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

PORTARIA Nº 8770/2020
ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 

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

Art. 1º - Autorizar o uso do espaço público do galpão do Parque da Cidade João Orlandi Pagliusi, à 
Igreja Evangélica Bola de Neve, para a realização de culto nas datas de 13 e 27 de setembro de 2020, com início 
às 19h e término às 21h30, conforme solicitação da Secretaria de Turismo do Município de Socorro/SP.

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

Art. 3º - É de inteira responsabilidade da instituição, 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.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 02 de setembro de 2020

Publique-se.
André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal Oficial do Município e afixado no Mural da Prefeitura
José Ricardo Custódio da Silva
Secretário dos Negócios Jurídicos 

PORTARIA Nº 8771/2020
ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 

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

Art. 1º - Designar por necessidade dos serviços a servidora RAISSA DE SOUZA RISSATO - CTPS 
46864, Série 00375-SP, ocupante do emprego público em comissão de Assessor Técnico de Gabinete – ref. 26, para 
substituir a servidora Nicole Toledo, ocupante do emprego público em comissão de Chefe da Supervisão de Licitação 
– ref. 40, durante o gozo de suas férias regulamentares concedidas no período de 10 de Setembro a 09 de Outubro de 
2020, 30 (trinta) dias, exercendo as funções pertinentes e fazendo jus à diferença entre as referências salariais. 

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 09 de setembro de 2020

Publique-se.
André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal Oficial do Município e afixado no Mural da Prefeitura
José Ricardo Custódio da Silva
Secretário dos Negócios Jurídicos 

PORTARIA Nº 8772/2020
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 por pedido de demissão, MICHELE MIELI FARIA, portadora da CTPS 032670, 
Série 00244-SP, ocupante do emprego permanente de Psicólogo, a partir de 04 de Setembro de 2020.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 09 de setembro de 2020

Publique-se.
André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal Oficial do Município e afixado no Mural da Prefeitura
José Ricardo Custódio da Silva
Secretário dos Negócios Jurídicos 

PORTARIA Nº 8773/2020
Nomeia Gestor junto ao Termo de Fomento nº 03/2020 firmado entre a 

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro e a IRMANDADE DA SANTA CASA 
DE MISERICÓRDIA DE SOCORRO “HOSPITAL DR. RENATO SILVA”

  
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 designado o funcionário Ednelson Guido Benatti, CPF nº 278.376.168-80, para ocupar a 

função de Gestor do Termo de Fomento nº 03/2020 .
Art. 2º - Os trabalhos de que trata esta Portaria serão prestados sem ônus aos cofres municipais, 

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 09 de setembro 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 8774/2020
Nomeia Comissão de Monitoramento e Avaliação, junto ao Termo de Fomento nº 03/2020. 

  
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 para, sob a presidência da primeira nomeada 

integrarem a Comissão Municipal de Monitoramento e Avaliação do Termo de Fomento nº 03/2020.

- Karina Moreira Lima
Chefe do Serviço de Unidades Básicas de Saúde
CPF nº 374.884.668-10

- Mariana da Silva Sechinato 
Enfermeira de Saúde da Família
CPF nº 316.516.298-03

- Joice Aparecida Soares Pinto
Enfermeira de Saúde da Família
CPF nº 304.002.808-17

Art. 2º. Os trabalhos de que trata esta Portaria serão prestados sem ônus aos cofres municipais, 
porém considerados de relevância pública.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 09 de setembro 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 8775/2020
ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 

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

Art. 1º - Autorizar o uso do espaço público do Auditório do Centro Administrativo Municipal, à Rede 
Total, para a realização de uma reunião com os colaboradores da unidade, a ser realizada no dia 13 de setembro 
de 2020, das 9h às 12h, nos termos do Processo Administrativo nº 10.757/2020.

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, 09 de setembro 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 8776/2020
ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 

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

Art. 1º - Prorrogar por 60 (sessenta) dias a duração da Licença Maternidade, nos termos da Lei 
Municipal nº 3295/2009, para a servidora ANA MARA CARVALHO PORTO, CTPS nº 06728, Série 
00296-SP, ocupante do emprego permanente de PROFESSOR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL, durante o 
período de 29 de Setembro a 27 de Novembro de 2020.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 09 de setembro de 2020

Publique-se.
André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal Oficial do Município e afixado no Mural da Prefeitura
José Ricardo Custódio da Silva
Secretário dos Negócios Jurídicos 

PORTARIA Nº 8778/2020
ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 

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

Art. 1º - Autorizar o uso do espaço público em frente do galpão do Parque da Cidade João Orlandi 
Pagliusi, ao Rotary Club de Socorro, para a realização de uma simulação de treinamento de motos, para a 
geração de imagens no dia 13 de setembro de 2020, com início às 8h e término às 13h, conforme solicitação da 
Secretaria de Turismo do Município de Socorro/SP.

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 instituição, 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.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 10 de setembro de 2020

Publique-se.
André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal Oficial do Município e afixado no Mural da Prefeitura
José Ricardo Custódio da Silva
Secretário dos Negócios Jurídicos 

PORTARIA Nº 8777/2020
ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 

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

Art. 1º - Designar a servidora BRUNA APARECIDA PEDROSO DE MORAIS, portadora do 
RG nº 42.478.395-2, CTPS 03997, Série 00345-SP, ocupante do emprego público permanente de Secretário de 
Escola – ref. 19, para exercer o emprego público em comissão de CHEFE DA COORDENADORIA DE 
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ref. 30, a partir de 01 de Setembro de 2020;

Art. 2º - A designação de que trata o artigo anterior garantirá ao servidor o recebimento das 
diferenças salariais entre a maior e a menor referência enquanto viger esta portaria, sem prejuízo de sua 
remuneração e demais vantagens do emprego público de origem.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 09 de setembro de 2020

Publique-se.
André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal Oficial do Município e afixado no Mural da Prefeitura
José Ricardo Custódio da Silva
Secretário dos Negócios Jurídicos 

LEI COMPLEMENTAR Nº 292/2020
“Autoriza o Poder Executivo Municipal a outorgar por meio de Concessão de Uso, imóvel público 

conforme especifica”.

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. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a outorgar por meio de Concessão de Uso, 
o imóvel público localizado na Rua João Leonardelli, nº 175, Centro, para a implantação do “Museu das Duas 
Rodas”, além da possibilidade de exploração de um café/lanchonete. 

Art. 2º - A referida Concessão de Uso será onerosa, e realizada mediante procedimento licitatório, na 
modalidade de Concorrência, com fulcro na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Art. 3º - As condições, preços mínimos, prazos e demais especificações, constarão do edital a ser 
publicado pela Prefeitura Municipal.

Art. 4º - As despesas necessárias à execução dessa Lei Complementar correrão por conta das 
dotações consignadas no orçamento do Município.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, 
em especial a Lei Complementar Municipal nº 192/2012.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 10 de setembro de 2020

Publique-se.
André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal Oficial do Município e afixado no Mural da Prefeitura.
José Ricardo Custódio da Silva
Secretário dos Negócios Jurídicos  

LEIS ...........................................................................
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LEI  Nº 4287/2020
“Dispõe sobre a Criação do Fundo Municipal de Cultura 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 institui o Fundo Municipal de Cultura - FMC do Município de Socorro, que tem por 
finalidade promover o desenvolvimento humano, social e econômico, com pleno exercício dos direitos culturais.

Art. 2º - O Fundo Municipal de Cultura – FMC se constitui como um dos principais mecanismos de 
financiamento das políticas públicas de cultura no município, com recursos destinados a programas, projetos 
e ações culturais implementados de forma descentralizada, em regime de colaboração e cofinanciamento com 
a União e Estado.

Parágrafo único – É vedada a utilização de recursos do Fundo Municipal de Cultura – FMC para custear 
despesas de manutenção administrativa das Municipal, Estadual e Federal, bem como de suas entidades vinculadas.

Art. 3º - São receitas do Fundo Municipal de Cultura – FMC:
I - Dotações consignadas na Lei Orçamentária Anual (LOA) do Município de Socorro e seus créditos adicionais;
II - Transferências federais e/ou estaduais à conta do Fundo Municipal de Cultura - FMC;
III - Contribuições de mantenedores;
IV - Doações e legados nos termos da legislação vigente;
V - Subvenções e auxílios de entidades de qualquer natureza, inclusive de organismos internacionais;
VI - Saldos não utilizados na execução dos projetos culturais  financiados com recursos dos mecanismos 

previstos no Sistema  Municipal de Financiamento à Cultura - SMFC;
VII - Devolução de recursos determinados pelo não cumprimento ou desaprovação de contas de projetos 

culturais custeados pelos mecanismos previstos no Sistema Municipal de Financiamento à Cultura – SMFC;
VIII - Saldos de exercícios anteriores;
IX - Outras receitas legalmente incorporáveis que lhe vierem a ser destinadas.
Art. 4º - Os recursos do Fundo Municipal de Cultura - FMC terão a seguinte destinação:
I - Desenvolver, incentivar e contribuir para a manutenção das atividades artísticos culturais do município;
II - Promover, patrocinar ou incentivar anualmente, festivais, concursos, exposições, cursos e eventos 

oficiais comemorativos;
III - Custear despesas com trabalhos que visem à elevação da arte, da cultura e dos valores humanos;
IV - Fornecer meios, quando necessários, possíveis e no interesse da Administração Pública Municipal 

para a participação de artistas e delegações em certames, festivais, cursos, concursos e eventos afins, de âmbito 
estadual, nacional e internacional;

V - Custear despesas com transporte e seguro de objetos de valor, destinados à exposição no Município;
VI - Editar obras relativas às ciências humanas, letras, artes e outras de cunho cultural;
VII - Patrocinar pesquisas sobre a história do município, editando os trabalhos em livros, revistas, 

folhetos e demais meios de registro;
VIII - Produções em vídeo, fotografia e artes visuais, destacando épocas distintas da história do Município;
IX - Recuperação e aquisição de materiais que resgatem a memória do Município;
X - Custear os serviços prestados por regentes, diretores, instrutores e outras funções destinadas à 

formação e manutenção de grupos artísticos e culturais, ligados à Administração Pública Municipal.
Art. 5º - O Fundo Municipal de Cultura - FMC será administrado pela Secretaria Municipal de Cultura 

– SECULT, na forma estabelecida em regulamento, e apoiará projetos culturais. 
Art. 6º - Fica autorizada a composição financeira de recursos do Fundo Municipal de Cultura - FMC 

com recursos de pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado, com fins lucrativos, para apoio 
compartilhado de programas, projetos e ações culturais de interesse estratégico, para o desenvolvimento das 
cadeias produtivas da cultura.

§ 1º - O aporte dos recursos das pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado previsto 
neste artigo não gozará de incentivo fiscal.

§ 2º - A concessão de recursos financeiros, materiais ou de infraestrutura, pelo Fundo Municipal de 
Cultura – FMC, será formalizada por meio de convênios e contratos específicos.

§ 3º - A gestão municipal dos recursos oriundos de repasses dos Fundos Nacional e Estadual de 
Cultura deverá ser submetida ao Conselho Municipal de Políticas Culturais - COMUPC.

Art. 7º - Os critérios de aporte de recursos do Fundo do Sistema Municipal de Cultura - FSMC 
deverão considerar a participação dos diversos segmentos culturais na distribuição total de recursos municipais 
para a cultura, com vista a promover a desconcentração do investimento.

Art. 8º - Para recebimento dos recursos advindos da União e do Estado, o Município criará rubrica 
específica para captação destes numerários, nos termos do Sistema Nacional de Cultura.

Art. 9º - Os recursos financeiros da Cultura serão administrados pela Secretaria Municipal de Cultura, 
sob fiscalização do Conselho Municipal de Políticas Culturais – COMUPC.

Art. 10 – O Município deverá tornar público os valores e a finalidade dos recursos recebidos da União e 
do Estado, transferidos dentro dos critérios estabelecidos pelo Sistema Nacional e pelo Sistema Estadual de Cultura.

Parágrafo único – O Município deverá zelar e contribuir para que sejam adotados pelo Sistema Nacional 
de Cultura critérios públicos e transparentes, com partilha e transferência de recursos de forma equitativa, 
resultantes de uma combinação de indicadores sociais, econômicos, demográficos e outros específicos da área 
cultural, considerando as diversidades regionais.

Art. 11 – O Município deverá assegurar a condição mínima para receber os repasses dos recursos da 
União, no âmbito do Sistema Nacional de Cultura, com a efetiva instituição e funcionamento dos componentes 
mínimos do Sistema Municipal de Cultura e a alocação de recursos próprios destinados à Cultura na Lei 
Orçamentária Anual (LOA) e nos fundo de Cultura.

Art. 12 – O processo de planejamento e do orçamento do Sistema Municipal de Cultura – SMC 
deve buscar a integração do nível local ao nacional, ouvidos seus órgãos deliberativos, compatibilizando-se as 
necessidades da política de cultura com a disponibilidade de recursos próprios do Município, as transferências 
do Estado e da União e outras fontes de recursos.

Artigo 13 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 10 de setembro de 2020

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

LEI  Nº 4288/2020
Autoriza a celebração de Termo de Convênio entre o Município de Socorro/SP e a Rede Total – 

Associação de Farmácias e Drogarias Independentes de Ribeirão Preto e Região, e dá 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:

Artigo 1º – Fica a Chefia do Executivo do Municipal, autorizada a celebrar Termo de Convênio entre 
o Município de Socorro/SP e a Rede Total – Associação de Farmácias e Drogarias Independentes de Ribeirão 
Preto e Região, inscrita no CNPJ sob o nº 01.621.293/0001-97, possibilitando a aquisição de medicamentos, 
produtos de higiene pessoal, entre outros produtos, pelos servidores municipais, mediante cadastro prévio 
junto à empresa Conveniada.

Artigo 2º – O servidor regularmente cadastrado, poderá optar pelo desconto em folha de pagamento, 
mediante sua autorização, observados os limites estabelecidos em lei. 

Artigo 3º - O Termo de Convênio poderá ser aditado, revogado ou prorrogado, sempre no interesse 
público, cumpridas as exigências estabelecidas em seus termos e na presente Lei.

Artigo 4º – As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias.

Artigo 5º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 10 de setembro de 2020

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

DECRETO Nº 4103/2020
“Declara de utilidade pública, para fins desapropriação por via judicial,  gleba de terra situada 

em zona de urbana, conforme especifica”

ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA 
ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS, E NOS TERMOS DA LEI ORGÂNICA, ART. 68, INCISO VIII, E O DECRETO-LEI 
FEDERAL Nº 3.365, DE 12 DE JUNHO DE 1941, DECRETA:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação pelo Município de Socorro 
pela via judicial, uma parte ideal de terreno situado em área urbana com área de 598,59 m² (quinhentos e 
noventa e oito metros quadrados e cinquenta e nove decímetros quadrados), localizado na Estrada Vicinal 
Vereador José Maria Franco de Godoy, s/n, Bairro Ribeirão do Meio, Socorro/SP, representado pela Matrícula 
nº 4.170 – Remanescente, registrada no Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, constando como 
proprietário Vitor Carlos Corsi.

Parágrafo Único - Referida desapropriação, deve-se ao fato do imóvel situar-se em bairro tradicional 
do nosso município, que concentra grande número de moradores, fazendo jus à instalação de diversos 
equipamentos e aparelhos para academia de saúde ao ar livre, traduzindo numa melhor qualidade de vida aos 
residentes naquela localidade e demais munícipes.

Art. 2º - O imóvel a ser desapropriado possui as seguintes descrições:
Um terreno URBANO com a área de 598,59 m² (quinhentos e noventa e oito metros quadrados e 

cinquenta e nove decímetros quadrados), com frente para a Estrada Vicinal Vereador José Maria Franco 
de Godoy, lado ímpar, Município de Socorro, SP, de formato irregular, distante pelo lado direito, de quem da 
Estrada Vicinal Vereador José Maria Franco de Godoy olha para o imóvel, 163,20 m (cento e sessenta 
e três metros e vinte centímetros) da intersecção com o alinhamento predial da Rua Beira Rio, lado ímpar, 
que assim se descreve: Inicia-se a descrição deste perímetro no ponto 1, de coordenadas geográficas Latitude: 
22°35’57.32” S  e Longitude: 46°30’54.43” W, localizado no alinhamento predial da Estrada Vicinal 
Vereador José Maria Franco de Godoy, lado ímpar, na divisa com o remanescente imóvel objeto da 
matrícula nº 4.170, distante pelo lado direito, de quem da Estrada Vicinal Vereador José Maria Franco 
de Godoy olha para o imóvel, 163,20 m (cento e sessenta e três metros e vinte centímetros) da intersecção 
com o alinhamento predial da Rua Beira Rio, lado ímpar. Do ponto 1, segue confinando a Estrada Vicinal 
Vereador José Maria Franco de Godoy, com os seguintes azimutes e distâncias: 281°49’02” e 6,32 m 
(seis metros e trinta e dois centímetros) até o ponto 2, 290°15’51” e 7,77 m (sete metros e setenta e sete 
centímetros) até o ponto 3, 295°09’08” e 6,21 m (seis metros e vinte e um centímetros) até o ponto 4, 
299°21’09” e 4,37 m (quatro metros e trinta e sete centímetros) até o ponto 5, 307°32’43” e 6,34 m (seis 
metros e trinta e quatro centímetros) até o ponto 6, 311°02’59” e 3,75 m (três metros e setenta e cinco 
centímetros) até o ponto 7, 316°36’35” e 19,86 m (dezenove metros e oitenta e seis centímetros) até o ponto 
8; deste segue confrontando com o remanescente do imóvel objeto da matrícula nº 4.170, com o azimute 
44°07’35” e distância de 14,64 m (quatorze metros e sessenta e quatro centímetros) até o ponto 9, localizado 
no limite do terreno marginal ribeirinho, patrimônio da União Federal (Faixa Ribeirinha de 15,00 m, Art. 20 da 
Constituição Federal § 3º Decreto Lei nº 9.760/46). Do ponto 9, segue pela limítrofe da faixa de 15,00 m (quinze 
metros) de largura da margem esquerda do Rio do Peixe, à montante, confinando com a União Federal, 
com os seguintes azimutes e distâncias: 145°37’36” e 16,75 m (dezesseis metros e setenta e cinco centímetros) 
até o ponto 10, 139°22’40” e 8,92 m (oito metros e noventa e dois centímetros) até o ponto 11, 123°56’22” 
e 10,68 m (dez metros e sessenta e oito centímetros) até o ponto 12, 103°35’32” e 11,77 m (onze metros e 
setenta e sete centímetros) até o ponto 13; deste segue confrontando com o remanescente do imóvel objeto 
da matrícula nº 4.170, com os seguintes azimutes e distâncias:  184°30’13” e 5,61 m (cinco metros e sessenta 
e um centímetros) até o ponto 14, 190°12’04” e 5,19 m (cinco metros e dezenove centímetros), até o ponto 
1, onde teve início esta descrição.

Art. 3º - O presente Decreto invoca o caráter urgente para fins de imissão de posse, nos termos do 
Decreto-Lei Federal nº 3.365 de 21 de junho de 1941, tendo em vista que a Declaração de Utilidade Pública 
tem por finalidade implantação de melhorias no segmento da saúde e laser da população do município.

Art. 4º - O valor total do imóvel ora desapropriado será de R$ 14.964,78 (catorze mil, novecentos e 
sessenta e quatro reais e setenta e oito centavos), nos termos do Laudo emitido pela Comissão de Avaliação, 
nomeada pela Portaria nº 8757/2020, sendo a forma de pagamento à vista.

Art. 5º - Integra ao presente Decreto, a Planta Topográfica do imóvel e Memorial Descritivo.
Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 01 de setembro de 2020

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

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

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

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/2020
PROCESSO Nº 032/2020/PMES - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2020 

Objeto: Registro de preços para Aquisição de produtos e materiais de assepsia, higiene, limpeza e descartáveis, 
pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações descritas no anexo II – Termo de Referência do edital.

FLASH COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI - EPP

ITEM QUANT. UNID DESCRIÇÃO MARCA VALOR 
UNITÁRIO

 43. 16.000 rolo

Papel higiênico 300 metros classe I - rolo com 300 metros, folha 
simples 100% fibra virgem natural, branco polar, 1ª qualidade, 
acondicionados em fardo plástico transparente contendo 
comprovação de produto dermatologicamente testado (embalagem 
contendo 8 rolos). Especificações: gramatura mínima 18 g/m2, alvura 
difusa com UV calibrado superior a 80%, resistência a tração a seco 
direção de fabricação superior a 275 n/m, resistência a tração a seco 
direção transversal superior a 190 n/m, capacidade de absorção de 
água método da cestinha inferior a 6.20 g/g, tempo de absorção de 
água método cestinha inferior a 6,50 segundos, pintas inferior a 0,50 
em mm2/m2, furos inferior a 20 em mm2/m2 e composição fibrosa. 

BIOPEL R$ 3,43

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

RESUMO DA ATA DE ABERTURA DA CONCORRÊNCIA Nº 002/2020
Aos nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, 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 002/2020, 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 – 2ª etapa”, 
com fornecimento de materiais, financiado através de recursos próprios, objetivando a Execução 
de acabamentos externos, conforme especificações contidas no Anexo III do edital – Memorial 
Descritivo.  Verificando ainda que o edital foi publicado nos termos estabelecidos em Lei, demonstrando que 
a municipalidade cumpriu com os requisitos legais para a publicidade e transparência do certame. Protocolaram 
os envelopes n° 01 – Habilitação e de n° 02 – Proposta, as seguintes empresas: 1) KELVIN WESLEY 
BINOTTI FRANCO ME, 2) GUIMARÃES & SANTOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 
LTDA - EPP e 2) CONSTRUTORA NORBEX EIRELI - EPP. Procedendo-se a abertura dos envelopes 
de Habilitação, conferidos e rubricados pela Comissão e representantes das licitantes. A comissão após 
conferência das documentações apresentadas pelas empresas, resolveu abrir diligência junto ao Departamento 
técnico competente. Compareceu na sessão a Diretora do Departamento de Planejamento e após análise a 
responsável Técnica informou que: “Em análise aos atestados e acervos apresentados pelas licitantes, informo que 
todos os registros, acervos e atestados apresentados estavam em conformidade com as exigências do item 11.4 e 
subitens do edital. Tratando-se de análise de competência técnica, a Comissão de Licitação acolhe o julgamento 
do Departamento de Planejamento”. A Comissão verificou ainda a veracidade e autenticidade das certidões 
apresentadas pela empresa através dos sites oficiais, confirmando a validade e procedência das mesmas.  Após 
sanada todas as dúvidas e questionamentos inerentes aos documentos apresentados pelas empresas licitantes, 
a Comissão verificou que as licitantes apresentaram toda documentação em conformidade com as exigências 
constantes no instrumento editalício, devendo estas serem habilitadas no presente certame. Quanto ao 
disposto no item 11.6.3.2, constatou-se que as empresas participantes da presente licitação apresentaram 
comprovante de enquadramento no regime de ME ou EPP (Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte), 
para fins de aplicação no disposto na Lei 123/2006 e alterações posteriores. Diante do exposto, e por estarem 
com as documentações de acordo com o solicitado no Edital, declarou-se habilitadas as seguintes empresas: 
1) KELVIN WESLEY BINOTTI FRANCO ME., CNPJ Nº 24.581.507/000144; 2) GUIMARÃES 
& SANTOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP,  CNPJ Nº 26.323.193/0001-05; e 3) 
CONSTRUTORA NORBEX EIRELI - EPP,  CNPJ Nº 53.182.432/0001-27. A Comissão Municipal de 
Licitações do Município de Socorro, levando em conta o item 13.5 do edital, comunicou aos licitantes presentes 
e ao licitante ausente sobre as habilitações, concedendo o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis contra os 
atos praticados por esta Comissão Municipal de Licitações, nos termos da Lei Federal de Licitações nº 8.666/93 
e demais alterações posteriores e os licitantes presentes declararam abrir mão de quaisquer recursos e/ou 
impugnações contra os atos praticados pela Comissão de Licitações. Todo o procedimento de abertura foi 
realizado pelos membros da Comissão de Licitações, composta por Nicole Toledo, Renata Herrera Zanon, 
Lilian Mantovani Pinto de Toledo e Diretora do Departamento de Planejamento, Sra. Luciana Pelatieri Siqueira. 
Nada mais havendo a constar. Encerro a presente ata que segue assinada pelos membros da Comissão, Diretora 
do Departamento de Planejamento e licitantes presentes. A Ata de Abertura na íntegra encontra-se disponível 
no site da Municipalidade: www.socorro.sp.gov.br – licitações - Atas. 
Socorro, 09 de setembro de 2020. 
Nicole Toledo - Presidente da Comissão.



DESPACHO
Interessado: DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES.
Assunto: Reequilíbrio econômico-financeiro ou liberação de compromisso do item 19 referente ao Processo 
nº 009/2020/PMES – Pregão Presencial para Registro de Preços nº 006/2020, para aquisição de medicamento 
conforme pedido da Secretaria da Saúde.   
Considerando o parecer da Procuradoria Jurídica e com fundamento no Art. 18 do Decreto Municipal e os 
demais documentos contidos no processo, DEFIRO o Cancelamento do item 19 da Ata de Registro 
006/2020, conforme requerido e justificado pela empresa DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES. Encaminhar o presente despacho a Supervisão de Licitação para as providências legais 
cabíveis. Socorro, 02 de Setembro de 2020. 

André Eduardo Bozola de Souza Pinto - Prefeito Municipal

DESPACHO
Interessado: INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
Assunto: Reequilíbrio econômico-financeiro ou liberação de compromisso dos itens 14, 26 e 53 referente 
ao Processo nº 009/2020/PMES – Pregão Presencial para Registro de Preços nº 006/2020, para aquisição de 
medicamento conforme pedido da Secretaria da Saúde. 
Considerando o parecer da Procuradoria Jurídica, a manifestação da Supervisão de Licitação referente ao 
requerimento protocolado sob o nº 9600/2020, da empresa INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 
LTDA, INDEFIRO a solicitação de Reequilíbrio Econômico financeiro dos itens 14 e 53, devendo 
os mesmos permanecerem conforme a Ata de Registro e DEFERO o cancelamento do item 26, 
com fundamentos no Art.18 do Decreto Municipal nº 3002/2011, ante a ocorrência de fato superveniente 
comprovados nos documentos apresentados pela empresa. Encaminhar o presente despacho a Supervisão de 
Licitação para as providências legais cabíveis. Socorro, 02 de Setembro de 2020. 

André Eduardo Bozola de Souza Pinto - Prefeito Municipal
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EDUCAÇÃO ............................................................

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02, DE SETEMBRO DE 2020
“Fixa critérios para análise e pontuação de títulos no processo anual de atribuição de classes e aulas 

no âmbito da Rede Municipal de Ensino da Estância de Socorro e dá providências correlatas”.

FLÁVIA MARIA TEIXEIRA BENEDUZZI, Secretária Municipal de Educação da Estância de 
Socorro, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no artigo 65 da Lei 
Complementar nº 171, de 9 de dezembro de 2011, e considerando: - A necessidade de instruir previamente 
os servidores docentes acerca da avaliação e validação de títulos para fins de contagem de pontos para o 
processo de atribuição de classes e aulas do ano letivo de 2021; - Os princípios constitucionais da Eficiência, 
Legalidade, Impessoalidade e Imparcialidade que devem nortear os atos administrativos, - A Supremacia do 
Interesse Público educacional, que impõe à Administração a busca da efetividade da formação profissional como 
forma de oferecer ao educando ensino de qualidade; RESOLVE:

Art. 1º - Para fins exclusivos do processo anual de atribuição de classes e aulas, considerar-se-á como títulos:
I - Diplomas ou certificados de conclusão de pós graduação lato sensu e pós graduação stricto sensu, 

todos na área da Educação, quando emitidos por Instituições de Ensino Superior devidamente reconhecidas 
pelo Ministério da Educação;

II - Certificados de conclusão de cursos de aperfeiçoamento profissional, na área da Educação, emitidos 
por órgãos ou entidades educacionais públicas ou privadas cujo objeto social seja, imprescindivelmente, 
relacionado à capacitação docente.

§ 1º - Os certificados ou diplomas de pós graduação stricto sensu somente terão validade quando forem 
reconhecidos pelo Ministério da Educação, conforme determina a Resolução CNE/CES nº 01/2001, razão pela 
qual o mencionado reconhecimento deverá constar do certificado ou diploma, ou, na falta, deve ser comprovado 
pelo servidor mediante apresentação de declaração formal da instituição de ensino ou outro documento hábil.

§ 2º - Os certificados dos cursos de pós graduação lato sensu somente serão aceitos se forem emitidos 
de acordo com o disposto no art. 7º  da Deliberação CNE/CES nº 01/2007. 

§ 3º - Os certificados de conclusão de cursos de aperfeiçoamento profissional somente serão aceitos 
quando dos mesmos constar a identificação da instituição promotora, bem como a indicação de seu CNPJ, a 
carga horária e histórico ou programa do curso.

§ 4º– Somente serão consideradas cópias dos títulos apresentados à Secretaria Municipal da Educação 
quando apresentados e conferidos com o original pelo Diretor.

Art. 2º - Em relação aos cursos de que trata o inciso I do artigo 1º atribuir-se-á pontuação apenas 
para um dos certificados de cada nível de graduação, a saber:

I – pós graduação lato sensu;
II – pós graduação stricto sensu em nível de mestrado;
III – pós graduação stricto sensu em nível de doutorado.
Parágrafo único: Os certificados citados no inciso II e III serão pontuados independentemente de 

sua data de expedição ou conclusão.
Art. 3° - Os certificados de conclusão de cursos de aperfeiçoamento profissional a que se refere o 

inciso II do artigo 1°, apenas serão considerados se forem referentes a cursos realizados no ano imediatamente 
anterior àquele para o qual se der a atribuição de classes ou aulas. 

Art. 4º - Aos títulos de que trata esta Instrução Normativa serão atribuídos pontos na seguinte conformidade:
a) diploma de doutor na área da educação: 6 (seis) pontos;
b) diploma de mestre na área da educação: 5 (cinco) pontos;
c) certificado de pós-graduação na área da educação, com duração mínima de 360 (trezentos e 

sessenta) horas: 3 (três) pontos - certificado emitido entre o período de 01 de dezembro de 2019 a 30 de novembro de 2020;
d) Certificado de curso de especialização, na área da educação, com duração mínima de 

30 (trinta) e inferior a 100 (cem) horas: 0,5 (meio) ponto por certificado emitido entre o período de 01 de 
dezembro de 2019 a 30 de novembro de 2020, limitado ao máximo de 1 (um) ponto;

e) Certificado de curso de especialização, na área da educação, com duração de 100 (cem) 
horas e inferior a 180 (cento e oitenta): 1,0 (um ponto) por certificado emitido entre o período de 01 de 
dezembro de 2019 a 30 de novembro de 2020, limitado ao máximo de 2 (dois) pontos;

f) Certificado de curso de especialização, na área da educação, com duração igual ou 
superior 180 (cento e oitenta) horas: 1,5 (um ponto e meio) por certificado emitido entre o período de 01 de 
dezembro de 2019 a 30 de novembro de 2020, limitado ao máximo de 3 (três) pontos.  

§ 1º - A pontuação de que trata as alíneas d, e e f serão reduzidas à metade na hipótese de cursos à 
distância e para o máximo de 2 (dois) certificados.

§ 2º - A soma da pontuação referente aos cursos referidos na alínea d, e  e f limitar-se-á à metade do 
total de pontos obtidos pelo candidato no quesito tempo de serviço.

§ 3º - O certificado referente ao Programa Mais Alfabetização realizado em 2019 será validado pela 
Secretaria Municipal de Educação. 

§ 4º - Os cursos que foram iniciados presencialmente e que devido a incidência da pandemia tiveram 
sua continuidade remotamente, on-line, serão considerados e atribuídos  pontuação como inteiramente on-line 
(a distância), conforme prevê o § 1º.

§ 5º - Os cursos Google for Education e Iônica, para a educação infantil e Google for Education e 
Comunidade de Aprendizagem para Ensino Fundamental e Creches serão validados pela Secretaria Municipal 
de Educação, que atribuirá 0,50 ponto por certificado, limitado ao máximo de 1,0 (um) ponto, por se tratarem 
de recursos  utilizados nas aulas remotas/on-line durante a situação de pandemia.

Art. 5º- Os cursos previstos nesta instrução serão considerados uma única vez, vedada a sua acumulação.
Art. 6º- Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Estância de Socorro, 02  de Setembro de 2020.

FLÁVIA MARIA TEIXEIRA BENEDUZZI
Secretária Municipal de Socorro

LICITAÇÃO
Processo nº 16/2020 – ORGÃO: Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Região do Circuito das 
Águas - CISBRA – MODALIDADE: CONCORRÊNCIA  Nº 01/2020 – OBJETO: Contratação de empresa 
especializada no manejo, gerenciamento, e disposição final ambientalmente correta de resíduos sólidos com a 
implantação e operação de uma central mecanizada de processamento de resíduos sólidos, com redução e rea-
proveitamento da fração valorizável de secos e úmidos provenientes da coleta de resíduos sólidos urbanos dos 
municípios integrantes do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Região do Circuito das Águas, 
pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes no Termo de Referência. DATA DE 
ENCERRAMENTO: Para a entrega dos envelopes: 01 – Habilitação e 02 - Proposta Comercial às 09h e 30min 
do dia 14/10/2020, em seguida reunião de abertura da licitação às 10h00min. O edital poderá ser consultado a 
partir do dia 04/09/2020 através do site www.cisbra.eco.br ou na sede localizada à Estrada Municipal Nelson 
Taufic Nassif, s/n - Parque Ecológico do Camanducaia - Bairro do Falcão - Monte Alegre do Sul (SP). INFORMA-
ÇÕES: Telefone: (19) 3899-2036/(19) 3899-2233.

CISBRA .....................................................................

CONVOCAÇÃO 
O CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SOCORRO/SP – CMMA 

CONVOCA seus conselheiros à REUNIÃO ORDINÁRIA  
Dia 17/09/2020 às 18h00min na SALA DOS CONSELHOS localizada no Centro Administrativo Municipal de 

Socorro, Avenida José Maria de Faria, 71 – Bairro do Salto – Socorro. (Entrada principal). 

PAUTA:
- Aprovação da ata da reunião ordinária nº 132 e 133.
- Deliberação de pareceres de regularização fundiária e outros;
- Análise dos documentos comprobatórios que serão enviados para certificação do Município Verde e Azul;
- Apresentação do Projeto da Agência de Inovação;
- Palavra Livre e outros assuntos.

Giulia Defendi Oliveira
Presidente do CMMA

CMMA .......................................................................

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

Sessão Ordinária de 08 de setembro de 2020
Presidência do Vereador: Lauro Aparecido de Toledo
Vereadores presentes: Edeli de Fatima Antunes de Almeida de Souza Pinto, João Pinhoni Neto, José Carlos 
Tonelli, Luis Carlos Borin, Marcelo José de Faria, Marcos Alexandre Conti e Willhams Pereira de Morais. 

EXPEDIENTE:
Em votação: Atas das Sessões Ordinária e Extraordinária de 17 de agosto de 2020. Deliberação do Plenário: 
aprovadas por unanimidade.

Expediente encaminhado pelo Executivo Municipal
Ofício n.º 035/2020 do senhor Prefeito: encaminha o Projeto de Lei n.º 25/2020 que “denomina ‘Bosque 
da Amizade’, o espaço público municipal situado no Parque da Cidade João Orlandi Pagliusi, conforme especi-
fica”. Deliberação da presidência: Encaminhe-se à Comissão Permanente de Justiça e Redação para apreciação 
e elaboração de parecer;
Ofício n.º 036/2020 do senhor Prefeito: encaminha o Projeto de Lei n.º 26/2020 que “dispõe sobre a alte-
ração da redação do parágrafo 2.º, art. 2.º da Lei n.º 3.717/2013, e dá outras providências”. Deliberação da pre-
sidência: Encaminhe-se à Comissão Permanente de Justiça e Redação para apreciação e elaboração de parecer;
Ofício n.º 039/2020 do senhor Prefeito: encaminha o Projeto de Lei Complementar n.º 07/2020 que “dis-
põe sobre alteração da escala de referência do emprego de Agente Comunitário de Saúde da Família, constante 
do Anexo III da Lei Complementar n.º 197/2012 e dá outras providências correlatas”. Deliberação da presi-
dência: Encaminhe-se à Comissão Permanente de Justiça e Redação para apreciação e elaboração de parecer;
Ofício AJ n.º 085/2020 do senhor Prefeito: encaminha a resposta ao Pedido de Informação n.º 42/2020, 
que solicita informações sobre a Coordenadoria de Acessibilidade. Deliberação da presidência: A disposição 
dos interessados e posteriormente arquive-se;
Ofício AJ n.º 088/2020 do senhor Prefeito: encaminha resposta ao Pedido de Informação n.º 37/2020, 
que solicita informações sobre a liberação de alvarás para taxistas de Socorro. Deliberação da presidência: A 
disposição dos interessados e posteriormente arquive-se;
Ofício AJ n.º 086/2020 do senhor Prefeito: encaminha resposta ao Pedido de Informação n.º 35/2020, que 
solicita informações sobre a Lei Complementar n.º 291/2020 que “dispõe sobre a concessão de subsídios ao 
sistema de transporte público coletivo rural e urbano e dá outras providências”. Deliberação da presidência: A 
disposição dos interessados e posteriormente arquive-se;
Ofício AJ n.º 086/2020 do senhor Prefeito: encaminha resposta ao Pedido de Informação n.º 36/2020, que 
solicita informações sobre o transporte escolar. Deliberação da presidência: A disposição dos interessados e 
posteriormente arquive-se; Ofício AJ n.º 090/2020 do senhor Prefeito: encaminha resposta ao Pedido de 
Informação n.º 43/2020, que solicita informações sobre entidades que recebem subsídios do município. Delibe-
ração da presidência: A disposição dos interessados e posteriormente arquive-se;
Ofício AJ n.º 091/2020 do senhor Prefeito: encaminha resposta ao Pedido de Informação n.º 40/2020, que 
solicita informações sobre a arrecadação de IPTU. Deliberação da presidência: A disposição dos interessados 
e posteriormente arquive-se.
Ofício AJ n.º 092/2020 do senhor Prefeito: encaminha resposta ao Pedido de Informação n.º 38/2020, que 
solicita informações sobre prestação de contas da Santa Casa de Misericórdia no ano de 2019. Deliberação da 
presidência: A disposição dos interessados e posteriormente arquive-se;
Ofício AJ n.º 093/2020 do senhor Prefeito: encaminha resposta ao Pedido de Informação n.º 41/2020, 
que solicita informações sobre o Castramóvel.  Deliberação da presidência: A disposição dos interessados e 
posteriormente arquive-se; 
Ofício AJ n.º 094/2020 do senhor Prefeito: encaminha resposta ao Pedido de Informação n.º 27/2020, 
que solicita informações sobre avaliação Rating da Prefeitura Municipal em relação às instituições financeiras. 
Deliberação da presidência: A disposição dos interessados e posteriormente arquive-se; 
Ofício AJ n.º 095/2020 do senhor Prefeito: encaminha resposta ao Pedido de Informação n.º 33/2020, 
que solicita informações sobre procedimentos de desapropriações pela Prefeitura Municipal. Deliberação da 
presidência: A disposição dos interessados e posteriormente arquive-se;
Ofício n.º 822/2020 da senhora Secretária Municipal da Saúde: convida para a Audiência Pública da Saú-
de que será realizada em 30/09/2020 às 17h no Auditório da Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, refe-
rente ao 2.º Quadrimestre de 2020.  Deliberação da presidência: Para conhecimento dos senhores Vereadores.  

Expediente encaminhado por diversos
Ofício Circular n.º 18/2020 da Dra. Érika Silveira de Moraes Brandão, Juíza Eleitoral: informa sobre 
o atendimento no Cartório Eleitoral e sobre prazos para o registro das candidaturas para as eleições municipais 
de 15 de novembro de 2020. Deliberação da presidência: A disposição dos interessados e posteriormente 
arquive-se;
Requerimento n.º 1034/2020 do Deputado Estadual Altair Moraes: apresenta Voto de Congratulações 
ao município e a população socorrense em virtude do aniversário da cidade comemorado em 09 de agosto de 
2020. Deliberação da presidência: A disposição dos interessados e posteriormente arquive-se;
Requerimento n.º 1082/2020 do Deputado Estadual Gil Diniz: apresenta Voto de Congratulações ao 
município e a população socorrense em virtude do aniversário da cidade comemorado em  09 de agosto de 
2020. Deliberação da presidência: A disposição dos interessados e posteriormente arquive-se;

Expediente encaminhado pelos senhores Vereadores
Ofício nº 19/2020-DF do Presidente da Câmara, vereador João Pinhoni Neto: encaminha o Balancete 
Financeiro desta Casa de Leis referente ao mês de agosto de 2020. Deliberação da Presidência: Encaminho à 
Comissão de Finanças e Orçamento para elaboração de parecer;
Moção n.º 10/2020 da Vereadora Edeli de Fátima Antunes de Almeida Souza Pinto: apela à 
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo visando à rejeição do Projeto de Lei nº 529/2020, que prevê 
a extinção da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU-SP. 
Deliberação da Presidência: Encaminho à Comissão de Justiça e Redação para elaboração de parecer;
Moção n.º 11/2020 da Vereadora Edeli de Fátima Antunes de Almeida Souza Pinto: apela à Câmara 
dos Deputados visando à rejeição do Projeto de Lei nº 399/2015, que legaliza o cultivo da Cannabis - Maconha 
- para uso medicinal e industrial. Deliberação da Presidência: Encaminho à Comissão de Justiça e Redação para 
elaboração de parecer;
Moção n.º 12/2020 do Vereador João Pinhoni Neto: apela à Secretaria da Agricultura e Abastecimento 
do Estado de São Paulo pelo não fechamento das Casas da Agricultura.  Deliberação da Presidência: Encaminho 
à Comissão de Justiça e Redação para elaboração de parecer;
Pedido de Informação n.º 44/2020 do Vereador Marcelo José de Faria: solicita informação sobre 
aquisição de veículos utilizando verba do Orçamento da União 2018 destinada a Prefeitura Municipal de 
Socorro.  Deliberação da Presidência: Encaminhe-se ao Senhor Prefeito o presente expediente;
Requerimento da Vereadora Edeli de Fatima Antunes de Almeida Souza Pinto: n.º 69/2020, 
requer que seja oficiada à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo solicitando aos 
Excelentíssimos Senhores Deputados Estaduais que se manifestem contrários à aprovação do Projeto de Lei nº 
529/2020, que estabelece medidas voltadas ao ajuste fiscal e que prevê a extinção de unidades descentralizadas, 
dentre elas a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU-SP. 
Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
 Requerimento do Vereador Willhams Pereira de Morais: n.º 70/2020, requer que seja constado em 
Ata um Voto de Congratulação à Rádio Socorro AM pelos 55 anos de funcionamento desse importante meio 
de comunicação, que além de entretenimento e informação faz a divulgação de ações de responsabilidade 
social, bem como transmite ‘ao vivo’ as sessões da Câmara Municipal. Deliberação do Plenário: aprovado por 
unanimidade;
Requerimento do Vereador José Carlos Tonelli: n.º 71/2020, requer que seja oficiada a Companhia de 
Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP, a fim de que a mesma se pronuncie quanto a instalação 
de rede de esgoto no Bairro dos Nogueiras. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento do Vereador José Carlos Tonelli: n.º 72/2020, requer que seja oficiada a Companhia 
Paulista de Força e Luz - CPFL, a fim de que a mesma se pronuncie quanto à troca de lâmpadas por lâmpadas 
mais potentes no Jardim Santa Cruz. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento do Vereador João Pinhoni Neto: n.º 73/2020, requer que seja oficiado ao Excelentíssimo 
Senhor Deputado Estadual Edmir Chedid, a fim de interceder junto ao Governo Estadual visando à 
apresentação Emenda Parlamentar para destinação de recursos para o Hospital Amaral Carvalho, na cidade de 
Jaú. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento do Vereador João Pinhoni Neto: n.º 74/2020, requer que seja oficiado ao Excelentíssimo 
Senhor Vice Governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, solicitando a destinação de recursos financeiros 
para o Hospital Amaral Carvalho, na cidade de Jaú. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento do Vereador Lauro Aparecido de Toledo: n.º 76/2020, em atendimento à solicitação 
de moradores da localidade, requer que seja oficiada a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São 
Paulo – SABESP solicitando informação sobre o pedido de ligação de água na Rua Lazara Aparecida de Moraes 
Oliveira, localizada no Bairro dos Pereiras. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento de autoria donjunta dos Vereadores: n.º 75/2020, solicitando a consignação em ata 
manifestando profundo pesar pelo falecimento de: José Santo Manias; Maria Tereza Oliveira Mota; 
João Antonio Fernandes; Geraldino da Rocha Leal; Paulina Ramanholli Frazili; Therezinha Cordoba de Mattos; 
Teresinha Ribeiro Prezato;  Catarina Gomes de Oliveira; Antônio Fregne; Antonio Soares de Lima; Sebastião 
Domingues Alves; Lourdes de Godoi Bueno; Alfredo Ferreira de Moraes; Benedita de Faria Cardoso; Therezinha 
de Moraes Cardoso; Anibal Antonio de Marcos; João Carlos de Lima; Benedito Rodrigues de Godoi. Deliberação 
da Presidência: Atenda-se:
Indicações do Vereador Lauro Aparecido de Toledo ao Senhor Prefeito: nº 237/2020, indica que 
determine ao departamento competente para que seja realizado o reparo do leito da Rua Belizário de Souza 
Araújo, no Jardim Araújo, através do serviço de tapa-buracos; nº 238/2020, indica que realize estudos visando 
a designação de um setor desta Administração para atender as diversas reclamações e solicitações acerca 
de inexistência de logradouros públicos, ou sua atualização, no serviço de pesquisa e visualização de mapas 
do Google, bem como quanto à identificação desses logradouros; nº 257/2020, indica que realize estudos 
visando a substituição dos postes de madeira e instalação de iluminação pública na Rua Lazara Aparecida de 
Moraes Oliveira, localizada no Bairro dos Pereiras, em conformidade pedido protocolado sob nº 015423/2019, 
protocolado na Prefeitura Municipal em 11-09-2019, pela senhora Fabiana Vasconcelos; nº 258/2020, indica 
providências visando a instalação de braços de luz nos postes da Rua Mario Natal de Souza - Mario Português e 
adjacentes no Bairro do Porto; e nº 259/2020, indica que providencie junto ao setor competente o nivelamento 
e o cascalhamento da Rua Mario Natal de Souza – Mario Português e adjacentes no Bairro do Porto;
Indicações da Vereadora Edeli de Fatima Antunes de Almeida Souza Pinto ao Senhor Prefeito: 
nº 239/2020, indica para que determine ao departamento competente que proceda à manutenção da estrada 
rural do bairro do Moquém; nº 240/2020, indica que determine ao departamento competente para que 
construa calçadas com tijolinhos de concreto intertravados, entre a Igreja e o Ponto de Ônibus localizado 
nas margens da Rodovia Dr. Otávio de Oliveira Santos, no bairro do Livramento; e nº 241/2020, indica que 
determine ao departamento competente para que realize a instalação de aproximadamente 30 postinhos 
decorativos para iluminação do trecho entre a Igreja e o Ponto de Ônibus, localizado nas margens da Rodovia 
Dr. Otávio de Oliveira Santos, no Bairro do Livramento;
Indicações do Vereador Willhams Pereira de Morais ao Senhor Prefeito: nº 242/2020, indica que 
determine ao departamento competente para que realize a manutenção do asfalto na Travessa Libero Corato, 
bairro Aparecidinha, a fim de tapar os buracos em referido local, próximo à escola; nº 243/2020, indica que 
determine ao departamento competente para que realize estudos no sentido de se instalar lombada e placa de 
sinalização informando fluxo de pedestres na Rua Galileu Rocha Vita, na altura do número 165;
Indicações do Vereador João Pinhoni Neto ao Senhor Prefeito: nº 244/2020, indica que determine 
ao departamento competente para que realize estudos no sentido de se instalar uma lombada na estrada que 
dá acesso ao Bairro Visconde de Soutello, próximo à Chácara Recanto Primavera; e nº 260/2020, indica que 
determine ao departamento competente para que realize o aterramento do terreno ao lado da Igreja Católica 
do Bairro da Lagoa, onde será instalado um estacionamento;
Indicações do Vereador Marcelo José de Faria ao Senhor Prefeito: nº 245/2020, indica que determine 
ao departamento competente que realize a manutenção asfáltica ou operação tapa buracos na Rua Francisco 
Mucciacito; nº 246/2020, indica que determine ao departamento competente que realize serviços de zeladoria 
urbana nas ruas do bairro Vila Palmira, que se encontram sem varredores de rua; nº 247/2020, indica que 
determine ao departamento competente que realize a manutenção asfáltica ou operação tapa buracos nas 
ruas do Bairro Santa Rosa; nº 248/2020, indica que determine ao departamento competente para que seja feita 
a arborização urbana na Rua Mario Tavares de Toledo; nº 249/2020, indica que determine ao departamento 
competente para que seja feita a limpeza das microbacias e das linhas de esgoto que estão entupidas no Bairro 
dos Moraes; nº 250/2020, indica que determine ao departamento competente para que tome as providências 
necessárias a fim de que seja realizada a manutenção dos equipamentos do parquinho localizado no Residencial 
Palma Real; nº 255/2020, indica que determine ao departamento competente que realize a manutenção asfáltica 
ou operação tapa buracos na Travessa Doutor Antenor Vaz de Lima; e nº 256/2020, indica que adote as medidas 
necessárias junto aos órgãos competentes para que sejam instalados pontos de iluminação pública na Rua Santa 
Rita, no Bairro do Oratório (mapa anexo), bem como seja realizada a pavimentação asfáltica dessa rua; 

Indicações do Vereador José Carlos Tonelli ao Senhor Prefeito: nº 251/2020, indica que determine ao 
departamento competente que proceda à instalação de placa indicando a localização do Bairro do Livramento, 
na Rodovia Octavio de Oliveira Santos (SP-147), próximo ao KM 11,40, lado esquerdo (no sentido Socorro-
Lindóia); nº 252/2020, indica que determine ao departamento competente para que instale lombada próxima 
ao KM 03 da Estrada Municipal Dr. José Dionízio de Souza Filho, via vicinal que liga o município de Socorro a 
Águas de Lindóia, no Bairro Jaboticabal; nº 253/2020, indica que determine ao departamento competente que 
faça a manutenção asfáltica, pintura de lombadas e instalação de placas de sinalização e “olho de gato”, em toda 
a extensão da Estrada Municipal Joaquim de Souza Siqueira (Estrada Municipal do Oratório); e nº 254/2020, 
indica a manutenção asfáltica, pintura de lombadas e instalação de placas de sinalização, em toda a extensão da 
Rodovia José Vicente Lomônico, bem como a instalação de guard rail na ponte existente próxima à ‘Casa de 
Pedras’.
O senhor Presidente determinou o devido encaminhamento das indicações.

ORDEM DO DIA
Em primeira discussão e votação:

Projeto de Lei Complementar n.º 05/2020 do senhor Prefeito: autoriza o Poder Executivo Municipal a 
outorgar por meio de concessão de uso, imóvel público conforme especifica. Deliberação do Plenário: aprova-
do por unanimidade em votação nominal;
Projeto de Lei n.º 23/2020 do senhor Prefeito: dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Cultura e 
dá outras providências. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 24/2020 do senhor Prefeito: autoriza a celebração de Termo de Convênio entre o mu-
nicípio de Socorro/SP e a Rede Total – Associação de Farmácias e Drogarias Independentes de Ribeirão Preto 
e Região, e dá providências. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade.

1.ª Sessão Extraordinária de 08 de setembro de 2020
Presidência do Vereador: Lauro Aparecido de Toledo
Vereadores presentes: Edeli de Fatima Antunes de Almeida de Souza Pinto, João Pinhoni Neto, José Carlos 
Tonelli, Luis Carlos Borin, Marcelo José de Faria, Marcos Alexandre Conti e Willhams Pereira de Morais. 

ORDEM DO DIA
Em segunda discussão e votação:

Projeto de Lei Complementar n.º 05/2020 do senhor Prefeito: autoriza o Poder Executivo Municipal a 
outorgar por meio de concessão de uso, imóvel público conforme especifica. Deliberação do Plenário: aprova-
do por unanimidade em votação nominal;
Projeto de Lei n.º 23/2020 do senhor Prefeito: dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Cultura e 
dá outras providências. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 24/2020 do senhor Prefeito: autoriza a celebração de Termo de Convênio entre o mu-
nicípio de Socorro/SP e a Rede Total – Associação de Farmácias e Drogarias Independentes de Ribeirão Preto 
e Região, e dá providências. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade.

2.ª Sessão Extraordinária de 08 de setembro de 2020
Presidência do Vereador: Lauro Aparecido de Toledo
Vereadores presentes: Edeli de Fatima Antunes de Almeida de Souza Pinto, João Pinhoni Neto, José Carlos 
Tonelli, Luis Carlos Borin, Marcelo José de Faria, Marcos Alexandre Conti e Willhams Pereira de Morais. 

ORDEM DO DIA
Em única discussão e votação

Projeto de Decreto Legislativo n.º 03/2020 das Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento: 
dispõe sobre a aprovação do Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, quanto às contas 
da Prefeitura Municipal de Socorro, no exercício de 2018. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade 
em votação nominal.

DECRETO LEGISLATIVO N.º 03/2020
 “Dispõe sobre a aprovação do Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, quanto às contas da 
Prefeitura Municipal de Socorro, no exercício de 2018.”

JOÃO PINHONI NETO, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO 
DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo:
Artigo 1° - Fica aprovado o Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TC-004487.989.18-
8, favorável à aprovação das contas, com recomendações, da Prefeitura de Socorro, relativas ao exercício de 
2018.
Parágrafo único – A aprovação a que se refere o caput do artigo 1o não alcança os atos pendentes de apreciação 
pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
Artigo 2° - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal da Estância de Socorro, 09 de setembro de 2020.

João Pinhoni Neto
Presidente da Câmara Municipal

CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO EXERCÍCIO DE 2018

Publicação do Parecer Prévio do TCESP em atendimento ao despacho proferido pelo senhor Presidente em 
06 de agosto de 2020

 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete do Conselheiro Renato Martins Costa 

P A R E C E R
TC-004487.989.18-8

Prefeitura Municipal: Socorro.
Exercício: 2018.
Assunto: Prestação de contas da administração financeira, orçamentária e patrimonial do Município.
Prefeito: André Eduardo Bozola de Souza Pinto e Edelson Cabral Teves. 
Períodos: (01-01-18 a 18-11-18 e  19-12-18 a 31-12-18)  e (19-11-18 a 18-12-18)
Advogados: José Ricardo Custódio da Silva (OAB/SP nº 264.664) e outros.
Procurador de Contas: Letícia Formoso Delsin Matuck Feres
Fiscalizada por: UR-19-DSF-1
Fiscalização atual: UR-19-DSF-1
 
CONTAS ANUAIS, PRFEITURA, ASPECTOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS MAIS 
RELEVANTES, OBSERVÂNCIA, FALHAS CONSTATADAS, SEM FORÇA PARA 
COMPROMETER A MATÉRIA, PARECER FAVORÁVEL.

ITENS RESULTADOS
Ensino 26,82%
FUNDEB 100%
Magistério 85,30%
Pessoal 46,17%
Saúde 32,10%
Execução Orçamentária Superávit 0,36% - R$ 367.012,13
Resultado Financeiro Superávit -  R$ 3.797.791,10
Remumeração dos Agentes Políticos Regular
Precatórios Regular
Encargos Sociais Regular
Transferências ao Legislativo Regular
Vistos, relatados e discutidos os autos.
ACORDA a E. 2ª Câmara do Tribunal de contas do Estado de São Paulo, em sessão de 17 de março de 2020, 
pelo voto dos Conselheiros Renato Martins Costa, Presidente e Relator, Dimas Ramalho e do Substituto de 
Conselheiro Samy Wurman, na conformidade das correspondentes notas taquigráficas, emitir parecer favorável 
à aprovação das contas da Prefeitura exceção feita aos atos pendentes de apreciação por este Tribunal
Presente na sessão o Procurador do Ministério Público de Contas Celso Augusto Matuck Feres Junior.
Os autos estão disponíveis, mediante regular cadastramento, no Sistema de Processo Eletrônico – e-TCESP, na 
página www.tce.sp.gov.br 
Publique-se.

São Paulo, 14 de maio de 2020.

RENATO MARTINS COSTA
PRESIDENTE E RELATOR

Prefeitura Municipal da Estância de
Socorro convida população

Socorrense para Audiência Pública
Em atendimento ao artigo de Lei Federal nº 8.689/93, à Emenda Constitucional 29, e, conforme 
dispõe a Lei Complementar 101 – Lei de Responsabilidade Fiscal, realizar-se à no dia 30 de Setembro 
de 2020, às 17h, no Auditório da Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, situada à Av. José 
Maria de Faria, nº 71, Audiência Pública para divulgação do relatório sobre o funcionamento das 
ações da Saúde, demonstrando as fontes dos recursos aplicados no 2º quadrimestre de 2020 (Maio 
à Agosto) e o Demonstrativo das Aplicações dos Recursos Financeiros do CONISCA – Consórcio 
Intermunicipal de Saúde do Circuito das Águas. Serão adotadas medidas de segurança e precaução 
contra proliferação do Coronavírus (Covid-19). 

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 11 de Setembro de 2020.

André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal

AUDIÊNCIA PÚBLICA
 CONVITE A POPULAÇÃO

Em atendimento ao artigo 48º, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal (L.C. N.º 101/00), 
a Administração Municipal convida toda a população para participar da audiência pública referente à 
Lei Orçamentária Anual – LOA 2021, a realizar-se no dia 24 de Setembro, às 18 horas, no Auditório 
do Centro Administrativo Municipal, sito à Avenida José Maria de Faria, 71 – Salto. Serão adotadas 
medidas de segurança e precaução contra proliferação do Coronavirus (Covid-19).

“Compareça, sua presença é muito importante”

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 11 de Setembro de 2020.

André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal


