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Departamento Municipal de Esportes, Lazer e Juventude 
irá oferecer aulas e atividades pela internet

Diante das medidas preventivas 
contra o coronavírus (COVID-19), o 
Departamento Municipal de Esportes, 
Lazer e Juventude de Socorro vai ofe-

recer online as aulas que aconteciam no 
Parque da Cidade. As aulas à distância 
serão realizadas através da página criada 
no Facebook, disponível através do link: 

www.facebook.com/esportes.socorro.
As aulas serão disponibilizadas 

abertamente, não somente aos alu-
nos cadastrados, e permanecerão 

arquivadas na página. As aulas ofere-
cidas pelo Departamento de Espor-
tes: Dança, Ginástica, Karatê , Tênis, 
Muay Thai.

Campanha “Conexão Solidária” da 
EPTV Campinas acontece em 
Socorro neste final de semana
Doações de alimentos, materiais de limpeza e higiene, álcool gel, roupas 
e máscaras deve ser feita no Parque da Cidade, em sistema “drive-thru”
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DECRETOS ..............................................................

DECRETO Nº 4054/2020
Dispõe sobre a prorrogação e alterações no Decreto nº 4049/2020, e dá providências. 

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

Art. 1º - O inciso II, do art. 4º do Decreto nº 4049/2020, passa a viger com seguinte redação:
Art. 4º – (....)
I – (....)
II – Pagamento do IPTU e demais tributos, em 20/05/2020.
Art. 2º - O art. 6º do Decreto nº 4049/2020 passa a viger com a seguinte redação:
Art. 6º – As servidoras municipais gestantes, deverão adotar regime de trabalho remoto (home-office), devendo 

seu chefe imediato orientar as atividades a serem desenvolvidas.
Parágrafo único - Os servidores públicos municipais com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos e que não 

realizam atendimentos presenciais ao público, deverão retornar ao trabalho, para o exercício normal de suas atividades.
Art. 3º - O art. 8º do Decreto nº 4049/2020, passa a viger com a seguinte redação:
Art. 8º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com vigência até 10 de maio de 2020, em 

atenção ao Decreto Estadual, mantendo-se todas as demais disposições contidas no Decreto nº 4049/2020, podendo 
sofrer alterações a qualquer momento em virtude de novos acontecimentos.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 22 de abril de 2020

Publicado no Mural da Prefeitura e na Imprensa Oficial do Município
André Eduardo Bozola de Souza Pinto 
Prefeito Municipal
José Ricardo Custódio da Silva
Secretário dos Negócios Jurídicos

DECRETO Nº 4055/2020
Dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras nas dependências das empresas e 

prestadores de serviços, e dá providências. 

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

Art. 1º - Fica determinada a obrigatoriedade do uso de máscaras pelos proprietários e colaboradores 
das empresas e prestadores de serviços em funcionamento no município, bem como ficam obrigados a 
disponibilizar aos seus clientes, álcool em gel para higienização, preferenciamente próximo da porta de entrada 
de seus estabelecimentos. 

Art. 2º - As pessoas em geral que necessitarem ingressar nos estabelecimentos citados, deverão 
obrigatoriamente estar utilizando máscaras de proteção. 

Art. 3º - Compete aos proprietários das empresas e prestadores de serviços, alertar seus clientes 
quanto ao atendimento das medidas de distanciamento social estabelecidas pelo Ministério da Saúde, evitando-
se filas e mantendo a constante fiscalização sob pena de aplicação de penalidades pelo Departamento de 
Fiscalização Municipal, ficando ainda responsáveis por eventuais filas e aglomerações nas calçadas enquanto 
aguardam a entrada no estabelecimento.

Art. 4º - Fica terminantemente proibido o consumo de alimentos e bebidas no interior dos 
estabelecimentos comercias.

Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, podendo sofrer alterações a qualquer 
momento em virtude de novos acontecimentos.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 22 de abril de 2020.

Publicado no Mural da Prefeitura e na Imprensa Oficial do Município 
André Eduardo Bozola de Souza Pinto 
Prefeito Municipal 
José Ricardo Custódio da Silva 
Secretário dos Negócios Jurídicos

DECRETO Nº 4056/2020
“Dispõe sobre a antecipação da folha de pagamento dos servidores municipais e dá providências.”

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

 Art. 1º -  Fica autorizada a antecipação do pagamento do salário dos servidores municipais, para as 
datas de 27, 28, 29 e 30 de abril de 2020, divididas pelo critério de ordem alfabética, a saber:

I – Servidores com iniciais de nomenclatura “a”, “b”, “c”, “d”, “e” e “f”, o pagamento será no dia 27 de abril de 2020;
II – Servidores com iniciais de nomenclatura “g”, “h”, “i”, “j”, “k” e “l”, o pagamento será no dia 28 de abril de 2020;
III – Servidores com iniciais de nomenclatura “m”, “n”, “o”, “p”, “q” e “r”, o pagamento será no dia 29 de abril de 2020;
IV – Servidores com iniciais de nomenclatura “s”, “t”, “u”, “v”, “w”, “x”, “y” e “z”, o pagamento será no dia 30 de abril de 2020;
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 22 de abril de 2020.

Publicado no Mural da Prefeitura e na Imprensa Oficial do Município
 André Eduardo Bozola de Souza Pinto 
Prefeito Municipal
José Ricardo Custódio da Silva
Secretário dos Negócios Jurídicos

PORTARIAS ............................................................

PORTARIA Nº 8644/2020
ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 

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

Art. 1º - Desligar do serviço público municipal, o servidor FERNANDO MURILO SILVA, ocupante do 
emprego em comissão de Chefe do Serviço de Cultura, Referência 35, a partir de 22 de abril de 2020.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 22 de abril de 2020

Publique-se
André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal oficial de Socorro e afixado no mural da Prefeitura.
José Ricardo Custódio da Silva
Secretário dos Negócios Jurídicos

PORTARIA Nº 8654/2020
ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 

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

Art. 1º - Nomear,  a  partir de 23 de Abril  de 2020:  
Nome: Agente político

Fernando Murilo Silva – RG nº 29.873.304-3 Secretário de Cultura
 

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 23 de abril de de 2020

Publique-se
André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal oficial de Socorro e afixado no mural da Prefeitura.
José Ricardo Custódio da Silva
Secretário dos Negócios Jurídicos

PORTARIA Nº 8655/2020
ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 

DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE:
 
Art. 1º - Fica nomeada Patrícia Toledo da Silva, RG 28.237.974-5, CPF 262.900.388-42, nos termos 

do Decreto Municipal nº 3.695/2017 e Lei Federal nº 13.019 de 31 de julho de 2014, como Gestora do Termo 
do Colaboração nº 02/2020, da Secretaria de Cidadania.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 23 de abril de 2020
 
Publique-se.
André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal oficial de Socorro e afixado no mural da Prefeitura.
José Ricardo Custódio da silva 
Secretaria dos Negócios Jurídicos

PORTARIA Nº 8656/2020
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 abaixo descritos para, sob a presidência do pri-

meiro nomeado, integrarem Comissão de Monitoramento e Avaliação do Termo de Colaboração nº 
02/2020, da Secretaria Municipal de Cidadania.

Elton da Rocha Ferreira, RG 40.154.727-9, CPF 434.166.338-06;
Carla Araújo Lima, RG 12766252, CPF 065.635.286-86;
Washington Fernando de Azevedo Faria, RG 548231564, CPF 435.593.768-23.
Art. 2º - Os trabalhos de que trata esta Portaria serão prestados sem ônus aos cofres municipais, 

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 23 de abril de 2020
 

Publique-se.
André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal oficial de Socorro e afixado no mural da Prefeitura.
José Ricardo Custódio da Silva 
Secretaria dos Negócios Jurídicos

SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO ............

PORTARIA Nº 004/2020
Dispõe sobre a instauração de Processo Administrativo Disciplinar

O SECRETÁRIO DE SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO DA ESTÂNCIA DE 
SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE:

Art. 1º – Instaurar Processo Administrativo Disciplinar, para apuração de possível infração 
administrativa no Departamento da Guarda Civil Municipal.

Art. 2º – A Corregedoria constituída pela Portaria nº 8243/2019, composta por Marcília Aparecida de 
Sousa, Guarda Civil Municipal Classe Especial, Corregedora Geral; Carlos Augusto de Camargo, Guarda Civil 
Municipal Primeira Classe, Corregedor Auxiliar e Emerson de Moraes, Guarda Civil Municipal Primeira Classe, 
Corregedor Auxiliar, deverá promover a imediata instauração do procedimento, nos termos do artigo 28 e 42 
da Lei nº 3348/2010 e artigo 211 da Lei Complementar 215/2014 e atualizada pela Lei 216/2014.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 22 de Abril de 2020

Publique-se
José Ricardo Custódio da Silva
Secretário de Segurança e Defesa do Cidadão em Exercício

PORTARIA Nº 005/2020
Dispõe sobre a instauração de Processo Administrativo Disciplinar

O SECRETÁRIO DE SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO DA ESTÂNCIA DE 
SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE:

Art. 1º – Instaurar Processo Administrativo Disciplinar, para apuração de possível infração 
administrativa no Departamento da Guarda Civil Municipal.

Art. 2º – A Corregedoria constituída pela Portaria nº 8243/2019, composta por Marcilia Aparecida 
de Sousa – Guarda Civil Municipal Classe Especial, Corregedora Geral; Emerson de Moraes – Guarda Civil 
Municipal Primeira Classe, Corregedor Auxiliar e Sub Comandante Anselmo de Moraes Ramos, Guarda Civil 
Municipal Classe Especial, este nomeado especialmente pela Portaria nº 8652/2020 para atuar no Processo 
Administrativo Disciplinar 004/2020, em substituição ao corregedor auxiliar GCM Primeira Classe Carlos 
Augusto de Camargo, em virtude de impedimento normativo, deverá promover a imediata instauração do 
procedimento, nos termos do artigo 28 e 42 da Lei nº 3348/2010 e artigo 211 da Lei Complementar 215/2014 
e atualizada pela Lei 216/2014.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 22 de Abril de 2020

Publique-se
José Ricardo Custódio da Silva
Secretário de Segurança e Defesa do Cidadão em Exercício

PORTARIA Nº 8657/2020
ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 

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

Art. 1º - Desligar do serviço público municipal, o servidor Paulo Cesar de Oliveira, do cargo de Chefe 
de Serviço de Auditoria, Ref: 35, a partir de 01 de abril de 2020.

Art. 2º - Nomear Paulo Cesar de Oliveira para ocupar o cargo de Chefe de Serviço de Administração, 
Ref: 35, a partir de 02 de abril de 2020, revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data sua publicação, com efeitos a partir de 01 de abril de 2020.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 23 de abril de 2020

Publique-se
André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal oficial de Socorro e afixado no mural da Prefeitura
José Ricardo Custódio da Silva
Secretário dos Negócios Jurídicos

AUDIÊNCIA PÚBLICA
CONVITE A POPULAÇÃO

Em atendimento ao artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal (L.C.nº. 101/100), a Administração 
Municipal convida a população em geral para participar da audiência pública para elaboração da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias – LDO 2021, a realizar-se no dia 27 de abril de 2020, às 17h, no Auditório 
do Centro Administrativo Municipal, sito na Avenida José Maria de Faria, 71 – Bairro Salto. Serão 

adotadas medidas de segurança e precaução contra proliferação do Coronavírus (Covid-19).

“Compareça, sua presença é muito importante”

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 16 de Abril de 2020.

André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
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ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 12/2020

O Presidente da Câmara Municipal da Estância de Socorro, VEREADOR JOÃO PINHONI 
NETO, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 69, inciso II, letra ‘a’ do Regimento 
Interno desta Casa, no uso de suas atribuições legais e 
CONSIDERANDO os termos do Decreto Estadual 64.920, de 06 de abril de 2020, que 
estendeu até 22 de abril de 2020 o período de quarentena no estado de São Paulo, RESOLVE
Art. 1º. – Estender até 22 de abril de 2020 o período de quarentena de que trata o 
Ato da Presidência nº 11/2020, em todos os seus termos, como medida necessária ao 
enfrentamento da pandemia da COVID-19.
Câmara Municipal de Socorro, 07 de abril de 2020.
JOÃO PINHONI NETO-Presidente

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 13/2020

O Presidente da Câmara Municipal da Estância de Socorro, VEREADOR JOÃO PINHONI 
NETO, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 69, inciso II, letra ‘a’ do Regimento 
Interno desta Casa, no uso de suas atribuições legais e CONSIDERANDO os termos do 
Decreto Estadual 64.946, de 17 de abril de 2020, que estendeu até 10 de maio de 2020 
o período de quarentena no estado de São Paulo, RESOLVE
Art. 1º. – Estender até 10 de maio de 2020 o período de quarentena de que trata o 
Ato da Presidência nº 11/2020, em todos os seus termos, como medida necessária ao 
enfrentamento da pandemia da COVID-19.
Câmara Municipal de Socorro, 22 de abril de 2020.
JOÃO PINHONI NETO - Presidente

COMUNICADO

A Câmara Municipal da Estância de Socorro informa, nos termos do Ato da Presidência nº 
10/2020, que enquanto o atendimento ao público estiver temporariamente suspenso, a fim 
de evitar a propagação do COVID-19 no âmbito do Legislativo Municipal, que a população 
poderá manter comunicação para questões consideradas urgentes e inadiáveis, através das 
abas Fale Conosco e E-Sic no endereço eletrônico https://www.camarasocorro.sp.gov.br/.

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

FAZENDA ................................................................
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Prefeitura doa imóvel para construção 
de nova sede da Corporação de Guias 

Mirins de Socorro

A Prefeitura de Socorro con-
cretizou a doação de uma área de 
3.510,77m² à Corporação de Guias Mi-
rins, a popularmente conhecida Guar-
da Mirim. O imóvel fica localizado na 
Rua Poeta Paschoal Granato, no bairro 
São Bento.

A doação foi aprovada através de 
projeto de lei enviado à Câmara Mu-
nicipal. A Lei Municipal nº 4268/2020 
estabelece que a doação tem como 
objetivo, proporcionar a construção da 
nova sede própria da instituição, para 
que possa atender de maneira mais 
adequada as necessidades da entidade, 
desenvolvendo e cumprindo seus ob-
jetivos estatutários de maneira mais 
efetiva e harmônica.

Ainda segundo a Lei, a entidade tem 
até dez anos para concluir a constru-
ção da nova sede, podendo este prazo 
ser prorrogado por igual período ou o 
imóvel ser retornado à municipalidade 
com o instituto da Retrocessão.

“É justo que a Corporação de Guias 

Mirins de Socorro, que há décadas co-
labora para a formação de tantos ci-
dadãos e cidadãs socorrenses, possua 
um local adequado para desenvolver 
suas atividades” – comentou o prefeito 
André Bozola, que formalizou a doa-
ção no cartório, junto do presidente 
da entidade, Valter Artioli, e da diretora 
Isabel Cristina Cardoso. Quando cons-
truída, esta será a primeira sede pró-
pria da entidade. Atualmente, a Cor-
poração de Guias Mirins de Socorro 
está sediada no Centro Administrativo 
Municipal “Prof. Imir Baladi”.

Corporação de Guias Mirins
A Corporação de Guias Mirins de 

Socorro foi criada em 1972, original-
mente ligada à Prefeitura Municipal, 
através de decreto do ex-prefeito Imir 
Baladi. Em 1975, tornou-se uma ONG 
e passou também a atender empresas 
privadas. Desde sua fundação, a Corpo-
ração capacitou 4.081 jovens entre 15 
e 18 anos, sendo 105 atualmente con-
tratados com carteira assinada.

Prefeitura de Socorro informa que 
as doações dos cavacos produzidos 

no Complexo Ambiental continuam

A Prefeitura Municipal de Socorro in-
forma que as doações dos cavacos produ-
zidos no Complexo Ambiental continuam.

O Complexo Ambiental, dentre ou-
tras atividades, realiza a compostagem 
de todo o material decorrente dos ser-
viços de poda e varrição efetuados nas 
vias e logradouros públicos municipais.

A compostagem é uma das for-
mas de gerenciamento de resíduos 
sólidos com melhor custo-benefício 
existentes, trazendo grandes vantagens 
socioambientais como a redução do 
volume dos materiais descartados e a 
possibilidade do seu reaproveitamento.

Todo o material vegetal que chega ao 
Complexo Ambiental é triturado para dimi-
nuir seu volume e acelerar sua decomposição.

O material triturado é o chamado 

cavaco, que apresenta diferentes tama-
nhos para permitir a aeração das leiras.

“Esse material muitas vezes é des-
prezado pelas pessoas, mas pode ser 
utilizado em hortas e culturas perenes, 
por exemplo, protegendo o solo e evi-
tando sua dessecação”. – afirma Orlan-
do, Chefe do Complexo Ambiental.

“Temos muito desse material, só 
esse ano doamos mais de 80 tonela-
das e o disponibilizamos a qualquer um 
que queira aproveitá-lo”. – conclui.

O Complexo Ambiental localiza-se, 
na Estrada Farmacêutico Oswaldo Pai-
va, e funciona de Segundas às Sextas-
-Feiras, das 08h às 17h.

Para evitar aglomerações devido ao 
coronavírus, ligue e agende a sua reti-
rada, telefone: 19 99718-8020.

Proprietários e colaboradores de 
empresas abertas devem utilizar 
máscaras, oferecer álcool gel e 

orientação aos clientes
Consumo de alimentos ou bebidas dentro de estabelecimento está proibido

A Prefeitura de Socorro estabele-
ceu, através do Decreto nº 4055/2020, 
na tarde de quarta-feira (22), novas de-
terminações para o funcionamento de 
empresas e prestadores de serviços no 
município, afim de conter a prolifera-
ção do Coronavírus (Covid-19).

Fica determinada a obrigatoriedade 
de uso de máscaras pelos proprietá-
rios e colaboradores de empresas e 
prestadores de serviços em funciona-
mento no município, bem como ficam 
obrigados a disponibilizar aos seus 
clientes, álcool gel para higienização, 
preferencialmente próximo da porta 
de entrada dos estabelecimentos. As 
pessoas que necessitarem entrar nos 
estabelecimentos, também deverão es-
tar utilizando máscaras de proteção.

Compete aos proprietários das em-
presas e prestadores de serviços, aler-
tar seus clientes quanto ao atendimento 
das medidas de distanciamento social, 
estabelecidas pelo Ministério da Saúde, 
evitando a formação de filas e manten-
do a constante fiscalização, sob pena de 
aplicação de penalidades pelo Departa-
mento de Fiscalização da Prefeitura. Os 
proprietários serão responsáveis por 
eventuais filas e aglomerações nas cal-
çadas, enquanto os clientes aguardam a 
entrada no estabelecimento.

O consumo de alimentos ou be-
bidas dentro de estabelecimento está 
terminantemente proibido.

O Decreto nº 4055/2020 está dis-
ponível na íntegra, na página 02 desta 
edição do Jornal Oficial de Socorro.

Socorro tem segundo caso 
confirmado de Coronavírus

Socorro teve seu segundo caso de 
Coronavírus (Covid-19) confirmado 
ontem (23/04). A paciente, uma mulher 
de 78 anos, deu entrada no hospital de 
Socorro no dia 26/03 e teve alta em 
30/03. Ela já cumpriu o período de 
isolamento domiciliar e não apresenta 
mais sintomas. A confirmação aconte-
ceu após a chegada do resultados do 
exame, que havia sido enviado ao Insti-
tuto Adolfo Lutz, em São Paulo.

O primeiro caso confirmado foi 
notificado na quarta-feira (22/04). Uma 
mulher de 65 anos, que realizou exame 
em laboratório particular e fez trata-
mento em isolamento domiciliar, já não 
apresenta mais sintomas.

Seguem como casos suspeitos: Mas-
culino (4), Feminino (46) e Masculino 
(87), internados no hospital; e Feminino 
(69), já teve alta hospitalar. Mais informa-
ções em http://saude.socorro.sp.gov.br.


