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Prefeito de Socorro é eleito presidente do Consórcio 
de Turismo do Circuito das Águas Paulista

O Consórcio de Turismo do Circui-
to das Águas Paulista se reuniu nesta 
terça-feira (11) e elegeu sua nova di-
retoria para o biênio 2019/2020, fican-
do assim constituída: Presidente André 
Bozola (Prefeito de Socorro), Vice-pre-
sidente Luiz Oscar Vitale Jacob (Pre-
feito de Amparo) e Tesoureiro Edson 
Rodrigo de Oliveira Cunha (Prefeito 
de Monte Alegre do Sul).

Antes da eleição, alguns assuntos pau-
tados foram discutidos e foi realizada a 
premiação dos Jogos Desportivos do Cir-
cuito das Águas Paulista 2018, sendo Am-
paro a campeã, vice-campeã Pedreira e a 
terceira colocada Jaguariúna. As demais 
Estâncias do Circuito se classificaram, 
respectivamente na sequência: Socorro, 
Águas de Lindoia, Serra Negra, Monte 
Alegre do Sul, Holambra e Lindoia.

O Consórcio de Turismo do Circui-
to das Águas Paulista existe há treze 
anos e fomenta as atividades turísticas 
dos nove municípios que o integram: 
Águas de Lindóia, Amparo, Holambra, 
Jaguariúna, Lindoia, Monte Alegre do 
Sul, Pedreira, Serra Negra e Socorro.

O novo presidente, André Bozola, 
prefeito de Socorro, que já presidiu a 
Associação das Prefeituras das Cida-
des Estância do Estado de São Paulo 
– Aprecesp em 2015, atualmente ocupa 
o cargo de 1º secretário da entidade e 
presidente do Conselho de Orientação 
e Controle – COC do Departamento 
de Apoio ao Desenvolvimento dos Mu-
nicípios Turísticos – DadeTur, ligado à 
Secretaria Estadual de Turismo. Além 
de presidir o Consórcio Intermunicipal 

de Saneamento Básico da Região do 
Circuito das Águas – CISBRA.

“O Consórcio de Turismo do Cir-
cuito das Águas Paulista tem atuação 
consolidada e reconhecida nacional-
mente. Assumir esta posição nos traz 
grande responsabilidade e, portanto, 

continuaremos o trabalho agregando 
os relacionamentos construídos por 
Socorro durante nossa administração, 
buscando ainda mais visibilidade ao tu-
rismo no Circuito” – comentou André 
Bozola.  “Vamos continuar fortalecendo 
o turismo nos municípios do Circuito 

das Águas Paulista, destino importante 
em níveis nacional e estadual. Alguns 
projetos turísticos que estão em anda-
mento são ligados ao café na região, em 
parceria com Sebrae, e à floricultura, 
em parceria com uma faculdade de Ho-
lambra” – concluiu o presidente eleito.

Prefeito de Socorro vai presidir o Consórcio nos próximos dois anos

Secretaria Saúde realizou 816 testes 
rápidos na campanha Fique Sabendo

A Secretaria de Saúde da Prefeitura 
de Socorro iniciou no sábado (01), no 
Palácio das Águias, a sua participação na 
11ª Campanha Estadual do Fique Saben-
do 2018. A campanha continuou duran-
te a semana nas unidades municipais de 
saúde e se encerrou na sexta-feira (07). 
Durante este período, foram realizados 
816 testes rápidos para detecção de 
HIV, Sífilis, Hepatites B e C. Os testes 
foram aplicados por enfermeiros e o 
aconselhamento foi feito por psicólogos 
da Rede Municipal de Saúde.

A campanha Fique Sabendo faz par-
te do programa estadual de DST/AIDS, 
criado em 1983 com quatro objetivos 

básicos: Esclarecimento sobre as doen-
ças; Vigilância Epidemiológica; Garantia 
de atendimento aos portadores do ví-
rus e orientação sobre a necessidade 
da auto prevenção contra as doenças 
sexualmente transmissíveis.

A Secretaria Municipal de Saúde 
agradece a participação do público 
atendido, a equipe de profissionais e o 
Rotary Club, pelo apoio na realização 
da campanha. A Secretaria informa que 
as unidades continuam realizando os 
testes rápidos diariamente. Os testes 
rápidos permitem que o paciente co-
nheça rapidamente o resultado e rece-
ba as orientações necessárias.

Os testes rápidos buscam diagnosticar casos de HIV, Sífilis, Hepatites B e C

Prefeitura doou cerca de 20 toneladas de 
composto orgânico a produtores rurais em 2018

A Prefeitura de Socorro, por meio da 
Secretaria de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável e do Departa-
mento de Desenvolvimento Rural, forne-
ceu gratuitamente cerca de 20 toneladas 
de composto orgânico a produtores 
rurais do município em 2018. Se compa-
rada a 2017, a procura pelo material teve 
um crescimento de 30%, quando foram 
fornecidas quinze toneladas. Os produ-
tores utilizam o composto como adubo 
orgânico para suas plantações.

“A adubação orgânica é importan-
te porque, além de fornecer nutrientes 
para as plantas, melhora as condições fí-
sicas do solo, aumenta a penetração das 
raízes e a retenção de água e minerais 
na superfície” – comenta Paulo Loren-
sini, diretor de Desenvolvimento Rural.

O composto orgânico é produzido 
pela Prefeitura, no Complexo Ambien-
tal Municipal “Deputado Ricardo Izar”, 
através da trituração de lixo orgânico, 
galhos e folhas. Este trabalho é realiza-

do pela Secretaria de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável em par-
ceria com a empresa Visafértil. Anual-
mente, são produzidas cerca de 30 
toneladas de composto no Complexo 
Ambiental. O que não é doado aos 
produtores, é utilizado para jardinagem 
de áreas públicas.

Os produtores utilizam o composto 
orgânico em hortas e pomares, além de 
diversas culturas como morango, uva, 
café, tomate, abacate, alface, pitaia, laran-
ja e milho. Agricultores de vinte bairros 
de Socorro utilizam o composto que, 
além dos benefícios no cultivo, traz sig-
nificante economia na produção.

Os produtores rurais interessados 
em receber o composto orgânico gra-
tuitamente, podem se dirigir até o Espa-
ço do Produtor Rural “Eng. Agr. Joaquim 
Gilberto Vieira”, antigo almoxarifado da 
Prefeitura, próximo à antiga rodoviária. 
Informações podem ser obtidas através 
do telefone (19) 3895-6430.
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PORTARIAS .............................................................

PORTARIA Nº 8140/2018
EDELSON CABRAL TEVES, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, EM 

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

Art. 1º -  Desligar por pedido de demissão a servidora Ana Beatriz Ramalho - portadora da CTPS 
nº 64070 - Série 0089-SP, ocupante do emprego permanente de Atendente de Cosultório Odontológico, a 
partir de 06 de Dezembro de 2018.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 12 de Dezembro de 2018.

Publique-se.
Edelson Cabral Teves
Prefeito Municipal em Exercício
Publicado no Jornal oficial de Socorro e afixado no mural da Prefeitura.
Lauren Salgueiro Bonfá
Procuradora Jurídica

PORTARIA Nº 8141/2018
EDELSON CABRAL TEVES, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, EM 

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

Art. 1º - Prorrogar por mais 60 (sessenta) dias a Licença Maternidade, nos termos da Lei Municipal 
nº 3295/2009, para as servidoras:

- Elisângela Vaz de Lima Damázio - CTPS 35105 Série - 00263-SP, ocupante do emprego 
permanente de Professor de Desenvolvimento Infantil durante o período de 19 de Dezembro de 2018 a 16 
de Fevereiro de 2019.

- Renata Gomes Françoso - CTPS 76801 Série 00176 - SP, ocupante do emprego permanente de 
Médico Veterinário durante o período de 01 de Janeiro de 2019 a 01 de Março de 2019.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 12 de Dezembro de 2018.

Publique-se.
Edelson Cabral Teves
Prefeito Municipal em Exercício
Publicado no Jornal oficial de Socorro e afixado no mural da Prefeitura.
Lauren Salgueiro Bonfá
Procuradora Jurídica

PORTARIA Nº 8142/2018
EDELSON CABRAL TEVES, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, EM 

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

Art. 1º -  Nomear Alaides Gaspar Saragiotto - CTPS 50044 - Série 00232-SP, para ocupar o emprego 
em comissão de Assessor Técnico de Cidadania  - referência 26, a partir de 10 de Dezembro de 2018. 

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 12 de Dezembro de 2018.

Publique-se.
Edelson Cabral Teves
Prefeito Municipal em Exercício
Publicado no Jornal oficial de Socorro e afixado no mural da Prefeitura.
Lauren Salgueiro Bonfá
Procuradora Jurídica

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

DECRETO Nº 3872/2018
Suplementação de Dotações Orçamentárias

EDELSON CABRAL TEVES, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, 
ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS; DECRETA:

Artigo 1º. - Fica aberto na Secretária da Fazenda – Diretoria de Contabilidade um crédito adicional 
suplementar no valor de R$ 236.320,00 (Duzentos e Trinta e Seis Mil e Trezentos e Vinte Reais), para reforço 
da seguinte dotação do orçamento vigente:

438 02.06.01 . 3.3.90.39.00 . 10.302.0048.2.222 ASS. MED. HOSPITALAR R$ 236.320,00
     TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO ..................................................................................... R$ 236.320,00

Artigo 2o. - O valor do presente crédito será coberto com os recursos provenientes do excesso 
de arrecadação realizado, oriundos da rubrica de receita “Outras Receitas Diversas”, referente à devolução de 
recursos do Consorcio Intermunicipal de Saúde - CONISCA, em conformidade com o artigo 43, § 1º, inciso II, 
da Lei 4.320/64 de 17/03/1964, no valor de..................................................R$ 236.320,00

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

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

Publique-se.
Edelson Cabral Teves
Prefeito Municipal em Exercício
Publicado no Jornal oficial de Socorro e afixado no mural da Prefeitura.
Lauren Salgueiro Bonfá
Procuradora Jurídica

DECRETO Nº 3874/2018
Suplementação de Dotações Orçamentárias

EDELSON CABRAL TEVES, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, 
ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS; DECRETA:

Artigo 1º. - Fica aberto na Secretária da Fazenda - Diretoria de Contabilidade um crédito adicional 
suplementar no valor de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), para reforço da seguinte dotação do orçamento vigente:

392 02.06.01 . 3.3.90.30.00 . 10.301.0047.2.219 MED..HOSPIT. V05. 300.029 R$ 100.000,00
     TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO .................................................................................... R$ 100.000,00

Artigo 2o. – O valor do presente crédito será coberto com os recursos provenientes do superávit 
financeiro, do recurso do Ministério da Saúde, programa Incremento PAB, em conformidade com o artigo 43, § 1º, 
inciso I, da Lei 4.320/64 de 17/03/1964, no valor de.................................................................................R$ 100.000,00

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

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

Publique-se.
Edelson Cabral Teves
Prefeito Municipal em Exercício
Publicado no Jornal oficial de Socorro e afixado no mural da Prefeitura.
Lauren Salgueiro Bonfá
Procuradora Jurídica

DECRETO Nº 3875/2018
 Dispõe sobre a homologação das permutas dos permissionários existentes e inclusão 

de novos Pontos de Taxi no Município de Socorro.

EDELSON CABRAL TEVES, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO DA ESTÂNCIA 
DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, e, 
Considerando o Procedimento Administrativo realizado pelo Departamento de Fiscalização, Tributação e 
Arrecadação, nos termos do artigo 80 da Lei nº 2981/2002 que dispõe sobre a organização dos serviços 
de transporte público municipal coletivo, escolar, taxis e fretamento do município; Considerando, que foram 
homologadas as permutas entre os permissionários dos Pontos de Táxi existentes no Município; Considerando, 
que forma inclusos os novos permissionários dos Pontos de Taxi do Município; Considerando, que forma 
unificados os pontos do Bairro do Oratório, Moraes, Socorro/Munhoz, Socorro/Monte Alegre do Sul, todos 
no Palácio das Águias; Considerando que os Pontos nº 1 / 2, 7, 8 e 9 não sofreram alterações em seus 
permissionários; DECRETA:

  
Art. 1º- Em virtude da apuração realizada pelo Departamento de Fiscalização e Posturas, junto aos 

autos do processo administrativo nº 7.588/2018, segue a relação de todos os regulares permissionários para o 
serviço de transporte individual de passageiros no município de Socorro:

JOSE APARECIDO ASSONI Ponto nº Local

RAFAEL MARIO RASOPPI 016.270.528-01

     3
PRAÇA DE 

FÓRUM

JOAO FERREIRA 777.728.578-53

EDGAR PEDROSO DE FARIA * transferido 21.065.369/0001-52

ALEXANDRE EPIFANIO TORMASSY 053.475.498-82

CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA 034.228.228-01

MARIO FERREIRA DE ANDRADE 003.034.978-82

EDGAR PEDROSO DE FARIA (MEI) 21.065.369/0001-52

MARIO GRANCONATO FILHO * transferido 334.617.228-71

 BENEDITO GOMES MARTINS 056.457.168-76

LUIS ANTONIO BONELLO

MAURO CAILO RIBEIRO

PAULO CÉSAR DE OLIVEIRA

DRAUSIO DE MORAES FILHO 867.051.648-91

4
     
  
    
    HOSPITAL

JOSE MARIA DE SOUZA 007.217.568-08
JESUE LOPES 280.280.408-10
ALCINDO DOMINGUES DE LIMA 963.439.748-49
JOÃO TASCA 309.749.768-49
JOSE GAMBA 084.525.558-49
ARMANDO ROSA SANCHES 206.650.088-72
KATIA POLLI 274.336.518-88
ZILDA POLLI 016.286.528-70
JOÃO LUIS DE ARAUJO 028.437.058-43

VANDERSON DO CARMO 250.349.138-36

5
AV. XV 

DE 
AGOSTO 

JOSE PRETO DE GODOY 247.191.028-91

PEDRO ALUISIO DE OLIVEIRA 137.962.308-14

ELIANE CRISTINA RIBEIRO MARTINS 22.912.692/0001-87

ROBERTO OLIVEIRA MARTINS (MEI) 30.768.705/0001-14

MARCELINO PASCOALI 016.279.698-61
 

LAERCIO MAZOLINI 345.448.366-20

6
AV. 

GERMANO 

ODAIR PAULINO RIBEIRO JUNIOR 407.281.698-19

JOAO PAULINO RIBEIRO 080.668.506-97

JOSE ROMEU BOZOLA 040.685.738-59

MARCEDES RISSATO 270.214.598-15

WILSON ROBERTO ANHE 379.960.378-68

NOME CPF PONTOS Nº LOCALIZAÇÃO

MARIO CARDOSO DE SOUZA  814.462.178-68 10
Fica unificado o ponto da  

Estrada Municipal do Bairro 
do Oratório,  no ponto do 

Palacio das Aguias

WESLWY HENRIQUE GINHINI        393.195.878-76 11
Fica unificado o ponto da  

Estrada Municipal do Bairro 
dos Moraes no ponto do 

Palacio das Aguias

ANDERSON H. FERREIRA 312.298.268-89 12
Fica unificado  o ponto da 
Estrada Socorro/Munhoz,  
no ponto do Palacio das 

Aguias

ADRIANO MONTINI 172.697.828-14 13
Fica unificado o ponto da  
Estrada Socorro/Monte 

Alegre do Sul, no ponto do 
Palacio das Aguias

MARIO GRANCONATO FILHO

EDGAR PEDROSO DE FARIA 

334.617.228-71

21.065.369/0001-52

14
2 vagas sendo 
01 (uma) vaga 
na modalidade 

acessível Palacio das Aguias

EDILSON CLAUDINO ALMEIDA 445.010.564-87 15
na Feira de Malhas, 

localizada na Rodovia 
Pompeu Conti s/nº

EGLANTINA TOLEDO 042.771.258-08 16
na Moda Shopping Loja 
de Fábrica, localizada na 
Rodovia Pompeu Conti 

s/nº

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 13 de dezembro de 2018.

Publique-se
Edelson Cabral Teves
Prefeito Municipal em Exercício
Publicado e Afixado em igual data no mural da Prefeitura.
Lauren Salgueiro Bonfá
Procuradora Jurídica

DECRETO Nº 3876/2018
EDELSON CABRAL TEVES, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO DA ESTÂNCIA DE 

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

Art. 1º - Ficam determinados Facultativos os pontos nas repartições municipais, durante o mês 
dezembro  de 2018, conforme segue:

21/12 (sexta-feira) - ½ período na parte da tarde a partir das 12h.
24/12 (segunda-feira)
31/12 (segunda-feira) 

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 13 de Dezembro de 2018.

Publique-se.
Edelson Cabral Teves
Prefeito Municipal em Exercício
Publicado no Jornal oficial de Socorro e afixado no mural da Prefeitura.
Lauren Salgueiro Bonfá
Procuradora Jurídica
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OUVIDORIA ............................................................

RELATÓRIO TRIMESTRAL DA OUVIDORIA
A Ouvidoria do Município de Socorro; criada pela Lei Complementar 198/2013; sancionada em 31/01/2013 

e publicada no Jornal Oficial de Socorro na edição número 230, datada de 08/02/2013, por sua Ouvidora infra-
assinada, vem apresentar o relatório trimestral de suas atividades, conforme segue:

Primeiramente, cumpre-nos informar que, entre os meses de setembro/2018 a novembro/2018, a 
Ouvidoria recebeu um total de 47 (quarenta e sete) manifestações, entre elogios, pedido de informações, 
reclamações, solicitações e denúncias, referentes aos mais variados assuntos relativos à Administração, bem 
como envolvendo diversas Secretarias, conforme planilha 1 abaixo.

Não obstante, saliente-se que dentre as 47 manifestações recebidas pela Ouvidoria, 34 delas foram devidamente 
finalizadas, perfazendo o percentual de 72,34% dos casos solucionados, demonstrado pela planilha 2 abaixo.

Assim, diante dos dados acima expostos, vemos que os números apresentados possibilitam, ao nosso ver, 
uma avaliação positiva quanto aos atendimentos das manifestações apresentadas.

Destarte, sendo o que nos cumpria informar até o momento, concluímos o presente, certos de ser a 
Ouvidoria um importante elo de comunicação, uma vez que possibilita ao munícipe maior proximidade junto 
à Administração Pública, resultando na sua efetiva colaboração para melhorias na prestação de serviços, bem 
como para reafirmar a qualidade dos bons serviços já prestados, contribuindo assim para o desenvolvimento 
do Município.

Socorro, 11 de dezembro de 2018

Atenciosamente,

Daniela Moreira
Chefe da Ouvidoria

Planilha 1

Departamentos/ Assuntos Quantidade

Limpeza Pública/Coleta de Lixo 2

Estradas Rurais 4

Saúde 11

Fiscalização 1

Tributação 7

Administrativo 8

Serviços/Obras Urbanas 11

Meio Ambiente 3

TOTAL                                                                                      47

Planilha 2

Tipificação         
Quantidade

Analisadas/ Atendidas/ 
Solucionadas

Denúncia 1 1

Elogio 5 5

Informação 3 3

Reclamação 13 7

Solicitação 25 18

Sugestão 0 0

TOTAL 47 34

CONSERVATÓRIO MUNICIPAL ..........................

PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR(A) DE MÚSICA – 
COMUNICADO DE ABERTURA

EDITAL 02/2018
1. DISPOSIÇÕES INICIAIS

O Instituto Cultura & Arte – ICA, abre processo seletivo para preenchimento do seguinte cargo no projeto 
Conservatório Municipal de Socorro:

Cargo Professor de Música

Especialidade Bateria / Percussão / Prática em Conjunto

Remuneração R$29,00 hora/aula

Carga horária semanal 10 horas

Duração do contrato 12 meses

Contratação Prestação de Serviços

Requisitos obrigatórios

- Ensino superior em Música (completo ou cursando);
- Ter experiência na especialidade desejada em instituições de ensino;
- Ser Micro Empreendedor Individual – MEI;
- Ter disponibilidade para ministrar aulas em Socorro/SP.

 

2. INSCRIÇÕES
2.1. As inscrições serão realizadas no período de 10 de dezembro de 2018 a 18 de janeiro de 2019.
2.2. Para se inscrever, o candidato deverá preencher o formulário de inscrição online no link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0kJF6pszGQCxcRM2JSKFgzr0GdMTHeX8GSryfmJ5VGC_7ew/
viewform?vc=0&c=0&w=1
Para efetivar a inscrição, o candidato deverá enviar ficha de inscrição corretamente preenchida, incluindo 
Comprovante de Formação, Currículo de no máximo cinco páginas e até três vídeos que mostre o profissional 
tocando.
2.3. Não serão aceitas inscrições via correio ou quaisquer outras formas que não as estabelecidas neste 
comunicado. Também não serão aceitos currículos entregues em desconformidade com os parâmetros e 
formatações estipuladas na Ficha de Inscrição.
2.4. Os candidatos inscritos que não atenderem e/ou não comprovarem os requisitos obrigatórios do cargo 
conforme as disposições do item 1, acima, terão sua inscrição indeferida.
2.5. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e a expressa aceitação das condições do processo 
seletivo, estabelecidas neste comunicado, das quais não poderá alegar desconhecimento.
2.6. Os candidatos receberão o deferimento de suas inscrições por e-mail, onde também serão enviadas 
informações de datas, locais e horários das etapas seletivas.

3. ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO

3.1. O processo seletivo constará de duas etapas, a saber:
1ª etapa – Caráter classificatório
Análise do currículo, experiência profissional e formação acadêmica. Serão classificados os cinco primeiros 
colocados.
2ª etapa – Entrevista
Os cinco candidatos classificados serão chamados para entrevista. Eles deverão preparar uma apresentação 
(peça solo ou com playback) e a explanação da metodologia e conteúdo do curso de bateria que deseja 
implantar no Conservatório de Socorro (esse conteúdo deverá ser explicado em formato de entrevista). 
Observação: vai ter bateria e caixa de som a disposição do entrevistado.
3.2. O resultado do processo seletivo contendo a ordem de classificação dos candidatos será divulgado no 
site do Conservatório de Socorro: www.conservatoriodesocorro.com.br e na secretaria do Conservatório de 
Socorro, sito à Rua Antônio Leopoldino, 215 – Centro – Socorro/SP.

4. DA CONTRATAÇÃO

O candidato aprovado será contratado pelo Instituto Cultura & Arte – ICA, para trabalhar no Projeto 
Conservatório Municipal de Socorro. O período de contratação será de 12 meses, trabalhando 10 horas por 
semana.
A contratação será feita por empresa prestadora de serviço, sendo necessário o contratado ter ser Micro 
Empreendedor Individual – MEI.

5. DISPOSIÇÕES FINAIS

5.1. As informações prestadas e documentos entregues pelo candidato são de sua inteira responsabilidade, 
sendo que a inexatidão ou irregularidade de qualquer destes, mesmo que verificada a qualquer tempo, em 
especial após a assinatura do contrato de trabalho, implicará na desclassificação do candidato e respectiva 
rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
A participação do candidato implicará no conhecimento e a expressa aceitação das condições do processo 
seletivo, estabelecidas neste comunicado, das quais não poderá alegar desconhecimento.
5.2. As disposições constantes deste comunicado poderão sofrer alterações enquanto não consumada a 
providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em aviso a ser divulgado 
no site do Conservatório de Socorro. Os casos omissos serão analisados e decididos pela Diretoria do 
Conservatório de Socorro.

5.3. PREVISÃO DE CRONOGRAMA 

Evento Data

Inscrições 10/12/2018 a 18/01/2019 

Divulgação dos convocados para a 2º etapa seletiva 25/01/2019

Realização da Entrevista 30/01/2019

Divulgação no site do Conservatório de Socorro do resultado final 01/02/2019
 
Observação: as datas aqui previstas poderão sofrer alterações a critério do Conservatório de Socorro.

Socorro, 10 de dezembro de 2018.

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

Sessão Extraordinária de 10 de dezembro de 2018 
Presidência do Vereador: Lauro Aparecido de Toledo
Vereadores presentes: Edeli de Fatima Antunes de Almeida, João Pinhoni Neto, José Carlos Tonelli, José Pas-
choalotto, Lauro Aparecido de Toledo, Luis Carlos Borin, Marcelo José de Faria, Marcos Alexandre Conti e 
Tomás D’Aquino Frattini.

Eleição para renovação da Mesa da Câmara para o biênio de 2019/2020
Votação para o cargo de 2.º Secretário: Vereador Luis Carlos Borin: 7 (sete) votos dos vereadores Edeli 
de Fatima Antunes de Almeida, João Pinhoni Neto, José Carlos Tonelli, Lauro Aparecido de Toledo, Luis Carlos 
Borin, Marcos Alexandre Conti e Tomás D’Aquino Frattini; 
Votação para o cargo de 1.º Secretário: Vereador Tomás D’Aquino Frattini: 9 (nove) votos, eleito por 
unanimidade; 
Votação para o cargo de Vice-Presidente: Vereador Lauro Aparecido de Toledo: 6 (seis) votos dos verea-
dores João Pinhoni Neto, José Carlos Tonelli, Lauro Aparecido de Toledo, Luis Carlos Borin, Marcos Alexandre 
Conti e Tomás D’Aquino Frattini; 
Votação para o cargo de Presidente: Vereadora Edeli de Fatima Antunes de Almeida: 2 (dois) votos dos 
vereadores Edeli de Fatima Antunes de Almeida e Marcos Alexandre Conti; Vereador João Pinhoni Neto: 
5 (cinco) votos dos vereadores João Pinhoni Neto, José Carlos Tonelli, Lauro Aparecido de Toledo, Luis Carlos 
Borin e Tomás D’Aquino Frattini; Vereador Marcelo José de Faria: 2 (dois) votos dos vereadores José 
Paschoalotto e Marcelo José de Faria. 

Mesa Diretora para o biênio 2019/2020:
Presidente: João Pinhoni Neto 
Vice-Presidente: Vereador Lauro Aparecido de Toledo 
1.º Secretário: Vereador Tomás D’Aquino Frattini 
2.º Secretário: Vereador Luis Carlos Borin

COMUNICADO TRANSMISSÃO AO VIVO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Câmara Municipal da Estância de Socorro, através de seu presidente, informa que a Audiência Pública 
realizada no dia 13 de dezembro, quinta-feira, às 18h, na Sala de Sessões da Câmara Municipal, à Rua XV de 
Novembro n.º 18 para tratar sobre as seguintes propostas de alteração da Lei Complementar nº 120/2007 (Lei 
de parcelamento, uso e ocupação do solo), está disponível no site www.camarasocorro.sp.gov.br.  

Lauro Aparecido de Toledo – Presidente da Câmara

LICITAÇÃO .............................................................

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Eu, Edelson Cabral Teves, Prefeito em exercício do Município de Socorro, Estado de São Paulo, RATIFICO o 
PROCESSO Nº 079/2018/PMES – CONCORRÊNCIA Nº 007/2018, cujo objeto é a Concessão de 
Direito de Uso de espaço público localizado a Rua Marcelino Pinto Teixeira, Mata do Pica-Pau, no 
Jardim Saltinho, Município de Socorro, destinada à instalação de Torre de Transmissão de Sinal 
de Internet, pelo período de 12 meses, prorrogável por igual período até o limite previsto em 
lei, conforme informações descritas no Anexo II – Termo de Referência do edital, tendo em vista 
que o mesmo restou FRACASSADO, considerando que não houve interessados em participar da licitação.

Encaminhe-se o presente termo à Supervisão de Licitação para juntada no processo e demais providências 
legais cabíveis e a Secretaria requisitante para conhecimento e providências.

Socorro, 10 de Dezembro de 2018.

Edelson Cabral Teves
Prefeito Municipal em Exercício

RESUMO DA ATA DE ABERTURA
RESUMO DA ATA DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO - CONCORRÊNCIA Nº 006/2018, 
para a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços e execução de obras de 
engenharia e arquitetura, visando a “Construção de Auditório Multiuso no Centro de Eventos João 
Orlandi Pagliusi”, com fornecimento de materiais, financiado através de convênio firmado entre 
a Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo e o Município de Socorro, DADE Nº 046/2018, 
conforme especificações contidas no Anexo III do edital – Memorial Descritivo. Decorrido o prazo 
recursal sem apresentação de quaisquer recursos e/ou impugnação. Aos doze dias do mês de dezembro de dois 
mil e dezoito às 14h30min reuniram-se a Comissão de Licitações para abertura do Envelope de nº 02 - proposta. 
Procedendo a abertura do envelope de nº 02 – Proposta e após análise e verificação de rotina constatou-se 
que existia inconsistência na planilha orçamentária apresentada pela empresa REPECOL CONSTRUÇÕES 
METÁLICAS LTDA, a Comissão de ofício corrigiu “valores” nos termos do item 13.4 do edital, uma 
diferença a maior de R$ 398,24 (trezentos e noventa e oito reais e vinte e quatro centavos) e da empresa 
CONSTRUTORA J.G. LTDA  ME, uma diferença a maior de R$ 72,55 (setenta e dois reais e cinquenta e 
cinco centavos) no valor total da proposta da empresa, diferenças devido a equívocos de multiplicação, sendo 
que tal situação não ocasionou problemas para a averiguação dos itens, haja vista os critérios estabelecidos pela 
municipalidade no instrumento editalício. Após análise e verificação de rotina, constatou-se que as propostas 
apresentadas pelas empresas estavam em conformidade com a solicitação e exigências contidas no Edital. 
Considerando-se, ainda, os ditames da Lei Complementar nº 123/2006 apenas a empresa CONSTRUTORA 
J.G. LTDA ME está enquadrada como ME e considerando que o menor valor ofertado foi pela mesma, 
dispensa-se a aplicação do estabelecido nos art. 44 e 45 da referida lei, quanto ao critério de empate ficto. 
Após, solucionadas todas as dúvidas e levando-se em conta o critério de julgamento de menor valor global, 
a classificação ficou sendo a seguinte: 1ª) CONSTRUTORA J.G. LTDA ME, pelo valor global de R$ 
2.895.758,75 (Dois Milhões e Oitocentos e Noventa e Cinco Mil e Setecentos e Cinquenta e Oito 
Reais e Setenta e Cinco Centavos); e 2ª)  REPECOL CONSTRUÇÕES METÁLICAS LTDA, pelo 
valor global de R$ 2.974.428,70 (Dois Milhões e Oitocentos e Noventa e Cinco Mil e Quatrocentos 
e Vinte e Oito Reais e Setenta Centavos). A Comissão Municipal de Licitações CLASSIFICOU o 
objeto do presente certame para a empresa: CONSTRUTORA J.G. LTDA ME, pelo valor global de R$ 
2.895.758,75 (Dois Milhões e Oitocentos e Noventa e Cinco Mil e Setecentos e Cinquenta e Oito 
Reais e Setenta e Cinco Centavos). O Presidente da Comissão Municipal de Licitações da Prefeitura do 
Município de Socorro deu por encerrada a presente sessão, concedendo o prazo recursal de 05 (cinco) dias 
úteis contra os atos praticados por esta Comissão Municipal de Licitações, em cumprimento a Lei Federal de 
Licitações n° 8.666/93 e demais alterações posteriores. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata. 
Socorro, 12 de dezembro de 2018. A ata encontra-se disponível no site da municipalidade: www.socorro.sp.gov.
br – link de comunicados - ata. Paulo Reinaldo de Faria - Presidente da Comissão de Licitação.

RESUMO DA ATA DE ABERTURA
RESUMO DA ATA DE REABERTURA - PROCESSO Nº 079/2018/PMES – CONCORRÊNCIA 
Nº 007/2018 - Aos Três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às 10h, na Sala da Comissão 
Municipal de Licitações do Município de Socorro, procedeu-se à abertura da sessão para o julgamento do 
presente procedimento licitatório, estando presente a Comissão Municipal de Licitações. Após o horário da 
entrega dos envelopes 01 – Habilitação e 02 – Proposta com encerramento para a entrega dos mesmos às 
09h30min, e logo após a lavratura da ata referente à Concorrência nº 007/2018, para a Concessão de 
Direito de Uso de espaço público localizado a Rua Marcelino Pinto Teixeira, Mata do Pica-Pau, no 
Jardim Saltinho, Município de Socorro, destinada à instalação de Torre de Transmissão de Sinal 
de Internet, pelo período de 12 meses, prorrogável por igual período até o limite previsto em lei, 
conforme informações descritas no Anexo II – Termo de Referência do edital. Verificando ainda que 
o edital foi publicado nos termos estabelecidos em Lei, demonstrando que a municipalidade cumpriu com os 
requisitos legais para a publicidade e transparência do certame. Após o encerramento do horário para a entrega 
dos envelopes, ou seja, às 9h e 30 min., e logo após a lavratura da ata referente à Concorrência nº 007/2018, 
constatou-se que nenhuma empresa havia encaminhado os envelopes de habilitação e proposta. A Comissão 
Municipal de Licitações do Município de Socorro, considerando o acima exposto declarou FRACASSADO o 
presente processo. Todo o procedimento de abertura foi realizado pelos membros da Comissão de Licitações. 
Nada mais havendo a constar. Paulo Reinaldo de Faria - Presidente da Comissão de Licitação.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Eu, Edelson Cabral Teves, Prefeito Municipal em exercício, em cumprimento ao disposto no inciso VI, do Art. 
43 da Lei Federal de Licitações Nº 8.666/93 e demais alterações posteriores, e art. 9º, letra “a”, inc. XXVI do 
Decreto Municipal nº 2914/2011, HOMOLOGO o resultado do PROCESSO Nº 108/2018/PMES – PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 050/2018 – Objeto: Aquisição de Retroescavadeira sobre pneus, zero km, ano e modelo 
de fabricação a partir de 2018, para uso pela Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 
conforme especificações descritas no Anexo II – Termo de Referência, para a empresa abaixo relacionada, 
conforme Ata de Julgamento da Pregoeira, de 12/12/2018, disponibilizada na íntegra no sítio eletrônico da 
municipalidade (www.socorro.sp.gov.br), a saber: Automec Comércio de Produtos Novos e Usados LTDA, para 
o item 01 pelo valor total de R$ 240.000,00 (Duzentos e Quarenta Mil Reais).    Assim sendo, RATIFICO o 
respectivo julgamento proferido pela Pregoeira, HOMOLOGANDO o presente processo de Pregão Presencial. 

Socorro, 12 de Dezembro de 2018. 

Edelson Cabral Teves
 Prefeito Municipal em Exercício

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Eu, Edelson Cabral Teves, Prefeito do Município de Socorro em Exercício, Estado de São Paulo, RATIFICO o 
resultado da Ata de Abertura referente PROCESSO Nº 097/2018/PMES - CONVITE Nº 017/2018, cujo 
objeto é a Contratação de empresa especializada para execução de serviços e obras no aterro 
sanitário, com fornecimento de materiais, conforme especificações descritas no anexo II – Termo 
de Referência do Edital, tendo em vista que o mesmo restou FRACASSADO, quer seja, Comissão 
verificou que não há possibilidade de se apurar três propostas válidas.

Encaminhe-se o presente termo à Supervisão de Licitações para juntada no processo e demais providências 
legais cabíveis, bem como informar a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para que 
verifique a necessidade de solicitação de novo processo, nos termos da lei.

Socorro, 10 de dezembro de 2018.

Edelson Cabral Teves
Prefeito Municipal em Exercício
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Creche do Jardim Santa Cruz resgata 
culturas tradicionais

A equipe da creche municipal do 
Jardim Santa Cruz desenvolveu, junto 
de seus alunos, atividade que resga-
tam as culturas tradicionais, através de 
brincadeiras e atividades lúdicas que 
estimulam as crianças a se desenvolve-
rem de forma global, social e cognitiva.

Algumas culturas tradicionais abor-
dadas foram: brincadeiras, cantigas de 
roda, amarelinha e a Festa de Agosto, 
quando é celebrado o aniversário de 

Socorro. Uma congada mirim, denomi-
nada “Pinguinho de Gente”, foi formada 
com os alunos, para demonstrar a im-
portância cultural desta manifestação.

As atividades desenvolvidas pelas 
professoras, orientadas pela coorde-
nadora Sonia Regina da Silva Sylvestre 
Franco e da diretora Elis Regina de 
Moraes Silva, trabalharam os estímulos 
motor, psicomotor, visual, tátil e auditi-
vo das crianças.

Socorro sediou reunião regional 
de gestores de saúde

A Prefeitura de Socorro, através da 
Secretaria Municipal de Saúde, recebeu 
na quarta-feira (05), uma reunião itine-
rante da Comissão de Intergestores da 
Regional de Bragança Paulista – CIR.

Essas reuniões têm o objetivo de 
aproximar e conhecer a realidade dos 
municípios participantes e especial-
mente, para dar visibilidade às ações e 
compromissos da entidade. Estas reu-
niões recebem o apoio técnico do go-
verno estadual.

O evento foi realizado no Auditório da 
Prefeitura Municipal de Socorro e contou 
com a presença de representantes da Se-
cretaria de Estado da Saúde de São Paulo, 
secretários municipais de Saúde dos mu-
nicípios da região e demais técnicos.

O secretário de Saúde de Socorro, 
Ricardo Lopes, fez as honras da casa e re-
cepcionou os seus colegas secretários e 
demais participantes do evento que teve 
como finalidade, discutir diversas pautas 
de interesse coletivo dos municípios.

Na ocasião, a diretora do Departa-
mento da Regional de Saúde de Campi-
nas (DRS VII), Mirella Povinelli, deu início 
à reunião com a apresentação da pau-
ta, que incluía melhorias no serviço do 
SAMU, com a revisão e adequação do 
protocolo de atendimento e a apresen-
tação da renovação da licença de funcio-
namento da base do SAMU de Socorro 
e outros municípios pelo Ministério da 
Saúde, atestando que a base local está 
apta para continuar o exercício.

Também foi feita apresentação de da-
dos pela Secretaria de Estado de Saúde 
sobre a situação de incidentes com es-
corpião nos municípios da região de Bra-
gança. Nesta pauta, o secretário de Saúde 
Ricardo Lopes reivindicou uma melhor 
assistência do governo estadual, para que 
não falte o soro em nosso município e a 
possibilidade da criação de um plano de 
contingência para combate ao escorpião.

Foi homologado um projeto para 
pleiteio de uma academia da saúde 
para o município de Socorro, com ins-
talação no bairro Jardim Araújo.

E por fim, houve a apresentação 
dos resultados de avaliação feita pela 
DRSVII na Santa Casa de Socorro, após 
uma visita no dia 13 de novembro, que 
contou também com a presença de re-
presentantes da HUSF, secretário mu-
nicipal de Saúde de Socorro, diretoria e 
técnicos do hospital. A visita teve como 
intuito conhecer os serviços prestados 
pela instituição e a possibilidade de ex-
pansão. Os dados apresentados serão 
levados ao Mistério da Saúde para plei-
tear melhorias, entre ela a implantação 
de uma maternidade.

“A reunião é um importante mo-
mento para a apresentação dos prin-
cipais problemas enfrentados na saúde 
pública dos municípios, neste espaço 
buscamos formas de solucioná-los por 
meio de troca de experiências e inter-
venção do estado” – concluiu o secre-
tário de Saúde, Ricardo Lopes.

Secretaria Municipal de Saúde zera fila 
por cirurgias de catarata

A Secretaria Municipal de Saúde rea-
lizou a operação de 342 pacientes de 
catarata em 2018, através de diversos 
mutirões, zerando a fila por este procedi-
mento. As cirurgias foram realizadas com 
recursos do Ministério da Saúde e parte 
com próprio municipal. Os procedimen-
tos também tiveram apoio da Santa Casa 
de Socorro. “Os pacientes de catarata 
podem surgir diariamente, mas podemos 
dizer que zeramos a demanda dos casos 
conhecidos até o momento” – esclarece 
o secretário de Saúde, Ricardo Lopes. Os 
mutirões vão continuar em 2019, benefi-
ciando os pacientes com catarata.

A catarata é uma opacificação do 
cristalino do olho, com ou sem di-
minuição da capacidade visual. Pode 
afetar um ou ambos os olhos e é fre-
quente desenvolver-se lentamente. Os 
sintomas podem incluir visão desfoca-

da, diminuição de sensibilidade às co-
res, halos à volta das luzes, dificuldade 
em observar luzes brilhantes e dificul-
dade em ver durante a noite. O diag-
nóstico pode ser confirmado através 
de consultas com oftalmologistas na 
rede pública de saúde.

Parceria da Prefeitura com a Visafértil em 
projeto de compostagem completa quatro anos

Em novembro de 2014, a Prefeitura 
Municipal da Estância de Socorro, em 
parceria com a empresa Visafértil, lançou 
o projeto “Para Reciclar o Lixo Orgânico, 
a Compostagem é a Solução”, que tem 
como objetivo a coleta de resíduos or-
gânicos domésticos para compostagem.

A implantação do projeto experi-
mental, foi celebrado através da assinatu-
ra de um acordo com o prefeito André 
Bozola, secretário de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável, João Ba-
tista Preto de Godoi e Ulisses Girardi, 
diretor da Visafértil, que produz adubos 
orgânicos na cidade de Mogi-Mirim (SP).

Nesses quatro anos de parceria, a 
Visafértil e a Prefeitura de Socorro 
vêm aplicando esse projeto de com-
postagem no bairro Jardim Gollo e em 
algumas escolas municipais.

O Complexo Ambiental Municipal 
“Deputado Ricardo Izar”, onde é feita a 
compostagem, recebe estudantes para au-
las de educação ambiental. Além de pos-
suir um viveiro de mudas de árvores, adu-
badas com o resultado da compostagem.

Outro projeto voltado para a sus-
tentabilidade ambiental desenvolvido 
em parceria com a Prefeitura de So-
corro é o Eco Escola Visafértil – Edu-
cação Ambiental, coordenado pela 
pedagoga ambiental Profª Maria Emília 
Tavares de Oliveira. Em parceria com 
as secretarias municipais de Meio Am-
biente e Educação, é realizado o traba-
lho de conscientização ambiental aos 

moradores do bairro selecionado, com 
os professores e alunos das escolas 
municipais de Socorro.

“Projeto sustentável que merece 
nossos aplausos, pois com isso diminuí-
mos os resíduos que iriam para o aterro 
sanitário, proporcionando a este local, 
uma vida mais longa e muitos outros 
benefícios ao meio ambiente” – comen-
ta o secretário do Meio Ambiente.

“O lixo é uma riqueza pública. Ex-
plorá-lo com inteligência e respeito à 
vida e ao meio ambiente é dever de 
todos nós” – complementou Ulisses 
Girardi da Visafértil.

A Prefeitura de Socorro sempre 
busca ações como esta com intuito de 
proporcionar melhor qualidade de vida 
aos cidadãos, respeitando o meio am-
biente e a sustentabilidade.

Prefeito de Socorro e representante da Visafértil 
na assinatura do acordo, há quatro anos

3ª edição do projeto Circulando Ideias
aconteceu no sábado

Aconteceu no último sábado (08), 
no Palácio das Águias, a 3ª edição do 
Projeto Circulando Ideias.

Este é um movimento das artes plás-
ticas que tem como objetivo promover 
oficinas de várias técnicas para apresen-
tar às crianças e adultos as diversas ma-
neiras de desenvolver a criatividade por 
meio de materiais como argila, tintas, 
cola, lápis, reciclagem e fotografia.

Como nas edições anteriores, as 
oficinas foram um sucesso. Mais de 60 
pessoas participaram das oficinas de 
modelagem em argila com Rosa Perei-

ra, desenho realista e grafite com Bru-
no França, fotografia com Kira Tonello, 
enfeites de natal de material reciclá-
vel com Thiago Faria, pintura aquarela 
com Hélcio Moura Cardoso, enfeites 
de Natal com Elsa Farias, escultura de 
sucata com Luiz Valdo e colagem com 
Paulo Cesar Fuentes Pisoli.

A organização agradece a parce-
ria dos artistas envolvidos e o apoio 
da Biblioteca Municipal, do Conselho 
Municipal de Políticas Culturais – CO-
MUPC, da Secretaria Municipal de Cul-
tura e da Prefeitura de Socorro.


