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

PORTARIA Nº 8780/2020
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 Parque da Cidade João Orlandi Pagliusi, à Astur, para 
a realização do evento Moto Premium Brasil, nos dias 18 a 20 de setembro de 2020, 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, 15 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 8781/2020
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 concedida licença sem vencimentos ou remuneração, para tratar de interesses 
particulares pelo prazo máximo de 02 (dois) anos, de acordo com art. 100 da Lei Complementar nº 197/2012, 
para a servidora abaixo relacionada:

- ÂNGELA DE OLIVEIRA CESAR, portadora do RG nº 10.476.728, ocupante do emprego permanente de 
Professora de Desenvolvimento Infantil, durante o período de 15 de Setembro de 2020 a 14 de Setembro de 2022.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 15 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 8782/2020
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, 
ao Espaço do Artesanato, para a realização de oficinas da arte “Renda Nhanduti”, nos dias 17, 18, 24 e 25 de 
outubro de 2020, das 12h às 17h, 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, 17 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 8783/2020
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, ao 
ICA – Instituto Cultura e Arte, para a realização do 6º Encontro de Música & Arte do Conservatório de Socorro – 
EMACS, no dia 17 de outubro de 2020, 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, 17 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 8779/2020
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 afastada do serviço público municipal, a partir de 14 de agosto de 2020, para concorrer 
ao cargo de vereadora no Município de Socorro/SP, no pleito eleitoral de 2020, a servidora Sílvia de Toledo 
Francisco – RG nº 19.389.167, ocupante do emprego permanente de Professora de Educação Básica I – PEB 
I, em virtude da decisão proferida nos Autos do Processo nº 1000979-87.2020.8.26.0601 – Mandado de 
Segurança em trâmite pela Primeira Vara Cível desta Comarca. 

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 15 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 ..............................................................

DECRETO Nº 4106/2020
         

 Suplementação de Dotação Orçamentária

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

Art. 1º. – Fica aberto na Secretaria Municipal da Fazenda/Diretoria de Contabilidade, um crédito adicional 
suplementar no valor de R$ 40.000,00 (Quarenta Mil Reais), para reforço da seguinte dotação do orçamento vigente:
02.04.03 . 3.3.90.39.00 . 18.541.0028.2.251 MEIO AMBIENTE V02.300.101 R$ 40.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO .............................................................................. R$ 40.000,00

Art. 2º. – O valor do presente crédito será coberto com recursos provenientes do 
excesso de arrecadação realizado, através do Convenio 019/2020 da Secretaria de Estado da 
Saude, de acordo com a Lei nº 4.320/64, Art. 43 – Inciso II, no valor de...................R$ 40.000,00.

Art. 3o. – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 16 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 4107/2020
        

  Suplementação de Dotação Orçamentária

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

Art. 1º. – Fica aberto na Secretaria Municipal da Fazenda/Diretoria de Contabilidade, um crédito 
adicional suplementar no valor de R$ 785.000,00 (Setecentos e Oitenta e Cinco Mil Reais), para reforço das 
seguintes dotações do orçamento vigente:

485 02.07.01 . 3.3.90.33.00 . 08.244.0015.2.166 DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL R$          30.000,00 
553 02.08.01 . 3.3.90.30.00 . 13.392.0016.2.022 DEPTO DE CULTURA R$          25.000,00 
605 02.10.01 . 3.3.90.30.00 . 15.452.0018.2.024 DEPTO DE OBRAS R$        380.000,00 
613 02.10.01 . 4.4.90.51.00 . 15.452.0018.2.024 DEPTO DE OBRAS R$        110.000,00 
665 02.10.05 . 3.3.90.30.00 . 26.782.0026.2.195 SERV. MUNIC. DE ESTR. E RODAGEM R$        220.000,00 
675 02.10.05 . 3.3.90.39.00 . 26.782.0026.2.195 SERV. MUNIC. DE ESTR. E RODAGEM R$          20.000,00 

TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES ........................................................................................... R$ 785.000,00
Art. 2º. – O valor do presente crédito será coberto com recursos provenientes do excesso de 

arrecadação realizado na fonte de recursos próprios da rubrica da receita “Outras Receitas Diversas – Principal”, 
de acordo com a Lei nº 4.320/64, Art. 43 – Inciso II, no valor de .......................................................... R$ 785.000,00.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 16 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 

DECRETO Nº 4108/2020
         

 Suplementação de Dotação Orçamentária

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

Art. 1º. – Fica aberto na Secretaria Municipal da Fazenda/Diretoria de Contabilidade, um crédito 
adicional suplementar no valor de R$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), para reforço da seguinte 
dotação do orçamento vigente:

478 02.07.01 . 3.3.90.30.00 . 08.244.0044.2.169 DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL V05.500.061 R$        
100.000,00

508 02.07.01 . 3.3.90.39.00 . 08.244.0044.2.169 DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL v05.500.061 R$          
50.000,00

TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES .............................................................................................. R$        
150.000,00

Art. 2º. – O valor do presente crédito será coberto com recursos provenientes do excesso de 
arrecadação realizado na fonte de recursos do Bloco da Proteção Social Básica, do Ministério do Desenvolvimento 
Social, de acordo com a Lei nº 4.320/64, Art. 43 – Inciso II, no valor de ............................................ R$ 150.000,00.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 16 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 

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, na Câmara 
Municipal de Socorro, sito à Rua XV de Novembro, nº 18 – Centro. 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

ERRATA
Diferente do que foi divulgado na edição nº 634 Jornal Oficial de Socorro, de 11 de setembro de 

2020, a audiência pública referente à Lei Orçamentária Anual – LOA 2021, a realizar-se no dia 24 de 
Setembro, às 18 horas, acontecerá na Câmara Municipal de Socorro, sito à Rua XV de Novembro, 

nº 18 – Centro, e não no auditório do Centro Administrativo Municipal.
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LICITAÇÃO .............................................................

APOSTILA DE REAJUSTE DE PREÇOS
PROCESSO Nº 090/2018/PMES – TOMADA DE PREÇOS Nº015/2018

Considerando o disposto no Art. 65, § 8º da Lei Federal de Licitações Nº 8.666/93 e demais alterações 
posteriores conforme DEFERIMENTO expresso no Despacho do Exmo. Sr. Prefeito Municipal fica concedido 
ao requerente o reajuste de preços, nos percentuais e itens da planilha do contrato, conforme abaixo indicado, 
para os saldos de quantitativos restantes. 
   DESCRIÇÃO  UNID  QUANT  UNI C/BDI  % 
   PAVIMENTAÇÃO - LOTE 01     
 1.0   RUA: EVA CORREA BUENO     

 1.1  54.01.030 
 Abertura e preparo de caixa até 40 cm, 
compactação do subleito mínimo de 95% 
do PN e transporte até o raio de 1,0 km 

 m² 1.096,12 R$        20,63 15,26%

 1.2  54.01.210  Base de brita graduada  m³ 109,61 R$         175,94 1,26%
 1.3  54.03.230  Imprimação betuminosa ligante  m³ 1.096,12 R$             5,13 20,52%

 1.4  54.03.210  Camada de rolamento em concreto 
asfáltico usinado a quente - (CBUQ)  m² 32,88 R$     1.141,08 19,72%

   DRENAGEM   

 1.5  06.02.040 
 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª 
categoria em vala ou cava além de 1,50 
m 

 m³ 247,74 R$       66,76 -5,22%

 1.6  11.18.040  Lastro de pedra britada  m³ 6,61 R$        137,77 2,51%

 1.7  49.12.058  Boca de leão simples tipo PMSP com 
grelha  UNID 4,00 R$    2.397,70 2,50%

 1.8  49.12.110  Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m 
- tipo PMSP  und 1,00 R$         4.865,89 12,37%

 1.9  49.06.460  Tampão em ferro fundido de 600 x 600 
mm, classe 125 (ruptura > 125 kN)  UNID 1,00 R$              369,48 9,36%

 1.10  46.12.020  Tubo de concreto (PS-1), DN= 400mm  m 28,36 R$           87,76 -1,42%
 1.11  46.12.040  Tubo de concreto (PS-1), DN= 600mm  m 54,22 R$      167,33 13,07%

 1.12  46.20.010  Assentamento de tubo de concreto com 
diâmetro até 600 mm  m 82,58 R$        59,74 -4,82%

 1.13  07.11.020  Reaterro compactado mecanizado de 
vala ou cava com compactador  m³ 247,74 R$   5,67 0,66%

 1.14  11.04.020  Concreto não estrutural executado no 
local, mínimo 150 kg cimento / m³  M³ 1,33 R$      277,50 6,57%

 1.15  54.06.040  Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 
- fck 25 MPa  M 11,87 R$     46,78 1,74%

 1.16  54.06.160  Sarjeta ou sarjetão moldado no local, 
tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa  M³ 0,24 R$     588,51 7,50%

 2.0   RUA: AUGUSTO MATIOLI    

 2.1  54.01.030 
 Abertura e preparo de caixa até 40 cm, 
compactação do subleito mínimo de 95% 
do PN e transporte até o raio de 1,0 km 

 m² 486,00 R$     20,63 15,26%

 2.2  54.01.210  Base de brita graduada  m³ 48,60 R$      175,94 1,26%
 2.3  54.03.230  Imprimação betuminosa ligante  m² 486,00 R$         5,13 20,52%

 2.4  54.03.210  Camada de rolamento em concreto 
asfáltico usinado a quente - (CBUQ)  M³ 14,58 R$   1.141,08 19,72%

   DRENAGEM   

 2.5  54.06.040  Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - 
fck 25 MPa  M 125,00 R$      46,78 1,74%

 2.6  54.06.160  Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo 
PMSP em concreto com fck 20 MPa  M³ 2,50 R$     588,51 7,50%

 3.0   RUA: JULIO BALBI    

 3.1  54.01.030 
 Abertura e preparo de caixa até 40 cm, 
compactação do subleito mínimo de 95% 
do PN e transporte até o raio de 1,0 km 

 m² 587,22 R$    20,63 15,26%

 3.2  54.01.210  Base de brita graduada  m³ 58,72 R$   175,94 1,26%
 3.3  54.03.230  Imprimação betuminosa ligante  m² 587,22 R$        5,13 20,52%

 3.4  54.03.210  Camada de rolamento em concreto 
asfáltico usinado a quente - (CBUQ)  M³ 17,62 R$  1.141,08 19,72%

   DRENAGEM   

 3.5  54.06.040  Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - 
fck 25 MPa  M 95,00 R$     46,78 1,74%

 3.6  54.06.160  Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo 
PMSP em concreto com fck 20 MPa  M³ 1,90 R$     588,51 7,50%

 4.0   RUA: BEIRA RIO    

 4.1  54.01.030 
 Abertura e preparo de caixa até 40 cm, 
compactação do subleito mínimo de 95% 
do PN e transporte até o raio de 1,0 km 

 m² 554,31 R$       20,63 15,26%

 4.2  54.01.210  Base de brita graduada  m³ 55,43 R$     175,94 1,26%
 4.3  54.03.230  Imprimação betuminosa ligante  m² 554,31 R$      5,13 20,52%

 4.4  54.03.210  Camada de rolamento em concreto 
asfáltico usinado a quente - (CBUQ)  M³ 16,63 R$   1.141,08 19,72%

 5.0   RUA: IDALGA RIBEIRO    

 5.1  54.01.030 
 Abertura e preparo de caixa até 40 cm, 
compactação do subleito mínimo de 95% 
do PN e transporte até o raio de 1,0 km 

 m² 1.144,00 R$        20,63 15,26%

 5.2  54.01.210  Base de brita graduada  m³ 114,40 R$        175,94 1,26%
 5.3  54.03.230  Imprimação betuminosa ligante  m² 1.144,00 R$             5,13 20,52%

 5.4  54.03.210  Camada de rolamento em concreto 
asfáltico usinado a quente - (CBUQ)  M³ 34,32 R$       1.141,08 19,72%

   DRENAGEM   

 5.5  54.06.040  Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - 
fck 25 MPa  M 286,00 R$         46,78 1,74%

 5.6  54.06.160  Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo 
PMSP em concreto com fck 20 MPa  M³ 5,72 R$     588,51 7,50%

 5.7  06.02.040  Escavação manual em solo de 1ª e 2ª 
categoria em vala ou cava além de 1,50 m  m³ 60,00 R$         66,76 -5,22%

 5.8  46.12.020  Tubo de concreto (PS-1), DN= 400mm  m 20,00 R$      87,76 -1,42%
 5.9  11.18.040  Lastro de pedra britada  m³ 1,60 R$     137,77 2,51%

 5.10  46.20.010  Assentamento de tubo de concreto com 
diâmetro até 600 mm  m 20,00 R$      59,74 -4,82%

 5.11  49.12.010  Boca de lobo simples tipo PMSP, com 
tampa de concreto  und 4,00 R$    2.657,69 1,77%

 5.12  49.06.460  Tampão em ferro fundido de 600 x 600 
mm, classe 125 (ruptura > 125 kN)  UNID 2,00 R$     369,48 9,36%

 5.13  49.12.110  Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - 
tipo PMSP  und 2,00 R$     4.865,89 2,80%

 5.14  07.11.020  Reaterro compactado mecanizado de 
vala ou cava com compactador  m³ 60,00 R$      5,67 0,66%

 6.0   RUA ALMIRA CAROLINA B. 
OLIVEIRA    

 6.1  54.01.030 
Abertura e preparo de caixa até 40 cm, 
compactação do subleito mínimo de 95% 
do PN e transporte até o raio de 1,0 km

 m² 506,56 R$        20,63 34,16%

 6.2  54.01.210 Base de brita graduada  m³ 50,65 R$        175,94 19,20%
 6.3  54.03.230 Imprimação betuminosa ligante  m² 506,56 R$         5,13 48,93%

 6.4  54.03.210 Camada de rolamento em concreto 
betuminoso usinado quente - CBUQ  m³ 15,20 R$   1.141,08 57,24%

  DRENAGEM   

 6.5 54.06.100 Base em concreto com fck de 20 MPa, 
para guias, sarjetas ou sarjetões  m³ 3,53 R$  424,85 12,81%

 6.6  10.02.020 Armadura em tela soldada de aço  kg 85,56 R$        9,05 7,76%
 16.0   RUA: ARIODANTE BENEDUZZI    
 16.1  54.03.230  Imprimação betuminosa ligante  m² 1225,63 R$       5,13 48,93%

 16.2  54.03.210  Camada de rolamento em concreto 
betuminoso usinado quente - CBUQ  m³ 36,77 R$   1.141,08 57,24%

 17.0   RUA: MARECHAL FLORIANO 
PEIXOTO    

 17.1  54.03.230  Imprimação betuminosa ligante  m² 1145,01 R$      5,13 48,93%

 17.2  54.03.210  Camada de rolamento em concreto 
betuminoso usinado quente - CBUQ  m³ 34,35 R$   1.141,08 57,24%

 18.0   RUA: FERRUCIO BENEDUZZI    
 18.1  54.03.230  Imprimação betuminosa ligante  m² 470,04 R$         5,13 48,93%

 18.2  54.03.210  Camada de rolamento em concreto 
betuminoso usinado quente - CBUQ  m³ 14,10 R$       1.141,08 57,24%

 19.0   RUA: ODILA C. DUTRA    
 19.1  54.03.230  Imprimação betuminosa ligante  m² 1291,92 R$         5,13 48,93%

 19.2  54.03.210  Camada de rolamento em concreto 
betuminoso usinado quente - CBUQ  m³ 38,76 R$    1.141,08 57,24%

 20.0   RUA: IOLANDA A. COMITO    
 20.1  54.03.230  Imprimação betuminosa ligante  m² 474,67 R$       5,13 48,93%

 20.2  54.03.210  Camada de rolamento em concreto 
betuminoso usinado quente - CBUQ  m³ 14,24 R$     1.141,08 57,24%

Esta apostila de reajuste de preços terá seus efeitos a partir de sua publicação e passará a fazer parte integrante 
do processo acima descrito, bem como a nota de complemento de empenho emitida pela Secretaria da Fazenda, 
totalizando o valor de R$ 107.586,67 (Cento e Sete Mil Quinhentos e Oitenta e Seis Reais e Sessenta e Sete 
Centavos).

Socorro, 16 de setembro de 2020.

Raissa de Souza Rissato
Chefe de Supervisão de Licitação – Respondendo  

DESPACHO
Interessado: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Assunto: Solicitação de Reequilíbrio de preço do item 44 referente ao Processo nº 064/2019/
PMES – Pregão Presencial para Registro de Preços nº 039/2019, para aquisição de medicamento 
conforme pedido da Secretaria da Saúde.   
Considerando o parecer da Procuradoria Jurídica, a manifestação da Supervisão de Licitação julgo 
IMPROCEDENTE a Solicitação de Reequilíbrio de Preços requerido pela empresa SOMA/SP PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA, para o item 44, considerando que não restaram comprovada os critérios 
necessários para a realização do reequilíbrio conforme indicação do Art. 65, inc. II, alínea “d” da Lei de Licitações 
Nº 8.666/93 e demais alterações posteriores, ressaltamos ainda as decisões proferidas no TC 4415.989.15-1 e 
TC 15292.898.16-7 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Encaminhar o presente despacho a 
Supervisão de Licitação para as providências legais cabíveis. Socorro, 14 de Setembro de 2020. 

André Eduardo Bozola de Souza Pinto - Prefeito Municipal

TOMADA DE PREÇOS
A Prefeitura Municipal da Estância de Socorro comunica a todos os interessados que se encontra aberto na 
Supervisão de Licitação o seguinte processo:

PROCESSO Nº 081/2020/PMES – TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020. Objeto: Contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de obras de engenharia, com fornecimento de materiais, visando 
a “Construção da Praça do Amanhã – Saúde e Bem Estar para Todos – 2ª Etapa”, a ser financiada com recursos 
próprios, conforme especificações descritas no anexo II – Memorial Descritivo do Edital. Tipo: MENOR 
PREÇO GLOBAL. Encerramento para a entrega dos envelopes Nº 01 – Habilitação, Nº 02 – Proposta 
Comercial, até às 9h 30 min do dia 14/10/2020, e reunião de Licitação às 10h. Período de Disponibilização 
do Edital: 21/09/2020 à 07/10/2020. Período de Cadastramento: 21/09/2020 à 09/10/2020. Socorro, 17 de 
setembro de 2020.

O Edital completo, memoriais descritivos, cronogramas, planilhas orçamentárias, e plantas 
necessárias serão disponibilizados no site www.socorro.sp.gov.br e maiores informações poderão ser obtidas 
junto à Supervisão de Licitação do Município de Socorro, pessoalmente, das 8:30 as 17:00 horas, na Avenida José 
Maria de Faria, 71, salto, Socorro, São Paulo, ou pelo telefone (19) 3855-9655, no horário comercial, exceto aos 
sábados, domingos, feriados e pontos facultativos. 

Raissa de Souza Rissato – Chefe de Supervisão de Licitação (Respondendo)

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: Município de Socorro. CONTRATADO: LINK CARD ADMINSTRADORA DE 
BENEFÍCIOS EIRELI. OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
sistema de Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis de Veículos, por meio de implantação e operação 
de um sistema informatizado, integrado com a utilização de cartão de controle de pagamento magnético ou 
micro processado que possam ser utilizados na Rede de Postos de Combustível particulares credenciados, 
para a distribuição de combustíveis – álcool hidratado (etanol), gasolina comum, óleo diesel comum S-500 e 
S-10 aos veículos que compõem a frota de veículos desta municipalidade, conforme especificações descritas 
no anexo II – Projeto Básico. VALOR: R$ 2.684.470,62. - Taxa de Administração (Manutenção Mensal): 
- 4,50% (Quatro vírgula cinquenta por cento negativo) - VIGÊNCIA: 12 meses. ASSINATURA: 
09/09/2020. PROCESSO Nº 068/2020/PMES – PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2020.

Raissa de Souza Rissato – Chefe da Supervisão de Licitação - Respondendo 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Eu, André Eduardo Bozola de Souza Pinto, Prefeito Municipal, em cumprimento ao disposto no inciso VI, do Art. 
43 da Lei Federal de Licitações Nº 8.666/93 e demais alterações posteriores, ADJUDICO e HOMOLOGO 
o resultado do PROCESSO Nº 074/2020/PMES - CONVITE Nº 020/2020, referente à contratação 
de empresa especializada para Fabricação de Papai Noel de 12metros em estrutura metálica, 
com fornecimento de materiais, para o Projeto Luzes de Natal 2020, conforme especificações 
contidas no anexo II - Projeto Básico do Edital, conforme Ata de Julgamento e Classificação da Comissão 
Municipal de Licitações, de 08/09/2020, para a empresa MEC DIAS COMÉRCIO E MANUTENÇÃO 
INDUSTRIAL LTDA ME, pelo valor global de R$ 173.980,00 (Cento e Setenta e Três Mil, Novecentos 
e Oitenta Reais). Socorro, 10 de setembro de 2020. 

André Eduardo Bozola de Souza Pinto - Prefeito Municipal. 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Eu, André Eduardo Bozola de Souza Pinto, Prefeito Municipal, 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 PROCESSO Nº 057/2020/PMES 
– PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020, cujo objeto é o contratação de Pessoa Jurídica, visando à 
prestação de serviços de Transporte de Escolares, com dois operadores por veículo (sendo um 
condutor e um monitor), para 01 (uma) rota de transporte de alunos da zona rural, conforme 
condições e especificações descritas no Anexo II – Termo de Referência e demais anexos 
do Edital, para a empresa abaixo relacionada, conforme a Ata de Sessão de 29/07/2020,  a avaliação da 
documentação complementar com a expedição do CMT – Cadastro Municipal de Transporte pela Divisão de 
Transporte Escolar, e a Adjudicação da Pregoeira de 10/09/2020, disponibilizada na íntegra no sítio eletrônico 
da municipalidade (www.socorro.sp.gov.br), a saber: Item 01: FABIANE ANDRADE BUENO - MEI, para 
a rota nº 47, pelo valor total de R$ 74.463,75 (Setenta e Quatro Mil Quatrocentos e Sessenta e 
Três Reais e Setenta e Cinco Centavos). Assim sendo, RATIFICO o respectivo julgamento proferido pela 
Pregoeira e análise da Documentação complementar pelo Setor Responsável, HOMOLOGANDO a Rota/Item 
acima descrita no presente processo de Pregão Presencial. Socorro, 10 de setembro de 2020. 

André Eduardo Bozola de Souza Pinto - Prefeito Municipal.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2020
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.

BELLA SODRÉ ATACADISTA EIRELI
ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO MARCA VALOR 

UNITÁRIO

  26
*Exclusivo 2.000 unidade

Flanela 100% algodão para limpeza, 
confeccionado em pano de algodão flanelado, 
na cor laranja, nas medidas aproximadas de 30 x 
50 cm. Embaladas individualmente com etiqueta 
de identificação contendo informações sobre o 
produto e fabricante.

KN R$ 0,95

Sílvia Carla Rodrigues de Morais - Pregoeira
Lilian Mantovani Pinto de Toledo - Pregoeira
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 047/2020
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.

COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA – ME
ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO MARCA VALOR 

UNITÁRIO

   02
*Exclusivo 500 galão

Amaciante de roupas, acondicionado em galão 
plástico contendo 02 litros. Composição:
aditivo, coadjuvantes, diluente, cloreto de dimetil 
amôneo de  sebo hidrogenado. No rótulo deverão 
constar informações do produto, fabricante e 
registro ou notificação na ANVISA.

BARBAREX R$ 3,46

  17
*Exclusivo 2.000 frasco

Saponáceo liquido cremoso acondicionado em 
frasco plástico de 200 ml, com tampa de sistema 
fliptop, 3 em 1 , limpa, perfuma, e da brilho 
sem riscar as superfície. Composição química: 
Dodecilbenzeno, Sulfonato de sódio, Copolímero 
Acrílico, Bicarbonato de sódio, Carbonato de 
Cálcio, Nonilfenol Etoxilado, Abrasivo (carbonado 
de sódio), Coadjuvante (hidrogênio carbonato de 
sódio, ácido carbônico), Conservante, espessante 
(homopolímero de ácido acrílico) Sequestrante 
(tetrassódico do ácido etilenodiamino tetracético) 
Fragrância e veiculo. Devera constar no rótulo 
do produto dados do fabricante, validade, data de 
fabricação, numero do lote, modo de usar, código 
de barras, telefone do Centro de Intoxicação 
CEATOX.

PERFECT 
CLEAN R$ 1,89

   22
*Exclusivo 200 unidade

Escova para limpeza escova de madeira para 
lavar roupa, com cerdas resistentes modelo oval, 
base de madeira 1,5 cm de espessura medindo 
aproximadamente 13 x 7 cm, cedas de nylon 
sintético, sem alça, sem cabo, mínimo de 15 cerdas 
por tufo - pacote com 12 unidades. 

BOVOLIN R$ 1,69

  50
*Exclusivo 2.000 litros

Água sanitária, solução aquosa, composta de 
hipoclorito de sódio e água, com teor de cloro 
ativo de 2,0 a 2,5%, embalados em frasco plástico 
branco virgem, contendo 1 litro de solução. 
Produto conforme portaria da ANVISA/ms 89, 
com validade mínima de 06 (seis) meses. O 
produto deve ser entregue com no máximo 20 
(vinte) dias da sua data de fabricação.

BARBAREX R$ 1,73

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

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2020
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.

LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI - ME
ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO MARCA VALOR 

UNITÁRIO

5.
*Exclusivo 500 frasco

Condicionador infantil vitaminado, com pró - 
vitamina B5 e vitamina E, composto de aqua, 
cetearyl alcohol, cetrimonium chloride, parafinum 
liquidum and lanolin alcohol and oleyl alcohol, 
parfum, panthenol, tocopheryl acetate, disodium 
edta, citric acid, methyl choloro isothiazolinone and 
methyl isothiazolinone, C.I.15985 , hipoalergênico.
acondicionados em frascos de 500 ml.

GURY KIDS R$ 6,50

7.
*Exclusivo 400 frasco

Limpa vidros de primeira qualidade, 
acondicionado em frasco plástico resistente 
de 750 ml, com bico dosador e tampa flip top. 
O produto deverá limpar e manter brilhantes 
superfícies como: vidros, vitrines, espelhos, 
telas de tv, para-brisas e acrílicos. Composição: 
tensoativo aniônico, tensoativo não iônico, álcool, 
éter glicólico, hidróxido de amônio, corante, 
perfume e água. Deverá conter no rótulo do 
produto: indicações de utilização, modo de 
usar, precauções, telefone do SAC, responsável 
técnico, número do lote e validade. 

FUZETO R$ 1,90 

8.
*Exclusivo 2.500 frasco

Limpador multiuso 500 ml. Composição: 
tensoativo aniônicos, água. Solvente, conservante, 
sequestrante. Ingrediente ativo: nonilfenol 
etoxilado. Ph 11,5 e concentração maior que 
5,0%. Embalagem squeeze. Na embalagem deverá 
constar os dados de identificação do fabricante, 
nº telefone Ceatox, data de fabricação, validade 
do produto e nº do lote.

FUZETO R$ 1,65

18.
*Exclusivo 600 frasco

Shampoo infantil vitaminado que não irrite 
os olhos, com pró - vitamina B5 e vitamina 
E, composto  de  aqua,  disodium  laureth  
sulfosuccinate/  sodium  lauril  sulfate,  sodium 
chloride, cocamide dea, cocamidopropyl betaine, 
acetamide mea, dimethicone copolyol, parfum, 
glycereth - 26, panthenol, tocopheryl acetate, C.I. 
15985, disodium edta, citric acid, methyl chloro 
isothiazolinone and methyl isothiazolinone. O 
produto deverá vir embalado em frasco plástico 
transparente contendo 480 ml, com identificação 
que o produto foi testado dermatologicamente.

GURY KIDS R$ 7,11

21.
*Exclusivo 600 peça

Balde de 20 litros. Confeccionado em material 
de polipropileno resistente ou poliestireno 
resistente, não reciclado, atóxico, capacidade 
para 20 litros, nas medidas de 330 mm de altura 
x 345 mm de diâmetro, o balde deve ser liso de 
uma única cor sendo branca ou azul, deve ser em 
material plástico reforçado, com alça em metal 
galvanizado. Produto deve ser identificado através 
de etiqueta contendo informações necessárias.

ARQPLAST R$ 5,98

24.
*Exclusivo 500 unidade

Vassoura sanitária cerdas de nylon escova para 
limpeza sanitária; tipo lavatina bola com suporte 
em polipropileno e cerdas em nylon sintético, 
cabo com mínimo 26cm de comprimento em 
polipropileno  na cor branca ou gelo.

CAIÇARA R$ 4,28

32. 3.000 pacote
Pano para limpeza multiuso, com Fibras 100% 
Biodegradável, Medida: 58 x 33 contendo 5 
unidades em embalagens plásticas.

LIFE CLEAN R$ 1,85

33. 7.000 peça

Pano para chão alvejado, composto de 100% 
algodão na cor branco, medindo 50 x 76 cm 
aproximadamente, com bordas costuradas, pesando 
160 gramas deverá constar no produto etiqueta 
costurada com: dados de identificação do fabricante, 
dimensões, marca e composição. Embalado em saco 
plástico transparente com 10 unidades

JT R$ 2,51

41.
*Exclusivo 150 maço

Fósforo, pacote com 10 caixinhas contendo 
mínimo de 40 palitos cada cx, palitos médio 
de madeira de alta qualidade com cabeça em 
composto químico de clorato de potássio, cx 
c/ lixa impressa, resistente de 1ª qualidade e 
certificado pelo Inmetro.

BILLA R$ 2,15

44. 120.960 rolo

Papel higiênico 30 metros folha dupla; classe 01; 
na cor branca; alvura maior que 80%; índice de 
maciez igual ou menor que 5,5 nm/g; resistência 
a tração ponderada igual ou maior que 90 n/m; 
quantidade de pintas igual ou menor que 20 mm2/
m2; tempo de absorção de água igual ou menor 
que 5 s; conforme norma ABNT NBR 15464-2 e 
15134; características complementares: matéria-
prima 100% fibra vegetal; comprimento do rolo 
30 m - com tolerância de 2%; com largura de 
10 cm - com tolerância de 2 %; diâmetro n0o 
máximo 11,7 cm; largura do tubete 10 cm - com 
tolerância de 2%; diâmetro interno do tubete 
maior que 4 cm; formato grofado; picotado; 
neutra; rotulagem contendo: marca, quantidade 
de rolos, aroma, metragem do papel; nome do 
fabricante e fantasia, cnpj; e-mail, telefone do sac.; 
embalagem com boa visibilidade do produto, 
embalados em fardos com 16 pacotes com 04 
rolos, totalizando 64 rolos. 

QUALITÉ R$ 0,78

53. 500 frasco

Inseticida aerosol; inseticida a base de água 
como solvente. Frasco de 300 ml. Composição: 
imiprotina 0,04%p/p cifenotrina s 0,12% 
p/p, solventes, emulsificantes, espessantes, 
propelente, conservante, antioxidante e água. 
Eficaz contra o mosquito da dengue, moscas, 
mosquitos, baratas, formigas. Frasco com selo 
de uso de aço reciclável e ecológico, contendo 
informações do fabricante , n° de sac , n° do lote 
, data de fabricação e data de validade. Formula 
com água e registro na ANVISA.  

ULTRA R$ 6,13

54. 300 litro
Querosene. Composição: mistura de 
hidrocarbonetos asfálticos, naftenicos e 
aromáticos. Acondicionado em frascos 
transparente de 1.000 ml. 

LIMPA MAIS R$ 11,65

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

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2020
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.

PARILIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI

ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO MARCA VALOR 
UNITÁRIO

1.
*Exclusivo 2.000 unidade

Vassoura de palha (tipo caipira); cepa em palha, com 
cerdas de palha, com 5 fios; e amarração com arame,  
reforçada, 1ª linha, e no mínimo três costuras, cabo 
de madeira medindo 1,20m.

RICIERI R$ 11,18

9.
*Exclusivo 500 frasco

Lustra móveis, acondicionado em frasco plástico 
de 250 ml. Constando as seguintes informações 
no rótulo: modo de usar, precauções e cuidados 
e o número do telefone do centro de assistência 
toxicológica. Composição química: polímero acrílico, 
cera de carnaúba, agente de polímero, emulsificante, 
nonilfenol etoxilado, atenuador de espuma, 
fragrância, sequestrante, alcalinizante, conservante 
e veículo. 

WORKER R$ 4,63

27.
*Exclusivo 2.000 pacote

Esponja de aço para limpeza de louças, talheres, 
vidros, panelas e objetos de alumínio, de primeira 
qualidade, em embalagem plástica contendo no 
mínimo 08 unidades, com peso líquido de 60 gramas 
no mínimo, composição: aço carbono. 

Q.LUSTRO R$ 1,21

28. 1.500 par

Luva para limpeza geral tamanho pequeno. 
Amarela, confeccionada com látex de borracha 
de alta qualidade, forrada com flocos de algodão 
e com superfície antiderrapante, embalagem 
plástica transparente, contendo 1 par, devidamente 
identificada com as seguintes informações: fabricante 
data de fabricação e data de validade. 

VOLK R$ 2,24

       29. 2.000 par

Luva para limpeza geral tamanho médio. Amarela, 
confeccionada com látex de borracha de alta 
qualidade, forrada com flocos de algodão e com 
superfície antiderrapante, embalagem plástica 
transparente, contendo 1 par, devidamente 
identificada com as seguintes informações: fabricante 
data de fabricação e data de validade.

VOLK R$ 2,24

   30. 2.000 par

Luva para limpeza geral tam. Grande.  Amarela, 
confeccionada com látex de borracha de alta 
qualidade, forrada com flocos de algodão e com 
superfície antiderrapante, embalagem plástica 
transparente, contendo 1 par, devidamente 
identificada com as seguintes informações: fabricante 
data de fabricação e data de validade. 

VOLK R$ 2,24

34.
*Exclusivo 1.000 peça

Pano de copa sem estampa e borda costurada 
medindo 40x70, cor branco, com etiqueta costurada 
com dados de identificação do fabricante e marca.

TEXTIL R$ 1,89

35.
*Exclusivo 500 peça

Rodo com base plástica, medindo aproximadamente 
60cm, tipo puxa e seca com cabo de 1,20 revestido 
em plástico. O produto deverá possuir etiqueta com 
dados do produto e do fabricante.

BLEKALT R$ 4,78

40. 15.000 pacote

Copo descartável; poliestireno; com capacidade 
mínima para 180 ml; acondicionado em mangas 
c/100 copos, peso mínimo de 198gramas; as mangas 
não devem estar violadas e protegidas em caixa 
de papelão resistente; devera constar impresso na 
manga a capacidade total do copo, quantidade; e o 
peso mínimo de cada copo; os copos devem conter 
gravado de forma indelével: em relevo marca ou 
identificação do fabricante; símbolo de identificação 
do material para reciclagem conforme NBR 13230; 
e capacidade do copo; os copos deverão estar em 
conformidade com nbr14865,nbr13230 da ABNT

COPOSUL R$ 2,52

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

CÂMARA MUNICIPAL ...........................................
CONVOCAÇÃO SESSÃO ORDINÁRIA

Data: 21.09.2020 – terça-feira- às 20h - 
ORDEM DO DIA

Em primeira discussão e votação
Projeto de Lei Complementar n.º 07/2020 do senhor Prefeito: dispõe sobre alteração da escala de re-
ferência 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;
Projeto de Lei n.º 25/2020 do senhor Prefeito: denomina ‘Bosque da Amizade’, o espaço público municipal 
situado no Parque da Cidade João Orlandi Pagliusi, conforme especifica;
Projeto de Lei n.º 26/2020 do senhor Prefeito: dispõe sobre a alteração da redação do parágrafo 2.º, art. 
2.º da Lei n.º 3.717/2013, e dá outras providências.

CONVOCAÇÃO SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
Data: 21.09.2020 – terça-feira- às 21h – 

ORDEM DO DIA
Em segunda discussão e votação

Projeto de Lei Complementar n.º 07/2020 do senhor Prefeito: dispõe sobre alteração da escala de re-
ferência 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;
Projeto de Lei n.º 25/2020 do senhor Prefeito: denomina ‘Bosque da Amizade’, o espaço público municipal 
situado no Parque da Cidade João Orlandi Pagliusi, conforme especifica;
Projeto de Lei n.º 26/2020 do senhor Prefeito: dispõe sobre a alteração da redação do parágrafo 2.º, art. 
2.º da Lei n.º 3.717/2013, e dá outras providências.

COMUNICADO TRANSMISSÃO AO VIVO DE SESSÃO
A Câmara Municipal da Estância de Socorro, através de seu presidente, informa que a próximas Sessões Ca-
marárias desta Casa, que se realizarão no próximo dia 21 de setembro de 2020, terça-feira, a partir das 20h, 
serão transmitidas ao vivo pela Rádio Nossa Senhora do Socorro 1570 Khz e via internet pelos sites www.
radiosocorro.com.br e www.camarasocorro.sp.gov.br.  

João Pinhoni Neto – Presidente da Câmara
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FAZENDA ................................................................

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

RESOLUÇÃO Nº 01, DE 15 DE SETEMBRO DE 2020
 

Dispõe sobre a organização das Atividades Escolares não presenciais na Rede Municipal 
de Educação para fins de reorganização das ações nas Unidades Escolares diante da necessidade 
de cumprimento do calendário letivo do ano de 2020 e do cômputo da carga horária e em 
consonância com o Plano de Contingência do Município de Socorro - SP para enfrentamento da 
Pandemia de COVID -19

 
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, e tendo em vista as 
legislações específicas da educação e o Plano de Contingência do Município de Socorro – SP para 
enfrentamento da Pandemia de COVID -19 e adoção de medidas com o objetivo de reduzir os riscos 
de contágio e de disseminação do COVID-19, o qual contou com apreciação e análise do Conselho 
Municipal de Educação, Conselho do FUNDEB e Conselho de Alimentação escolar (CAE) RESOLVE: 

Art. 1º Estabelecer o regime especial de atividades escolares não presenciais, conforme descrito no 
Plano de Contingência para fins de reorganização da Educação Municipal quanto ao cumprimento do calendário 
escolar e cômputo da carga horária, tendo em vista o impedimento das aulas presenciais, validando o exposto 
no artigo 205 da Constituição Federal, “a educação como direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo 
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” e com base em outras legislações como: Artigo 53 
da Lei nº 8.069 de 13 de Julho de 1990 e Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96.

Art. 2º O regime especial de atividades escolares não presenciais - ensino remoto - será estabelecido 
por tempo indeterminado, contados a partir do dia 11 de maio de 2020, podendo ser alterado de acordo com 
as orientações das autoridades estaduais e sanitárias, conforme estabelecido no Plano de Contingência e nas 
ações e orientações intersetoriais.

Parágrafo único. A oferta da modalidade de ensino não presencial na Rede Municipal terá caráter 
excepcional e valerá por tempo indeterminado enquanto durar a situação de emergência de saúde pública e 
contemplará a elaboração de aulas e roteiros pelos professores de acordo com o organizador curricular de 
cada ano/série. As turmas de creche e Infantil deverão considerar as especificidades dessa etapa com foco em 
orientações às famílias e oportunizarão situações de brincadeiras e interações.

Art. 3º Para fins de contabilização no cômputo da carga horária das Unidades Escolares as atividades 
disponibilizadas pelos professores e realizadas pelos alunos devem ser enviadas da seguinte maneira: por 
meio digital, registro entregue na própria escola (realizado no caderno, material didático, sulfite ou atividades 
impressas), conforme dia e horário combinado com os gestores, arquivo pelos familiares das atividades 
realizadas para serem devolvidas quando retornarem as aulas presenciais.

Parágrafo Único: Como ferramenta para a aulas serão utilizadas Plataformas (Google for Education e/ 
ou Iônica da Editora FTD para o infantil) ou envio de jogos, materiais de apoio para alunos que necessitarem e 
orientações impressas para registro no caderno ou material didático para alunos que não tiverem acesso a internet. 
Os professores são responsáveis em direcionar as orientações e atividades para que os gestores entreguem para as 
famílias sem acesso a internet, conforme cronograma organizado pela escola em consonância com as famílias.

Art. 4º Aos alunos público alvo da AEE- Atendimento Educacional Especializado será ofertado 
atendimento individual online pelas professoras que atuam nesta modalidade ou envio de materiais e jogos 
com roteiros específicos caso a família não consiga organizar os horários para atendimento online.

Art. 5º Para os alunos que apresentam dificuldades específicas ou necessidade de apoio extra serão 
oportunizados materiais, jogos e estratégias organizadas pelo professor da turma, professor adjunto e no caso 
do fundamental com apoio e participação efetiva dos professores de projetos de recuperação.

Art. 6º A Educação de Jovens e Adultos- EJA baseará o trabalho na utilização da plataforma Google 
for Education, orientações impressas e contato direto no whatsapp do professor da turma considerando as 
particularidades e necessidades desse público.

Art. 7º A Escolas do Campo, considerando a diversidade e particularidades de sua comunidade 
escolar, utilizarão diferentes estratégias para que os alunos tenham acesso às propostas de aulas e atividades.

Parágrafo Único: as ações e estratégias devem ser registradas e ter a ciência dos professores e famílias.
Art. 8º Os professores que atuam no período diversificado de escola com turmas de integral ou 

mesmo em projetos no Integral, desenvolverão planejamento e roteiros baseados no organizador específico 
referente ao período integral ou no caso de professor de projeto seguindo o tema do projeto que foi entregue 
para atribuição das aulas.

Parágrafo Único: as ações e estratégias devem ser registradas, bem como a devolutiva das famílias 
quanto as propostas enviadas considerando as dificuldades de algumas famílias de conseguir organizar uma 
rotina de estudos que envolve período parcial e integral.

Art. 9º A Rede Municipal contará com a utilização de grupos de whatsapp de cada professor com sua 
turma para manter canal de comunicação e orientação às famílias, bem como para realização de leituras diárias, 
orientação de atividades e outras estratégias específicas.

Art. 10 Todo o planejamento deve resultar em roteiros no qual estarão descritos as informações 
necessárias e de acordo com o organizador curricular daquela etapa de ensino.

Art. 11 As ações realizadas nas Unidades Escolares, bem como o acompanhamento dos alunos e retorno 
do acesso à plataforma ou retirada das atividades e orientações impressas, deverão ser registradas e arquivadas 
pelos professores e gestores, além de constar no quadro de anexos do PPP- Projeto Político Pedagógico.

Art. 12 Na etapa da Educação Infantil a avaliação obedecerá caput do art. 31º da LDB que define como 
meta o acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo 
para o acesso ao ensino fundamental. 

Parágrafo único: considerando as especificidades das turmas de creche e Infantil o registro realizado 
será referente às ações e orientações oportunizadas dada a dificuldade de um registro específico do 
desenvolvimento devido ao distanciamento social e atividades realizadas de forma não presencial.

Art. 13 Para o Ensino Fundamental (1º ao 5º Ano e turmas da EJA) as estratégias de avaliação serão 
definidas nas Unidades Escolares com envio para a aprovação da Secretaria Municipal de Educação e desde que 
aprovadas deverão constar no Projeto Político Pedagógico da Escola.

Art. 14 No retorno das atividades presenciais o calendário das Unidades Escolares será revisto e 
adequado de acordo com a carga horária exigida, mantendo a garantia de padrão de qualidade do ensino e 
aprendizagem e oferecendo suporte e estratégias necessárias aos alunos que não conseguiram realizar as 
atividades de forma não presencial.

Parágrafo Único: Considerando a diversidade dos estudantes da rede e as particularidades de cada 
etapa de ensino, as estratégias adotadas devem ser diferenciadas visando à garantia dos direitos de aprendizagem.

Art. 15 Todos os atos decorrentes da aplicação desta Resolução deverão ser devidamente registrados 
pelas instituições ou redes de ensino e ficar à disposição dos órgãos responsáveis pela supervisão do Conselho 
Municipal de Educação.

Socorro, 15 de setembro de 2020.

Flávia Maria Teixeira Beneduzzi - Secretária Municipal de Educação
Reginéia Tavares da Silva - Presidente do Conselho Municpal de Educação
Ana Paula Nieri da Silva Oliveira - Presidente do Conselho do FUNDEB 
Giancarlo Gordin de Abrantes Sorvillo Vieira - Presidente do CAE

ERRATA
Diferente do que foi divulgado na edição nº 634 Jornal Oficial de Socorro, de 11 de setembro de 

2020, onde constava INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02, de setembro de 2020.
Leia-se INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01 de 02 de Setembro de 2020.
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