ALIMENTAÇÃO    CNAE: 5612-1/00
Endereço: R JOSE ANGELO CALAFIORI, 53 Centro Município: SOCORRO CEP: 13960-000 UF: SP 
Resp. Legal: KLEBER FRANCISCO RODRIGUES CPF: 30649997883 
O Diretor da EQUIPE TÉCNICA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SOCORRO. 
Defere o(a) Licença de Funcionamento Inicial do Estabelecimento. 
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação  vigente e observar as boas 
práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente 
pelo não cumprimento  de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao 
cancelamento  deste documento 
SOCORRO, Segunda-feira, 25 de Junho de 2018
___________________________________________________________________________________________

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 7281/2018 
CEVS: 355210601-561-000641-1-4 Data de Validade: 21/05/2019 
Razão Social: GENGHINI  & Bonetti Cafeteria Ltda ME CNPJ/CPF: 24.413.100/0001-08 
Atividade: LANCHONETE, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES CNAE: 5611-2/03
Endereço: Rua JOSE MARIA AZEVEDO E SOUZA, 67 Centro Município: SOCORRO CEP: 13960-000 UF: SP 
Resp. Legal: CAROLINA BONETTI GENGHINI CPF: 34403763898 
O Diretor da EQUIPE TÉCNICA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SOCORRO. 
Defere o(a) Renovação de Licença de Funcionamento do Estabelecimento. 
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação  vigente e observar as boas 
práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente 
pelo não cumprimento  de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao 
cancelamento  deste documento 
SOCORRO, Segunda-feira, 25 de Junho de 2018
___________________________________________________________________________________________

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 2897/2018 
CEVS: 355210601-471-000138-1-1 Data de Validade: 25/05/2019 
Razão Social: ANDREIA APARECIDA SAMBO GARCIA CNPJ/CPF: 24.115.740/0001-31 
Atividade: COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍ-
CIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS  CNAE: 4712-1/00
Endereço:  MARECHAL DEODORO, 026 CENTRO Município: SOCORRO CEP: 13960-000 UF: SP 
Resp. Legal: ANDREIA APARECIDA SAMBO GARCIA CPF: 30357348877 
O Diretor da EQUIPE TÉCNICA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SOCORRO. 
Defere o(a) Renovação de Licença de Funcionamento do Estabelecimento. 
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação  vigente e observar as boas 
práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente 
pelo não cumprimento  de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao 
cancelamento  deste documento 
SOCORRO, Segunda-feira, 25 de Junho de 2018 
___________________________________________________________________________________________

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 16313/2017 
CEVS: 355210601-222-000004-1-8 Data de Validade: 15/05/2019 
Razão Social: LIMA & ROBATINI IND. E COM. DE PLÁSTICO, PAPELÃO E RECICLADOS LTDA - EPP 
CNPJ/CPF: 27.052.399/0001-00 
Atividade: FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS DE MATERIAL  PLÁSTICO  CNAE: 2222-6/00
Endereço: CAPITÃO BARDUÍNO, 2339 Nogueiras Município: SOCORRO CEP: 13960-000 UF: SP 
Resp. Legal: OLIMPIO DOMINGUES DE LIMA CPF: 82279586800 Resp. Técnico: CLAUCIO TEZOLIM GOMES FARIA 
CPF: 17269845832 CBO: 214505 Conselho Prof.: CRQ No. Inscr.:04437180 UF:SP 
O Diretor da EQUIPE TÉCNICA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SOCORRO. 
Defere o(a) Licença de Funcionamento Inicial do Estabelecimento. 
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação  vigente e observar as boas 
práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente 
pelo não cumprimento  de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao 
cancelamento  deste documento 
SOCORRO, Segunda-feira, 25 de Junho de 2018
___________________________________________________________________________________________

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 907/2018 
CEVS: 355210601-561-000150-1-6 Data de Validade: 15/05/2019 
Razão Social: RESTAURANTE ASSIS LTDA EPP CNPJ/CPF: 05.579.678/0001-94 
Atividade: RESTAURANTES E SIMILARES     CNAE: 5611-2/01
Endereço: PRAÇA CORONEL OLIMPIO GONÇALVES DOS REIS, 301 CENTRO Município: SOCORRO CEP: 13960-000 UF: SP 
Resp. Legal: JULIANA LEITE DA SILVA                   CPF: 22784544800 
O Diretor da EQUIPE TÉCNICA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SOCORRO. 
Defere o(a) Renovação de Licença de Funcionamento do Estabelecimento. 
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação  vigente e observar as boas 
práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente 
pelo não cumprimento  de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao 
cancelamento  deste documento 
SOCORRO, Segunda-feira, 25 de Junho de 2018
___________________________________________________________________________________________

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 4467/2018 
CEVS: 355210601-561-000778-1-0 Data de Validade: 11/05/2019 
Razão Social: KLEBER BENEDITO VAZ DE LIMA CNPJ/CPF: 29.490.725/0001-97 
Atividade: SERVIÇOS AMBULANTES DE ALIMENTAÇÃO    CNAE: 5612-1/00
Endereço: ELISEU DE SOUZA PINTO, 65 jardim teixeira Município: SOCORRO CEP: 13960-000 
UF: SP Resp. Legal: KLEBER BENEDITO VAZ DE LIMA CPF: 28356654807 
O Diretor da EQUIPE TÉCNICA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SOCORRO. 
Defere o(a) Licença de Funcionamento Inicial do Estabelecimento. 
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação  vigente e observar as boas 
práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente 
pelo não cumprimento  de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao 
cancelamento  deste documento 
SOCORRO, Segunda-feira, 25 de Junho de 2018 
___________________________________________________________________________________________

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 3132/18 
CEVS: 355210601-561-000640-1-7 Data de Validade: 08/05/2019 
Razão Social: Vagner Silverio de Godoy CNPJ/CPF: 25.073.526/0001-22 
Atividade: BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS  CNAE: 5611-2/02
Endereço: Rua DR CAMPOS SALLES, 275 Centro Município: SOCORRO CEP: 13960-000 UF: SP 
Resp. Legal: VAGNER SILVÉRIO DE GODOY CPF: 34943500862 
O Diretor da EQUIPE TÉCNICA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SOCORRO. 
Defere o(a) Renovação de Licença de Funcionamento do Estabelecimento. 
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação  vigente e observar as boas 
práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente 
pelo não cumprimento  de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao 
cancelamento  deste documento 
SOCORRO, Segunda-feira, 25 de Junho de 2018
___________________________________________________________________________________________

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 8754/2017 
CEVS: 355210601-463-000006-1-2 Data de Validade: 28/05/2019 
Razão Social: STAFOCHER & BRAGATO LTDA EPP CNPJ/CPF: 03.162.438/0001-64 
Atividade: COMÉRCIO ATACADISTA DE CERVEJA, CHOPE E REFRIGERANTE   CNAE: 4635-4/02
Endereço: Av POMPEIA, 1099 POMPÉIA Município: SOCORRO CEP: 13960-000 UF: SP 
Resp. Legal: MARIA DE LOURDES FIORANTE CPF: 01726904806 
O Diretor da EQUIPE TÉCNICA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SOCORRO. 
Defere o(a) Renovação de Licença de Funcionamento do Estabelecimento. 
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação  vigente e observar as boas 
práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente 
pelo não cumprimento  de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao 
cancelamento  deste documento 
SOCORRO, Segunda-feira, 25 de Junho de 2018

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - Nº 03/2018
“Dispõe sobre o processo seletivo simplificado, visando à contratação por tempo determinado 

de Estudantes do Ensino Superior, para atuar como visitadores no Programa Criança Feliz e 
nos Programas Sociais do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos”.

ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, Prefeito Municipal da 
Estância de Socorro, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, RESOLVE:

Artigo 1º- Divulgar, por ordem alfabética, a lista dos inscritos para o Processo Seletivo 
Simplificado, cuja inscrição se findou no dia 28/06/2018:
Nome do Candidato Curso Universitário CPF
ALINE CRISTIANE MARIANO MOREIRA Pedagogia 343. 868.658-96
ANA HELOISE MONTANHEIRO Psicologia 431. 225. 148-77
ANDRESSA DE OLIVEIRA PRETO Pedagogia 443.798.758-65
BRUNA FRAN bCO DE PAULA Pedagogia 414.578.848-60
CAREN CRISTINA ANDREUCCI ROSIN Pedagogia 404.904.068-90
CAROLINE CORSI SORIANO Psicologia 332.736.708-60
CASSIA APARECIDA DA CRUZ CASTRO Pedagogia 335.021.678-18
DALVA APARECIDA FERREIRA BRINDO DA CRUZ Pedagogia 266.482.728-64
FERNANDA CAROLINE DE FARIA Pedagogia 345.061.538-63
GLAUCE DOS SANTOS TOLEDO Pedagogia 173.555.518-50
HELOÍSE LARIS DA SILVA TOLEDO Pedagogia 429.503.318-90
ISABELLA MACIEL ALBA Pegadogia 437.551.998-31
JANAINA DE TOLEDO MONTINI Pedagogia 285.356.768-05
JOELMA SILVA SANTOS Pedagogia 005.595..065-54
JULIA MARIA DE TOLEDO Pedagogia 454.580.258-30
LUANA LOIOLA NOVAES DA SILVA Psicologia 366.555.488-88
MARIA DE LOURDES MONTINI Pedagogia 187.757.118-00
MARINA CARVALHO DE LIMA MORAES Psicologia 472.008.898-81
MONISE APARECIDA FURTADO COZARE Psicologia 374.361.668-83
QUEILA RAQUEL EMILIO DANTAS Pedagogia 351.688.748-60
RAQUEL APARECIDA MAXIMIANO DA SILVA Pedagogia 303.528.668-02
RAQUEL BALDERI MARTINS Pedagogia 329.409.518-02
VANESSA APARECIDA POLIZELLI Pedagogia 277.862.638-70
WANDY CRISTINA DE FRANÇA SILVA Pedagogia 454.579.518-80

Artigo 2º: Confirma as informações do Edital para a realização da Prova Escrita para o 
dia 01/07/2018- domingo, às 14h, porém modifica o local da Prova Escrita. A prova Escrita será 
realizada no CEMEP- SENAI, localizada a Avenida das Palmeiras,  nº 26 – Bairro do Bela Vista, na 
cidade de Socorro/SP, devendo o candidato chegar com 30 minutos de antecedência.

Artigo 3º- Altera o período da realização da Entrevista Psicológica para os dias 09/07/2018 
à 31/07/2018, cuja realização se dará em horário agendado com o candidato. 

ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO
Prefeito Municipal

CRAS ........................................................................
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EXTRATO TRIMESTRAL JUNHO DE 2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2017 - PROCESSO Nº 027/2017/PMES
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2017 - Extrato 2ª 
Publicação Trimestral de Registro de preços para aquisição de Luminárias, projetores, 
pontos de luz, reles foto eletrônico e controladores com tecnologia led, para 
iluminação de logradouros e vias públicas, conforme especificações constantes no 
Anexo II – Projeto Básico. Socorro, 28 de junho de 2018.

TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA
ITEM licitação 

diferenciada QUANT. DESCRIÇÃO Valor 
Unitário 

1 cota principal 225

Luminárias para iluminação de vias públicas, composta por diodos 
emissores de luz (Led) brancos de alto brilho e alta potência com 
tensão de alimentação universal (90~305Vac – 50/60Hz), possui driver 
(dispositivo de controle eletrônico dos leds) incorporado ao corpo da 
luminária. Conforme especificações constantes no Projeto Básico.

R$ 1.970,00

2 cota principal 150

Luminárias para iluminação de vias públicas, composta por diodos 
emissores de luz (Led) brancos de alto brilho e alta potência com 
tensão de alimentação universal (90~305Vac – 50/60Hz), possui driver 
(dispositivo de controle eletrônico dos leds) incorporado ao corpo da 
luminária. Conforme especificações constantes no Projeto Básico.

R$ 1.900,00

7 cota principal 38

projetores embutido em piso com formato circular para iluminação 
arquitetônica, árvores, fachadas e monumentos, composto por corpo em 
alumínio e aro em aço inoxidável montado com diodos emissores de luz 
(Led) brancos de alto brilho e alta potência com tensão de alimentação 
220Vac – 50/60Hz), possui driver (dispositivo de controle eletrônico 
dos leds) incorporado ao corpo do projetor. Conforme especificações 
constantes no Projeto Básico.

R$ 3.727,00

8 cota principal 53

PONTO DE LUZ DUPLO COLONIAL  LED  80 SL  com altura útil de 
4,0 metros formado por coluna telecônica reta flangeada para fixação 
ao solo por meio de 04 chumbadores, construído com tubos de seção 
circular em aço ABNT 1010/20, segundo norma ABNT de perfis tubulares 
NBR 8261/83 em diversos diâmetros, sendo o diâmetro do pé da coluna 
de 76,2 e no topo de 60,32 milímetros e cujas extremidades dos 
segmentos são convenientemente conificadas para não permitir cobre-
junta e soldados pelo processo MIG, segundo norma de solda ANSI/AWS 
A5.18. Sem janela de inspeção. Conforme especificações constantes no 
Projeto Básico.

R$ 10.384,00

9 cota principal 45

PONTOS DE LUZ SIMPLES COLONIAL  LED  80 SL com altura útil de 
4,0 metros formado por coluna telecônica reta flangeada para fixação 
ao solo por meio de 04 chumbadores, construído com tubos de seção 
circular em aço ABNT 1010/20, segundo norma ABNT de perfis tubulares 
NBR 8261/83 em diversos diâmetros, sendo o diâmetro do pé da coluna 
de 76,2 e no topo de 60,32 milímetros e cujas extremidades dos 
segmentos são convenientemente conificadas para não permitir cobre-
junta e soldados pelo processo MIG, segundo norma de solda ANSI/AWS 
A5.18. Sem janela de inspeção. Conforme especificações constantes no 
Projeto Básico.

R$ 5.635,00

10 cota principal 75

PONTOS DE LUZ SIMPLES  CONTEMPORÂNEO  LED  80 SL com 
altura útil de 4,0 metros formado por coluna  reta flangeada para fixação 
ao solo por meio de 04 chumbadores, construído com tubo de seção 
circular em aço ABNT 1010/20, segundo norma ABNT de perfis tubulares 
NBR 8261/83 em diversos diâmetros, sendo o diâmetro da coluna de 
76,2 e no topo com encaixe de 60,32 milímetros. Sem janela de inspeção.
Flange em chapa de aço carbono liga 1010/20 segundo norma da ABNT 
de chapas grossas NBR 6648/84 com 200 mm de lado com espessura de 
3/8” tendo ao centro um furo com diâmetro de 78 mm para enfiação e 04 
furos oblongos periféricos  com dimensões de 16x32 mm para receber 
as pontas rosqueadas dos chumbadores. Conforme especificações 
constantes no Projeto Básico.

R$ 5.140,00

11 cota principal 75

Luminária LED decorativa, composta por diodos emissores de luz 
(Led) brancos de alto brilho e alta potência com tensão de alimentação 
universal (176 a 305Vac – 50/60Hz), deverá possuir driver (dispositivo 
de controle eletrônico dos leds) incorporado ao corpo da luminária. 
Difusor em acrílico transparente de elevada resistência à impactos, IK08. 
Conforme especificações constantes no Projeto Básico.

R$ 4.550,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2017 - PROCESSO Nº 074/2017/PMES - 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 044/2017 - Extrato 3ª 
Publicação Trimestral de Registro de preços para Aquisição de cascalho britado 
reciclado, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes no 
Termo de Referência do edital. Socorro, 28 de junho de 2018.
  

EVELI MALUF RODRIGUES ALVES - ME
Item Quant. Unid Descrição Valor unitário 

1 3.750 Toneladas Cascalho britado reciclado R$ 40,00
cota 
reservada 
do item 
01

1.250 Toneladas Cascalho britado reciclado R$ 40,00

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

EDUCAÇÃO ............................................................

FAZENDA ................................................................

ATO DECISÓRIO 12/2018 - ACÚMULO DE CARGO

- Ato Decisório nº 29/2018 MARIETE DE OLIVEIRA, RG 10.843.896-X, ADJUNTO I – Titular 
de emprego em exercício na EM PROFª ESTHER DE CAMARGO TOLEDO TEIXEIRA, Prefeitura 
Municipal da Estância de Socorro/SP, e PEB II- Titular de emprego em exercício na EE NARCISO 
PIERONI, Secretaria de Estado da Educação de São Paulo/SP. Acúmulo legal.

- Ato Decisório nº 30/2018 ELIZABETH APARECIDA CILLI SIMONI, RG 8.601.348-8, PEB I 
– Titular de emprego em exercício na EM MARIA PAIVA MANTOVANI, Prefeitura Municipal da 
Estância de Socorro/SP e PEB I- Titular de emprego em exercício na EE JOSEPHINA GALVÃO DE 
FRANÇA ANDREUCCI, Secretaria de Estado da Educação de São Paulo/SP. Acúmulo legal.

CÂMARA MUNICIPAL ...........................................

1.ª Sessão Extraordinária de 25 de junho de 2018 
Presidência do Vereador: Lauro Aparecido de Toledo
Vereadores presentes: Edeli de Fatima Antunes de Almeida, João Pinhoni Neto, José Carlos Tonelli, José Paschoalotto, Lauro 
Aparecido de Toledo, Luis Carlos Borin, Marcelo José de Faria, Marcos Alexandre Conti e Tomás D’Aquino Frattini.

ORDEM DO DIA
Em primeira discussão e votação

Projeto de Lei n.º 27/2018 do Executivo Municipal: “institui o Programa de Fomento à Cultura no Município de 
Socorro”. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade. 

2.ª Sessão Extraordinária de 25 de junho de 2018 
Presidência do Vereador: Lauro Aparecido de Toledo
Vereadores presentes: Edeli de Fatima Antunes de Almeida, João Pinhoni Neto, José Carlos Tonelli, José Paschoalotto, 
Lauro Aparecido de Toledo, Luis Carlos Borin, Marcelo José de Faria, Marcos Alexandre Conti e Tomás D’Aquino 
Frattini.

ORDEM DO DIA
Em segunda discussão e votação

Projeto de Lei n.º 27/2018 do Executivo Municipal: “institui o Programa de Fomento à Cultura no Município de 
Socorro”. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade. 

CONVOCAÇÃO SESSÃO ORDINÁRIA
DATA: 03.07.2018 – terça-feira – 20h
(Considerando o Decreto Municipal nº 3822/2018 que decretou o dia 02 de julho como Ponto Facultativo Municipal a próxima 
Sessão Ordinária se realizará no dia útil consecutivo, nos termos do Art.26 §1º da Lei Orgânica Municipal).
 

ORDEM DO DIA
Em primeira discussão e votação

Projeto de Lei n.º 25/2018 do senhor Prefeito: autoriza o Poder Executivo a aumentar o valor da subvenção 
social à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Socorro conforme especifica. 
Projeto de Lei n.º 26/2018 do senhor Prefeito: autoriza Convênio que entre si celebram o Estado de São Paulo, 
por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação; da Fundação Universidade 
Virtual do Estado de São Paulo – UNIVESP e a Prefeitura Municipal de Socorro, com vistas ao desenvolvimento, à ex-
pansão e à universalização do acesso ao Ensino Superior Público do Estado de São Paulo” para tramitação em regime 
de urgência. 

CONVOCAÇÃO SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
Data: 03.07.2018 – segunda-feira – ao término da Sessão anterior

ORDEM DO DIA
Em segunda discussão e votação

Projeto de Lei n.º 25/2018 do senhor Prefeito: autoriza o Poder Executivo a aumentar o valor da subvenção 
social à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Socorro conforme especifica. 
Projeto de Lei n.º 26/2018 do senhor Prefeito: autoriza Convênio que entre si celebram o Estado de São Paulo, 
por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação; da Fundação Universidade 
Virtual do Estado de São Paulo – UNIVESP e a Prefeitura Municipal de Socorro, com vistas ao desenvolvimento, à ex-
pansão e à universalização do acesso ao Ensino Superior Público do Estado de São Paulo” para tramitação em regime 
de urgência. 

COMUNICADO TRANSMISSÃO AO VIVO DE SESSÃO
A Câmara Municipal da Estância de Socorro, através de seu presidente, informa que a próximas sessões, que se reali-
zarão no próximo dia 03 de julho de 2018, terça-feira, a partir das 20h, serão transmitidas ao vivo pela Rádio Nossa 
Senhora do Socorro 1570 Khz e via internet pelos sites www.radiosocorro.com.br e www.camarasocorro.sp.gov.br.  
Lauro Aparecido de Toledo – Presidente da Câmara

ALTERAÇÃO DA DATA DE ENTREGA E ABERTURA DE ENVELOPES REFERENTE AO EDITAL 
DO PROCESSO Nº 01/2018, CARTA CONVITE Nº 01/2018, OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO 
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LICENÇA REFERENTES A UTILIZAÇÃO DE SOFTWARES 
INTEGRADOS PARA A GESTÃO PÚBLICA.
A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, entidade de direito público inscrita no CNPJ sob número 
02.039.613/0001-68, com sede à Rua Antônio Leopoldino número 197 – Centro – Socorro – SP através de seu 
presidente, Vereador Lauro Aparecido de Toledo, no uso de suas atribuições legais, torna público, para o conhecimento 
dos interessados, que, em razão do jogo do Brasil a se realizar no dia 02 de julho de 2018, fica alterado para o dia 
04 de julho de 2018, até às 15 horas, os envelopes de que trata o subitem 9.1., devendo as empresas não convidadas 
manifestar seu interesse em participar do certame com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas de referida data 
(conforme subitem 9.2. do Edital), ficando também alterada para o dia 04 de julho de 2018, às 15 horas e 30 minutos 
horas, a abertura dos envelopes prevista no subitem 6.3. do Edital, ficando mantidas todas as demais condições do 
Edital em apreço.

Socorro, 26 de junho de 2018

Lauro Aparecido de Toledo
Presidente da Câmara Municipal da Estância de Socorro/SP
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Arraiá na Praça acontece neste final de semana 
em antecipação ao Festival Cultural de Inverno

Confira a programação completa do Festival que terá atrações entre os dias 05 e 15 de julho


