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Prefeitura vai homenagear Profª Cecília Féres 
em passarela com seu nome

A Prefeitura de Socorro vai home-
nagear a professora Cecília Féres em 
cerimônia na passarela que recebeu o 
seu nome através da Lei Nº 4124/2017, 
de autoria da vereadora Edeli de Fá-
tima Antunes de Almeida Souza Pinto. 
A passarela fica localizada na Rua José 
Maria Azevedo e Souza, sobre o Rio do 
Peixe, no centro da cidade. A cerimô-
nia vai acontecer no sábado (14/12), a 
partir das 18h. A construção da nova 
passarela foi concluída em 2017, entre-
tanto, ainda não havia sido realizado o 
descerramento da placa denominativa 
com o nome da homenageada.

A homenageada
Cecília Féres era natural de Socor-

ro, nasceu em 1º de dezembro de 1923 
e foi professora, alfabetizando cerca de 
1.200 alunos de várias gerações, con-
forme costumava relatar com orgulho. 
Casou-se com o Dr. Hallim Feres em 
1947 e ficou ao lado do marido até sua 
morte em 1996. O casal teve dois fi-
lhos: Hallim Féres Junior e Marcia Cecí-
lia Feres Risso, que lhe deram sete ne-
tos e oito bisnetos. Dona Cecília, como 
era conhecida pelos mais próximos, fa-
leceu em 26 de julho de 2017, aos 94 
anos, deixando muita saudade para os 
amigos e familiares, além do legado de 
uma vida dedicada à educação e o cres-
cimento pessoal de seus alunos.

Cerimônia acontece no local, no dia 14 de dezembro, a partir das 18h

Show “Os Filhos dos 
Caras” acontece hoje

Hoje, a partir das 22h, Simoni-
nha, Léo Maia e Max Viana, filhos de 
Wilson Simonal, Tim Maia e Djavan, 
respectivamente, vão se apresentar na 
Praça da Matriz em Socorro.

Além de músicas de suas car-
reiras individuais, os cantores devem 
apresentar grandes sucessos de seus 
pais, que figuram entre os mais impor-
tantes nomes da música popular bra-
sileira.

Antes do show, às 20h, a Or-
questra do Conservatório Municipal 
de Socorro “Maestro Luiz Gonzaga 
Franco” se apresenta no coreto.

A programação do final de se-
mana continua amanhã (07/12), com 
apresentações do Quarteto de Profes-
sores do Conservatório Municipal, às 
20h30, na Praça da Matriz. Na sequên-
cia, se apresenta a Big Bang “Estância 
Brasileira”, também do Conservatório.

No domingo (08/12), acontece 
o  Recital de Cordas do Conservató-
rio Municipal, no Palácio das Águias, a 
partir das 19h30.

Durante a semana, acontecem 
outras apresentações de música ins-
trumental do Conservatório e projeto 
“Primeiros Acordes”.

A programação completa do So-
corro Luzes de Natal está disponível nas 
redes sociais do evento e no site oficial: 
www.socorroluzesdenatal.com.br.



Página 02 Socorro, 06 de dezembro de 2019

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

LEI  Nº 4258/2019
Autoriza a celebração de Termo de Convênio entre o Município de Socorro/SP 
e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tendo por objeto a locação de 

imóvel situado na Rua Étore Mantovani, nº 551, para sediar as novas instalações 
do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Socorro/SP.

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:

Artigo 1º – Fica a Chefia do Executivo do Município, autorizada a celebrar Termo de Convênio entre 
o Município de Socorro/SP e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tendo por objeto a locação do imóvel 
situado na Rua Étore Mantovani, nº 551, para sediar as novas instalações do Juizado Especial Cível e Criminal 
da Comarca de Socorro/SP.

Artigo 2º – O Termo de Convênio poderá ser aditado, renovado e ou prorrogado, sempre no inte-
resse público, cumpridas as exigências estabelecidas em seus termos e na presente Lei.

Artigo 3º – As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias.

Artigo 4º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 03 de dezembro de 2019

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

LEI  Nº 4259/2019
Denomina logradouro público como Rua João Policarpo Ferraz.

De autoria do Vereador Lauro Aparecido de Toledo - PTB

ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, FAZ SABER 
QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1° Fica denominada “Rua João Policarpo Ferraz”, a via pública com aproximadamente 215m de 
extensão, localizada na Estrada Municipal Farmacêutico Dr. Osvaldo Paiva, KM 4.5, no Bairro Lavras de Baixo 
nesta cidade de Socorro, Estado de São Paulo, conforme mapa anexo.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 03 de dezembro de 2019

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

ANEXO ÚNICO

LEI  Nº 4260/2019
Denomina logradouro público como Rua Francisco Pereira Araújo.

De autoria da Vereadora Edeli de Fátima Antunes de Almeida Souza Pinto - PMB

ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, FAZ SABER 
QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1.º Fica denominada “Rua Francisco Pereira de Araújo”, a estrada vicinal com localizada no 
Bairro dos Pereiras, com aproximadamente 510,40 m de extensão, com início no km 5 da Estrada Municipal do 
Bairro dos Marianos, lado direito, sentido centro-bairro, conforme anexo.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 04 de dezembro de 2019

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 

ANEXO ÚNICO

LEI  Nº 4261/2019
“Denomina ‘Lauriza Barbosa’, o Trevo de Acesso ao Bairro do Jaboticabal, conforme específica”

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 denominado “Lauriza Barbosa”, o Trevo de Acesso ao Bairro do Jaboticabal, situado na 
Estrada Dr. José Dionízio de Souza Filho, Km 3 + 700, Socorro/SP.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 04 de dezembro de 2019

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 

LEI COMPLEMENTAR Nº 286/2019
“Inclui o Item XV, no rol destinado à Zona de Atividade Industrial, constante do 

Anexo II, da Lei Complementar nº 120/2007, 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 inserido o Item XV, no rol destinado à Zona de Atividade Insdustrial – ZAI, constante do 
Anexo II, da Lei Complementar Municipal nº 120/2007, com a seguinte redação:

Anexo II
Zona de Atividade Industrial
(...)
XV – Fica determinada Zona de Atividade Industrial, a área compreendida entre as coordenadas UTM 

344.298,19 E  7 500.554,59 N, segue em linha reta até a coordenada UTM 344.694,52 E  7 500.475,00 N, segue 
em linha reta até a coordenada UTM 345.043,80 E  7500.404,86 N, segue em linha reta até a coordenada UTM 
344.878,53 E  7500.003,24 N, segue em linha reta até a coordenada UTM 344.569,27 E  7 500.157,86 N, na 
margem da estrada municipal do bairro do Rio do Peixe, SCR - 112, corredor turístico Laercio Picarelli. Referida área 
segue pela margem direita sentido bairro/centro da estrada municipal do bairro do Rio do Peixe, SCR - 112, corredor 
turístico Laercio Picarelli, até a coordenada UTM 344.218,65 E 7 500.423,15 N, segue em linha reta até a coordenada 
UTM 344.298,19 E  7 500.554,59 N, onde teve início a esta descrição.

Art. 2º - Ficam incluídas as categorias de uso permitido ‘H2.01 e H2.03’ na Zona de Atividade 
Industrial – ZAI, constante do Anexo II - Descrições dos Perímetros das Zonas de Uso e ocupação na Área 
Urbana e Características das Zonas de Uso” da Lei Complementar n.º 120/2007.

Art. 3º -  O ‘caput’ do art. 1.º da Lei Complementar n.º 270 de 08-3-2019 passa a ter a redação 
abaixo, mantido o quadro a que o “caput” alterado se refere:

“Art. 1.º Fica alterado o Anexo II da Lei Complementar nº 120 de 22-10-2007 incluindo Categorias de Uso 
Permitido e modificando o Gabarito de Altura e o Coeficiente de Aproveitamento da Zona de Atividade Industrial (ZAI), 
de forma que o quadro referente à ZAI passa a ter a seguinte redação:”

Art. 4º - Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 04 de dezembro de 2019

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 8512/2019
ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 

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

Art. 1º - Conceder, nos termos da LC nº 216/2014,Seção II,  artigo 161 e alterações posteriores o 
ADICIONAL POR TÍTULOS a partir de 14 de Novembro de  2019 para os servidores abaixo relacionados:

Nome Emprego ( % )
Fernando França Ferreira – CTPS  66431  Série  00263-SP Guarda Civil Segunda Classe 1
Lucas Godoi Torteli  – CTPS  10103  Série  00208-SP Guarda Civil Segunda Classe 1    

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 02 de dezembro de 2019

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

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

PORTARIA Nº 8513/2019
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 prorrogado por 60 (sessenta) dias, a duração da Licença Maternidade nos termos da Lei 
Municipal nº 3295/2009 para a servidora Carla Estevam Ferreira, portadora da CTPS 50832, Série  00310-SP, 
ocupante do emprego permanente de Auxiliar de Consultório Odontológico de Saúde da Família, durante o 
período de 14 de Dezembro de 2019  a 11 de Fevereiro de 2020.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 02 de dezembro de 2019

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 8514/2019
   

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 regovada integralmente a Portaria nº 8264/2019, nos termos do Processo Administrativo 
nº 19.921/2019

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 02 de dezembro de 2019

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
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PORTARIA Nº 8515/2019
Institui a Comissão Municipal para concessão de Bolsas de Estudo - 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 - Alterar a Comissão Municipal para a Seleção dos alunos matriculados no Instituto XV de 
Agosto S/C Ltda., neste Município, para a concessão de Bolsas de Estudos, nos termos da Lei Municipal nº 3135 
de 23 de fevereiro de 2006, alterada pela Lei Municipal nº 3801 de 01 de abril de 2014 e pela Lei Municipal nº 
4063 de 19 de maio de 2017.

Art. 2º - A Comissão passa a ser composta pelos seguintes servidores municipais abaixo descritos 
que, sob a presidência do primeiro nomeado, decidirão sobre a concessão de bolsas de estudo para o ano de 
2020 aos interessados que comprovadamente preencherem os requisitos previstos na Lei Municipal nº 3135 de 
23 de fevereiro de 2006 e alterações posteriores:

 - Flávia Maria Teixeira Beneduzzi
- Patrícia Aparecida Oliani de Toledo
- Airton Benedito Domingues de Souza
- Maria Estela Ferreira Dias
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, 

em especial a Portaria nº 8134/2018.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 04 de dezembro de 2019

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. 3977/2019
Suplementação de Dotação Orçamentária

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

Artigo 1º. – Fica aberto na Secretaria da Fazenda – Contabilidade um crédito adicional suplementar 
no valor de R$ 2.660.238,64 (Dois Milhões Seiscentos e Sessenta Mil Duzentos e Trinta e Oito Reais e Sessenta 
e Quatro Centavos) para reforço das seguintes dotações do orçamento vigente:
02.02.01 . 3.1.90.11.00 . 04.122.0003.2.004 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO R$          44.300,00 
02.02.01 . 3.3.90.47.00 . 04.122.0003.2.004 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO R$            4.640,00 
02.02.01 . 3.3.90.47.00 . 04.122.0003.2.124 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO R$                  60,00 
02.02.01 . 4.4.90.52.00 . 04.122.0003.2.124 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO R$            1.000,00 
02.02.02 . 3.3.90.91.00 . 28.843.0000.0.005 DESP. DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO R$          16.000,00 
02.02.03 . 3.1.90.13.00 . 04.121.0033.2.016 DEPTO DE PLANEJAMENTO R$            5.000,00 
02.02.03 . 3.3.90.30.00 . 04.121.0033.2.016 DEPTO DE PLANEJAMENTO R$            2.105,64 
02.02.03 . 3.3.90.39.00 . 04.121.0033.2.016 DEPTO DE PLANEJAMENTO R$          13.000,00 
02.02.03 . 3.3.90.47.00 . 04.121.0033.2.016 DEPTO DE PLANEJAMENTO R$                600,00 
02.02.04 . 3.1.90.11.00 . 16.482.0036.2.058 DEPTO DE URBANISMO R$            3.464,66 
02.02.04 . 3.3.90.47.00 . 16.482.0036.2.058 DEPTO DE URBANISMO R$                150,00 
02.03.01 . 3.3.90.39.00 . 04.123.0004.2.005 DEPTO DE FINANÇAS R$            3.621,00 
02.03.03 . 3.3.90.30.00 . 04.125.0030.2.207 DEPTO DE FISCALIZAÇÃO R$            1.871,68 
02.03.03 . 3.3.90.39.00 . 04.125.0030.2.019 DEPTO DE FISCALIZAÇÃO R$                500,00 
02.03.04 . 3.1.90.11.00 . 04.125.0037.2.206 DEPTO DE TRIBUTAÇÃO R$                400,00 
02.03.04 . 3.1.90.13.00 . 04.125.0037.2.206 DEPTO DE TRIBUTAÇÃO R$                200,00 
02.03.04 . 3.3.90.30.00 . 04.125.0037.2.206 DEPTO DE TRIBUTAÇÃO R$            1.169,80 
02.04.01 . 3.1.90.13.00 . 22.661.0017.2.023 DEPTO DE IND. E COMÉRCIO R$            1.700,00 
02.04.01 . 3.3.90.30.00 . 04.122.0017.2.183 DEPTO DE IND. E COMÉRCIO R$                467,92 
02.04.01 . 3.3.90.30.00 . 22.661.0017.2.023 DEPTO DE IND. E COMÉRCIO R$                935,84 
02.04.01 . 3.3.90.30.00 . 22.661.0017.2.184 DEPTO DE IND. E COMÉRCIO R$                233,96 
02.04.02 . 3.3.90.47.00 . 20.605.0024.2.033 DEPTO DE DESENV. RURAL R$                300,00 
02.04.02 . 4.4.90.52.00 . 20.605.0024.2.033 DEPTO DE DESENV. RURAL R$            4.000,00 
02.04.03 . 3.3.90.30.00 . 15.452.0027.2.036 DEPTO DE MEIO AMBIENTE R$            3.275,44 
02.04.03 . 3.3.90.30.00 . 18.541.0028.2.031 DEPTO DE MEIO AMBIENTE V.01.100.100 R$            3.509,40 
02.04.03 . 3.3.90.30.00 . 18.541.0028.2.191 DEPTO DE MEIO AMBIENTE R$          15.000,00 
02.04.03 . 3.3.90.39.00 . 18.541.0028.2.251 DEPTO DE MEIO AMBIENTE R$            8.500,00 
02.04.03 . 3.3.90.47.00 . 18.541.0028.2.031 DEPTO DE MEIO AMBIENTE R$                500,00 
02.05.01 . 4.4.90.52.00 . 12.361.0006.2.007 ENSINO FUNDAMENTAL R$                700,00 
02.05.02 . 3.3.90.30.00 . 12.361.0007.2.008 FUNDEB VINC. 02.262.000 R$          42.500,00 
02.05.03 . 3.1.90.11.00 . 12.361.0008.2.009 TRANSPORTE DE ALUNOS R$          15.008,00 
02.05.03 . 3.1.90.13.00 . 12.361.0008.2.009 TRANSPORTE DE ALUNOS R$            3.400,00 
02.05.03 . 3.3.90.30.00 . 12.361.0008.2.009 TRANSPORTE DE ALUNOS R$            3.509,40 
02.05.03 . 3.3.90.39.00 . 12.361.0008.2.149 TRANSPORTE DE ALUNOS V.02.220.024 R$          67.661,97 
02.05.05 . 3.1.90.13.00 . 12.365.0010.2.152 PRÉ-ESCOLAS EMEIS VINC. 02.261.000 R$          80.000,00 
02.05.05 . 3.3.90.30.00 . 12.365.0010.2.011 PRÉ-ESCOLAS EMEIS R$          44.452,40 
02.05.07 . 3.3.90.39.00 . 12.306.0012.2.013 MERENDA ESCOLAR R$        650.000,00 
02.06.01 . 3.1.90.11.00 . 10.302.0048.2.245 SECRETARIA DE SAÚDE R$          39.000,00 
02.06.01 . 3.1.90.13.00 . 10.122.0052.2.014 SECRETARIA DE SAÚDE R$            4.700,00 
02.06.01 . 3.1.90.13.00 . 10.302.0048.2.224 SECRETARIA DE SAÚDE R$          25.000,00 
02.06.01 . 3.1.90.13.00 . 10.302.0048.2.245 SECRETARIA DE SAÚDE R$          50.000,00 
02.06.01 . 3.1.90.16.00 . 10.301.0047.2.216 SECRETARIA DE SAÚDE R$            8.000,00 
02.06.01 . 3.1.90.16.00 . 10.301.0047.2.219 SECRETARIA DE SAÚDE R$          30.000,00 
02.06.01 . 3.1.90.16.00 . 10.302.0048.2.224 SECRETARIA DE SAÚDE R$          12.000,00 
02.06.01 . 3.1.90.16.00 . 10.302.0048.2.245 SECRETARIA DE SAÚDE R$          20.000,00 
02.06.01 . 3.3.90.30.00 . 10.301.0047.2.216 SECRETARIA DE SAÚDE R$          10.060,28 
02.06.01 . 3.3.90.30.00 . 10.301.0047.2.218 SECRETARIA DE SAÚDE R$          12.633,84 
02.06.01 . 3.3.90.30.00 . 10.302.0048.2.224 SECRETARIA DE SAÚDE R$          26.339,60 
02.06.01 . 3.3.90.30.00 . 10.302.0048.2.245 SECRETARIA DE SAÚDE R$            5.147,12 
02.06.01 . 3.3.90.39.00 . 10.122.0052.2.014 SECRETARIA DE SAÚDE R$          10.000,00 
02.06.01 . 3.3.90.39.00 . 10.301.0047.2.216 SECRETARIA DE SAÚDE R$            4.375,92 
02.06.01 . 3.3.90.39.00 . 10.301.0047.2.218 SECRETARIA DE SAÚDE R$            5.008,42 
02.06.01 . 3.3.90.39.00 . 10.301.0047.2.219 SECRETARIA DE SAÚDE R$          34.237,20 
02.06.01 . 3.3.90.39.00 . 10.301.0047.2.220 SECRETARIA DE SAÚDE R$            2.000,00 
02.06.01 . 3.3.90.39.00 . 10.302.0048.2.222 SECRETARIA DE SAÚDE R$        242.000,00 
02.06.01 . 3.3.90.47.00 . 10.122.0052.2.014 SECRETARIA DE SAÚDE R$                150,00 
02.06.01 . 3.3.90.47.00 . 10.301.0047.2.216 SECRETARIA DE SAÚDE R$            1.150,00 
02.06.01 . 3.3.90.47.00 . 10.301.0047.2.218 SECRETARIA DE SAÚDE R$            3.050,00 
02.06.01 . 3.3.90.47.00 . 10.301.0047.2.219 SECRETARIA DE SAÚDE R$            5.250,00 
02.06.01 . 3.3.90.47.00 . 10.302.0048.2.221 SECRETARIA DE SAÚDE R$                150,00 
02.06.01 . 3.3.90.47.00 . 10.302.0048.2.245 SECRETARIA DE SAÚDE R$            1.250,00 
02.06.01 . 4.4.90.51.00 . 10.301.0013.1.122 SECRETARIA DE SAÚDE R$        152.459,53 
02.06.01 . 4.4.90.52.00 . 10.302.0048.2.224 SECRETARIA DE SAÚDE R$            8.000,00 
02.07.01 . 3.1.90.16.00 . 08.243.0044.2.171 DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL R$                500,00 
02.07.01 . 3.1.90.16.00 . 08.244.0045.2.174 DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL R$                500,00 
02.07.01 . 3.3.90.30.00 . 04.122.0015.2.123 DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL R$                233,96 
02.07.01 . 3.3.90.30.00 . 08.241.0044.2.170 DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL R$                701,88 
02.07.01 . 3.3.90.30.00 . 08.243.0044.2.171 DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL R$            4.679,20 
02.07.01 . 3.3.90.30.00 . 08.244.0015.2.018 DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL R$            2.371,68 
02.07.01 . 3.3.90.30.00 . 08.244.0015.2.018 DEPTO ASSIST. SOCIAL V.01.500.001 R$            8.000,00 
02.07.01 . 3.3.90.30.00 . 08.244.0044.2.169 DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL R$                701,88 
02.07.01 . 3.3.90.30.00 . 08.244.0045.2.174 DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL R$            1.169,80 
02.07.01 . 3.3.90.30.00 . 12.363.0009.2.010 DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL R$                701,88 
02.07.01 . 3.3.90.36.00 . 08.244.0015.2.166 DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL R$                800,00 
02.07.01 . 3.3.90.39.00 . 08.244.0015.2.018 DEPTO ASSIST. SOCIAL V.05.500.061 R$            2.700,00 
02.07.02 . 3.3.90.39.00 . 27.812.0025.2.034 DEPTO DE ESPORTES E LAZER R$                500,00 
02.07.02 . 3.3.90.39.00 . 27.812.0025.2.249 DEPTO DE ESPORTES E LAZER R$            5.000,00 
02.08.01 . 3.1.90.13.00 . 13.392.0016.2.022 DEPTO DE CULTURA R$                150,00 
02.08.01 . 3.3.90.30.00 . 13.392.0016.2.022 DEPTO DE CULTURA R$            2.105,64 
02.08.01 . 3.3.90.30.00 . 13.392.0016.2.215 DEPTO DE CULTURA R$            5.000,00 
02.08.01 . 3.3.90.36.00 . 13.392.0016.2.022 DEPTO DE CULTURA R$            2.000,00 
02.08.01 . 3.3.90.39.00 . 13.392.0016.2.022 DEPTO DE CULTURA R$            4.750,00 
02.08.01 . 3.3.90.39.00 . 13.392.0016.2.215 DEPTO DE CULTURA R$          65.000,00 
02.08.01 . 3.3.90.47.00 . 13.392.0016.2.022 DEPTO DE CULTURA R$                  50,00 
02.09.01 . 3.1.90.11.00 . 04.122.0034.2.200 DEPTO NEGÓCIOS JURÍDICOS R$            9.000,00 
02.09.01 . 3.1.90.16.00 . 04.122.0034.2.199 DEPTO NEGÓCIOS JURÍDICOS R$            6.000,00 
02.09.01 . 3.1.90.16.00 . 04.122.0034.2.200 DEPTO NEGÓCIOS JURÍDICOS R$          10.000,00 
02.09.01 . 3.3.90.30.00 . 04.122.0034.2.202 DEPTO NEGÓCIOS JURÍDICOS R$                467,92 

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

02.09.01 . 3.3.90.39.00 . 04.122.0034.2.056 DEPTO NEGÓCIOS JURÍDICOS R$            4.000,00 
02.09.01 . 3.3.90.39.00 . 04.122.0034.2.200 DEPTO NEGÓCIOS JURÍDICOS R$          16.400,00 
02.09.01 . 3.3.90.39.00 . 04.122.0034.2.202 DEPTO NEGÓCIOS JURÍDICOS R$            8.000,00 
02.10.01 . 3.3.90.30.00 . 15.452.0018.2.024 DEPTO DE OBRAS R$          55.500,00 
02.10.01 . 3.3.90.39.00 . 15.452.0018.2.024 DEPTO DE OBRAS R$          22.380,00 
02.10.01 . 4.4.90.51.00 . 15.452.0018.2.024 DEPTO DE OBRAS R$          25.000,00 
02.10.02 . 3.3.90.30.00 . 15.452.0019.2.025 LIMPEZA PÚBLICA R$            9.592,36 
02.10.03 . 3.3.90.30.00 . 15.452.0020.2.026 LOGRADOUROS PÚBLICOS R$          20.849,00 
02.10.03 . 4.4.90.52.00 . 15.452.0020.2.026 LOGRADOUROS PÚBLICOS R$            5.000,00 
02.10.05 . 3.3.90.30.00 . 26.782.0026.2.035 SERV. MUNIC. DE ESTR. E RODAGEM R$                701,88 
02.10.05 . 3.3.90.30.00 . 26.782.0026.2.195 SERV. MUNIC. DE ESTR. E RODAGEM R$        182.513,16 
02.10.05 . 3.3.90.30.00 . 26.782.0026.2.196 SERV. MUNIC. DE ESTR. E RODAGEM R$            4.567,92 
02.10.05 . 3.3.90.30.00 . 26.782.0026.2.197 SERV. MUNIC. DE ESTR. E RODAGEM R$            6.467,92 
02.10.05 . 3.3.90.30.00 . 26.782.0026.2.198 SERV. MUNIC. DE ESTR. E RODAGEM R$            1.169,80 
02.10.05 . 3.3.90.39.00 . 26.782.0026.2.195 SERV. MUNIC. DE ESTR. E RODAGEM R$          15.000,00 
02.10.06 . 3.3.90.30.00 . 04.122.0038.2.125 ALMOXARIFADO MUNICIPAL R$          10.169,80 
02.10.06 . 3.3.90.30.00 . 04.122.0038.2.247 ALMOXARIFADO MUNICIPAL R$          10.000,00 
02.10.06 . 3.3.90.39.00 . 04.122.0038.2.125 ALMOXARIFADO MUNICIPAL R$                500,00 
02.10.06 . 3.3.90.39.00 . 04.122.0038.2.247 ALMOXARIFADO MUNICIPAL R$          10.000,00 
02.10.06 . 3.3.90.39.00 . 12.361.0038.2.247 ALMOXARIFADO MUNICIPAL R$            2.000,00 
02.11.01 . 3.1.90.11.00 . 06.181.0023.2.177 GUARDA CIVIL MUNICIPAL R$        146.800,00 
02.11.01 . 3.1.90.11.00 . 06.181.0023.2.179 GUARDA CIVIL MUNICIPAL R$            2.500,00 
02.11.01 . 3.1.90.13.00 . 06.181.0023.2.177 GUARDA CIVIL MUNICIPAL R$          55.000,00 
02.11.01 . 3.1.90.16.00 . 06.181.0023.2.177 GUARDA CIVIL MUNICIPAL R$            8.000,00 
02.11.01 . 3.3.90.39.00 . 06.181.0023.2.032 GUARDA CIVIL MUNICIPAL R$            6.598,00 
02.11.01 . 4.4.90.52.00 . 06.181.0023.2.032 GUARDA CIVIL MUNICIPAL R$            5.500,00 
02.12.01 . 3.1.90.13.00 . 23.695.0014.2.021 DEPTO DE TURISMO R$            5.000,00 
02.12.01 . 3.3.90.30.00 . 23.695.0014.2.021 DEPTO DE TURISMO R$            7.669,80 
02.12.01 . 3.3.90.39.00 . 23.695.0014.2.021 DEPTO DE TURISMO R$            4.576,14 
02.12.01 . 3.3.90.39.00 . 23.695.0014.2.212 DEPTO DE TURISMO R$        120.000,00 
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES ...................................................................................... R$ 2.660.238,64

Artigo 2o. – O valor do presente crédito será coberto com recursos provenientes da anulação 
parcial das seguintes dotações do orçamento vigente:

02.02.01 . 3.3.90.30.00 . 04.122.0003.2.004 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO R$          30.000,00 
02.02.01 . 3.3.90.35.00 . 04.122.0003.2.004 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO R$          45.000,00 
02.02.01 . 3.3.90.39.00 . 04.122.0003.2.004 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO R$            1.000,00 
02.02.01 . 3.3.90.39.00 . 04.122.0003.2.004 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO R$          19.000,00 
02.02.01 . 3.3.90.49.00 . 04.122.0003.2.004 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO R$          18.100,00 
02.02.01 . 4.4.90.51.00 . 04.122.0003.2.127 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO R$          10.000,00 
02.02.01 . 4.4.90.52.00 . 04.122.0003.2.004 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO R$          19.700,00 
02.02.02 . 9.9.99.99.00 . 99.999.9999.9.999 DESP. DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO R$        268.254,48 
02.02.03 . 3.1.90.11.00 . 04.121.0033.2.016 DEPTO DE PLANEJAMENTO R$            5.000,00 
02.02.03 . 3.3.90.30.00 . 04.121.0033.2.016 DEPTO DE PLANEJAMENTO R$          13.600,00 
02.02.04 . 3.3.90.36.00 . 16.482.0036.2.058 DEPTO DE URBANISMO R$                150,00 
02.02.04 . 3.3.90.39.00 . 16.482.0036.2.058 DEPTO DE URBANISMO R$            1.000,00 
02.02.04 . 3.3.90.39.00 . 16.482.0036.2.203 DEPTO DE URBANISMO R$            2.464,66 
02.03.01 . 3.1.90.13.00 . 04.124.0004.2.128 DEPTO DE FINANÇAS R$            3.621,00 
02.03.04 . 3.3.90.39.00 . 04.125.0037.2.206 DEPTO DE TRIBUTAÇÃO R$                600,00 
02.04.01 . 3.3.90.30.00 . 22.661.0017.2.023 DEPTO DE IND. E COMÉRCIO R$            2.000,00 
02.04.01 . 3.3.90.30.00 . 22.661.0017.2.184 DEPTO DE IND. E COMÉRCIO R$            2.000,00 
02.04.01 . 3.3.90.30.00 . 22.661.0017.2.186 DEPTO DE IND. E COMÉRCIO R$            5.000,00 
02.04.01 . 3.3.90.36.00 . 04.122.0017.2.183 DEPTO DE IND. E COMÉRCIO R$            1.500,00 
02.04.01 . 3.3.90.39.00 . 04.122.0017.2.183 DEPTO DE IND. E COMÉRCIO R$                200,00 
02.04.01 . 4.4.90.52.00 . 22.661.0017.2.186 DEPTO DE IND. E COMÉRCIO R$            5.000,00 
02.04.02 . 3.3.90.30.00 . 20.605.0024.2.033 DEPTO DE DESENV. RURAL R$            5.000,00 
02.04.02 . 3.3.90.36.00 . 20.605.0024.2.033 DEPTO DE DESENV. RURAL R$                300,00 
02.04.03 . 3.3.90.30.00 . 15.452.0027.2.036 DEPTO DE MEIO AMBIENTE R$                500,00 
02.04.03 . 3.3.90.36.00 . 18.541.0028.2.191 DEPTO DE MEIO AMBIENTE R$            4.940,00 
02.04.03 . 4.4.90.52.00 . 18.541.0028.2.191 DEPTO DE MEIO AMBIENTE R$            3.560,00 
02.05.01 . 3.3.90.39.00 . 12.361.0006.2.136 ENSINO FUNDAMENTAL R$                700,00 
02.05.02 . 3.1.90.13.00 . 12.361.0007.2.140 FUNDEB VINC. 02.261.000 R$          42.500,00 
02.05.03 . 3.3.90.30.00 . 12.361.0008.2.009 TRANSPORTE DE ALUNOS R$            3.850,00 
02.05.03 . 3.3.90.36.00 . 12.361.0008.2.009 TRANSPORTE DE ALUNOS R$            2.000,00 
02.05.03 . 3.3.90.39.00 . 12.361.0008.2.149 TRANSPORTE DE ALUNOS R$          37.223,38 
02.05.03 . 3.3.90.39.00 . 12.361.0008.2.149 TRANSP. DE ALUNOS V.05.220.017 R$          37.996,59 
02.05.03 . 4.4.90.52.00 . 12.361.0008.2.009 TRANSPORTE DE ALUNOS R$            5.000,00 
02.05.05 . 3.1.90.13.00 . 12.365.0010.2.152 PRÉ-ESCOLAS EMEIS R$          80.000,00 
02.05.05 . 4.4.90.51.00 . 12.365.0010.1.146 PRÉ-ESCOLAS EMEIS V.05.220.000 R$        300.000,00 
02.06.01 . 3.3.90.30.00 . 10.301.0047.2.217 SECRETARIA DE SAÚDE V.02.300.062 R$          36.000,00 
02.06.01 . 3.3.90.30.00 . 10.301.0047.2.219 SECRETARIA DE SAÚDE V.05.300.052 R$        158.000,00 
02.06.01 . 3.3.90.30.00 . 10.302.0048.1.149 SECRETARIA DE SAÚDE V.05.300.045 R$          50.000,00 
02.06.01 . 3.3.90.30.00 . 10.302.0048.2.245 SECRETARIA DE SAÚDE R$          20.000,00 
02.06.01 . 3.3.90.30.00 . 10.303.0049.2.226 SECRETARIA DE SAÚDE V.05.300.011 R$          15.000,00 
02.06.01 . 3.3.90.30.00 . 10.303.0051.2.228 SECRETARIA DE SAÚDE R$          15.000,00 
02.06.01 . 3.3.90.30.00 . 10.305.0049.2.225 SECRETARIA DE SAÚDE V.05.300.011 R$          50.000,00 
02.06.01 . 3.3.90.32.00 . 10.301.0047.2.216 SECRETARIA DE SAÚDE R$          41.000,00 
02.06.01 . 3.3.90.32.00 . 10.301.0047.2.219 SECRETARIA DE SAÚDE R$          27.279,16 
02.06.01 . 3.3.90.36.00 . 10.301.0047.2.218 SECRETARIA DE SAÚDE V.05.300.012 R$          10.000,00 
02.06.01 . 3.3.90.36.00 . 10.302.0048.2.245 SECRETARIA DE SAÚDE R$            5.000,00 
02.06.01 . 3.3.90.36.00 . 10.303.0049.2.226 SECRETARIA DE SAÚDE V.05.300.011 R$          10.000,00 
02.06.01 . 3.3.90.36.00 . 10.305.0049.2.225 SECRETARIA DE SAÚDE V.05.300.011 R$        100.000,00 
02.06.01 . 3.3.90.39.00 . 10.122.0052.2.014 SECRETARIA DE SAÚDE R$            4.700,00 
02.06.01 . 3.3.90.39.00 . 10.122.0052.2.233 SECRETARIA DE SAÚDE R$          10.421,00 
02.06.01 . 3.3.90.39.00 . 10.302.0048.2.224 SECRETARIA DE SAÚDE R$        255.000,00 
02.06.01 . 4.4.90.51.00 . 10.301.0013.1.066 SECRETARIA DE SAÚDE V.05.300.046 R$          49.180,37 
02.06.01 . 4.4.90.51.00 . 10.301.0013.1.122 SECRETARIA DE SAÚDE R$          12.000,00 
02.06.01 . 4.4.90.52.00 . 10.301.0047.2.219 SECRETARIA DE SAÚDE R$          10.000,00 
02.07.01 . 3.1.90.11.00 . 08.243.0044.2.171 DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL R$            8.000,00 
02.07.01 . 3.3.90.32.00 . 08.244.0015.2.166 DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL R$                800,00 
02.07.01 . 3.3.90.39.00 . 08.241.0044.2.170 DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL R$            2.700,00 
02.07.01 . 3.3.90.39.00 . 08.244.0015.2.018 DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL R$            1.500,00 
02.07.02 . 3.3.90.31.00 . 27.812.0025.2.034 DEPTO DE ESPORTES E LAZER R$            5.000,00 
02.08.01 . 3.3.90.36.00 . 13.392.0016.2.022 DEPTO DE CULTURA R$                200,00 
02.09.01 . 3.1.90.11.00 . 04.122.0034.2.202 DEPTO NEGÓCIOS JURÍDICOS R$          25.000,00 
02.09.01 . 3.1.90.13.00 . 04.122.0034.2.202 DEPTO NEGÓCIOS JURÍDICOS R$            4.000,00 
02.09.01 . 3.3.90.30.00 . 04.122.0034.2.199 DEPTO NEGÓCIOS JURÍDICOS R$            2.000,00 
02.09.01 . 3.3.90.36.00 . 04.122.0034.2.200 DEPTO NEGÓCIOS JURÍDICOS R$            2.000,00 
02.10.01 . 3.3.90.30.00 . 15.452.0018.2.248 DEPTO DE OBRAS R$          20.000,00 
02.10.01 . 3.3.90.39.00 . 15.452.0018.2.248 DEPTO DE OBRAS R$            4.100,00 
02.10.01 . 4.4.90.51.00 . 15.452.0018.1.150 DEPTO DE OBRAS VINC. 02.100.300 R$        100.000,00 
02.10.01 . 4.4.90.51.00 . 15.452.0018.2.020 DEPTO DE OBRAS VINC. 06.110.000 R$        100.000,00 
02.10.02 . 3.3.90.30.00 . 15.452.0019.2.193 LIMPEZA PÚBLICA VINC. 02.100.027 R$          10.000,00 
02.10.02 . 3.3.90.39.00 . 15.452.0019.2.193 LIMPEZA PÚBLICA R$            5.000,00 
02.10.03 . 3.1.90.11.00 . 15.452.0020.2.026 LOGRADOUROS PÚBLICOS R$          15.000,00 
02.10.04 . 3.3.90.39.00 . 15.452.0021.2.027 CEMITÉRIOS R$            5.000,00 
02.10.06 . 3.1.90.11.00 . 04.122.0038.2.125 ALMOXARIFADO MUNICIPAL R$                500,00 
02.10.06 . 3.3.90.30.00 . 12.361.0038.2.247 ALMOXARIFADO MUNICIPAL R$            2.000,00 
02.10.06 . 3.3.90.39.00 . 04.122.0038.2.125 ALMOXARIFADO MUNICIPAL R$            3.000,00 
02.11.01 . 3.1.90.11.00 . 06.181.0023.2.177 GUARDA CIVIL MUNICIPAL R$            6.598,00 
02.11.01 . 3.3.90.30.00 . 06.181.0023.2.178 GUARDA CIVIL MUNICIPAL R$          20.000,00 
02.11.01 . 3.3.90.30.00 . 06.181.0023.2.180 GUARDA CIVIL MUNICIPAL R$            5.000,00 
02.12.01 . 3.3.40.41.00 . 08.242.0031.2.235 DEPTO DE TURISMO R$            5.000,00 
02.12.01 . 4.4.90.51.00 . 23.695.0014.1.144 DEPTO DE TURISMO VINC. 02.100.077 R$        451.500,00 
02.12.01 . 4.4.90.52.00 . 08.242.0031.2.106 DEPTO DE TURISMO R$            1.000,00 
TOTAL DAS ANULAÇÕES....................................................................................................R$ 2.660.238,64

Artigo 3o. – Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
  
Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 01 de Novembro de 2019.

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 



Página 04 Socorro, 06 de dezembro de 2019

DECRETO Nº 3984/2019
“Regulamenta o serviço remunerado de transporte de passageiros, não aberto ao público, para a 
realização de viagens individualizadas ou compartilhadas solicitadas exclusivamente por usuários 

previamente cadastrados em aplicativos ou outras plataformas de comunicação em rede e dá 
providências correlatas, em atenção ao art. 3º da Lei nº 4250/2019.

ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA 
ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS, Considerando que o Código Brasileiro de Trânsito atribui aos Municípios a responsabilidade de 
planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos; Considerando o desenvolvimento do Município, 
bem como o constante crescimento das novas tecnologias de compartilhamento de recursos e a necessidade 
de regulamentar o serviço de transporte individual privado remunerado de passageiros; DECRETA:

Art. 1º - Fica regulamentada a Lei nº 4250/2019, disciplinando o uso do Sistema Viário do Município 
de Socorro/SP, para exploração de serviço de transporte individual privado remunerado de passageiros 
intermediado por plataformas digitais gerenciadas por empresas Operadoras de Tecnologia (OT).

Art. 2º - A exploração da atividade econômica do serviço de transporte privado individual remunerado 
de passageiros no município, será realizada mediante a utilização de plataforma eletrônica de comunicação em 
rede, gerida por empresas Operadoras de Tecnologias (OT) cadastradas perante a Administração Municipal, 
nos termos deste Decreto.

Parágrafo único. O serviço de transporte de que trata o caput será restrito às chamadas dos usuários 
realizadas exclusivamente por meio de acesso ao aplicativo on-line, gerido por Operadora de Tecnologia (OT) e 
prestado pelos respectivos motoristas profissionais autônomos e veículos cadastrados.

Art. 3º - Aplicam-se às Operadoras de Tecnologia - OT e aos respectivos condutores-motoristas 
prestadores de serviço, bem como aos órgãos públicos municipais, a fiscalização, regulação e controle de 
finanças, no exercício de suas competências legais.

Art. 4º - Para os efeitos deste Regulamento adotam-se as seguintes definições:
I - Operadora de Tecnologia - OT: pessoa jurídica que seja titular do direito de uso de provedor de 

aplicações de internet ou plataforma tecnológica eletrônica de comunicação em rede, acessível por meio de 
terminal conectado à internet, contratada por Condutores e usuários para intermediação e gestão do serviço 
de transporte individual remunerado entre o condutor e o usuário, regularmente cadastrada neste Município, 
nos termos deste Decreto;

II - Condutor: motorista particular que presta o serviço de transporte remunerado privado individual 
de passageiros, de forma autônoma e independente, contratando o aplicativo da Operadora de Tecnologia - OT, 
para facilitação organização e operacionalização do contato com potenciais usuários;

III - Veículo particular: meio de transporte usado por Condutor, que atenda os requisitos previstos 
neste Decreto, regularmente cadastrado na Operadora de Tecnologia - OT;

IV - Usuário - pessoa física ou jurídica que contrata o Condutor para prestação do serviço de transporte 
privado individual remunerado, mediante adesão e uso do aplicativo da Operadora de Tecnologia - OT.

Art. 5º - Considera-se transporte remunerado privado individual de passageiros o serviço descrito na 
Lei Federal nº 13.640/2018, realizado em viagens individualizadas ou compartilhadas solicitadas exclusivamente por 
usuários previamente cadastrados em aplicativos ou outra plataforma de comunicação em rede, por intermédio 
de veículos particulares, remunerado por preço privado, intermediado por Operadoras de Tecnologia.

Parágrafo único – O serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros será exercido 
em caráter de livre concorrência e livre iniciativa, observando-se as devidas autorizações municipais e poderá 
ser intermediado e previamente contratado por meio de Operadora de Tecnologia credenciada na Prefeitura 
deste Município.

Art. 6º - As pessoas jurídicas Operadoras de Tecnologia - OT interessadas deverão apresentar 
cadastro junto ao Departamento de Fiscalização desta Municipalidade, com a expressa concordância irrevogável 
e irretratável com as disposições deste Decreto, sendo necessário:

I - ser pessoa jurídica devidamente constituída;
II - comprovar a regular constituição da empresa perante a Junta Comercial;
III - apresentar comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ;
IV - cadastrar somente os Condutores que atendam as exigências do artigo 8º deste Decreto.
Art. 7º - O cadastro das Operadoras de Tecnologia terá validade de 05 (cinco) anos, contados a partir 

de seu deferimento, podendo ser revogado em caso de descumprimento das normas deste Decreto e demais 
normas aplicáveis.

Parágrafo único. A renovação do credenciamento deve ser requerida com antecedência mínima de 30 
(trinta) dias da expiração de seu prazo de validade, ficando este automaticamente prorrogado até emissão de 
novo credenciamento.

Art. 8º - Os Condutores deverão ser cadastrados em Operadora de Tecnologia - OT, devendo 
cumprir, além das demais disposições deste Regulamento, as seguintes exigências:

I - possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria mínima B, com especificação de que 
exerce atividade remunerada (EAR);

II - inscrição do motorista/condutor como contribuinte individual no Instituto Nacional de Seguro 
Social (INSS);

III – Atestado de Antecedentes Criminais, Certidão de Distribuição Criminal, Certidão de Execução 
Criminal constando não possuir antecedentes criminais ou, se os tiver, ter cumprido a pena imposta, demonstrado 
por meio de Certidão de Objeto e Pé, observado o que estabelece o art. 329 da Lei nº 9.503/1997;

IV - ser segurado para acidentes pessoais de passageiros (APP), com valor equivalente ou superior às 
especificações mínimas previstas pelas Operadoras de Tecnologia;

V - apresentar certificado de aprovação em curso de treinamento de condutores;
VI – contribuir mensalmente com a taxa correspondente ao valor de valor 05 (cinco) UFMES por 

veiculo cadastrado, para manutenção do aparato fiscalizatório, sem prejuízo do recolhimento dos demais 
encargos e impostos incidentes sobre a natureza do serviço prestado.

§ 1º O curso de que trata o inciso V deste artigo, deverá obedecer ao conteúdo mínimo exigido na 
Resolução nº 456/2016 - CONTRAN e deverá ser ministrado por instituição credenciada pelo Poder Público 
Municipal, de forma presencial.

§ 2º A partir da inscrição para o curso de treinamento de condutores, a Operadora de Tecnologia 
poderá autorizar o condutor a exercer a atividade de transporte individual remunerado de passageiros.

§ 3º Ao condutor será concedido o prazo de 60 (sessenta) dias, contados do cadastro na Operadora de 
Tecnologia, para conclusão do curso de treinamento de condutores que trata o inciso V deste artigo, podendo 
exercer a atividade de transporte individual durante o referido período.

Art. 9º - Os veículos destinados à exploração da atividade econômica de transporte individual 
remunerado de passageiros serão cadastrados perante às Ots, observado o atendimento das seguintes exigências:

I - ter idade máxima de 5 (cinco) anos de fabricação;
II - possuir Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) em dia;
III - ter capacidade máxima de 7 (sete) passageiros, incluído o condutor;
IV – Utilizar dístico identificador (adesivo fixo não removível) nas portas, dentro dos moldes 

estabelecidos por esta Municipalidade.
§ 1º As exigências de que trata este artigo não impedem as OT’s de estipular requisitos complementares 

para o cadastramento de motoristas e veículos nas respectivas empresas.
§ 2º Após a autorização das OT’s para início das atividades o motorista terá o prazo de 15 (quinze) dias 

para solicitar a vistoria do veículo, que será realizada pelo Departamento de Fiscalização do Município e, após, 
submeter o veículo à apreciação de oficinas homologadas pelo INMETRO, além da necessidade de observância 
dos seguintes requisitos:

I – Veículo sem alteração das características de fábrica;
II – Não manter películas nos vidros fora dos parâmetros permitidos;
III – Não poderá apresentar nenhum tipo de modificação visual em sua carroceria (comunicação visual, 

envelopamento e publicidade);
§ 3º A vistoria ocorrerá anualmente ou sempre que houver troca de veículo, exceto para os veículos 

com menos de 2 (dois) anos de fabricação.
§ 4º Sempre que for necessário realizar a vistoria, o motorista deverá protocolar pedido junto ao 

Departamento de Fiscalização do Município, juntamente com o pagamento da taxa de 10 UFMES.
§ 5º A confecção e instalação de adesivo identificador nos veículos ficará por conta do motorista.
Art. 10 – As estimativas de valores a serem cobrados pelo serviço devem ser disponibilizados ao 

usuário antes do início da corrida, com informações sobre o preço a ser cobrado e a possibilidade de cálculo 
da estimativa do valor final.

Art. 11 – Os veículos não poderão utilizar, sob qualquer forma ou pretexto, os pontos e vagas 
destinadas aos serviços de táxi ou de parada destinada ao sistema de transporte público coletivo.

Art. 12 – A circulação de veículos, operação de parada, estacionamento, embarque ou desembarque, 
deverá ser executado em conformidade com as disposições da legislação de trânsito brasileira.

Art. 13 – São deveres da Operadora de Tecnologia - OT:
I - obter, através de requerimento dirigido ao Departamento de Fiscalização do Município, o cadastro 

da plataforma tecnológica da empresa, nos termos deste Decreto;
II - prestar o serviço de conexão entre os usuários e os motoristas;
III - cadastrar os veículos e motoristas prestadores do serviço, atendidos os requisitos previstos neste 

Decreto e normas complementares;
IV - fixar os valores a serem pagos pela utilização do serviço;
V - intermediar entre o condutor e o usuário, exclusivamente por meio do aplicativo da operadora, o recebimento 

pelo serviço executado, disponibilizando meios eletrônicos para o pagamento, podendo ser aceito em espécie;
VI - garantir a precisão dos dados ofertados ao usuário;
VII - disponibilizar no programa, aplicativo ou base tecnológica de comunicação:
a) a opção por veículos com características e serviços diferenciados, de maneira a proporcionar maior 

capacidade de escolha pelo usuário;
b) a possibilidade de cálculo da estimativa do valor a ser cobrado antes da efetivação da corrida, de 

maneira clara e acessível ao usuário;
c) a tarifa a ser cobrada e eventuais descontos de maneira clara e acessível ao usuário após a efetivação da corrida;
d) ferramenta de avaliação da qualidade do serviço prestado;
e) a identificação do motorista com foto, bem como a marca, modelo e placa do veículo.
VIII - enviar recibo eletrônico para o usuário que contenha as seguintes informações:
a) origem e destino da viagem;
b) tempo total e distância percorrida em Km;
c) mapa do trajeto percorrido;
d) especificação detalhada dos valores totais pagos.
VIII - assegurar a confidencialidade dos dados pessoais dos usuários;
IX - disponibilizar acesso ao cadastro dos condutores, o qual também poderá ser enviado via mídia 

digital ou através de e-mail, conforme estipulado pelo Departamento de Fiscalização, contendo:
a) a documentação de todos os motoristas que aderirem ao serviço;
b) a data de início das atividades do motorista;
c) aviso de quando houve o desligamento do motorista.
X - enviar documentação referente a prestação do serviço sempre que solicitado pelo Departamento 

de Fiscalização.
§ 1º Os documentos dos motoristas deverão ser renovados anualmente ou sempre que necessário 

para atualização do banco de dados.
§ 2º A liberdade tarifária estabelecida no inciso IV deste artigo não impede que o Poder Público 

Municipal exerça suas competências de fiscalizar ou de reprimir práticas e condutas desleais e abusivas 
cometidas pelas Operadoras de Tecnologia - OT.

Art. 14 – Além da observância da legislação de trânsito e seus regulamentos, constitui deveres e 
obrigações dos condutores:

I - agir com respeito e urbanidade nas relações interpessoais com os demais profissionais do serviço 
de transporte, usuários e o público em geral;

II - atender ao usuário com prontidão e urbanidade;
III - permitir e facilitar a fiscalização no exercício de suas funções, bem como adotar as providências 

determinadas pelo Poder Público Municipal em notificações e intimações expedidas, conforme o prazo estipulado.
Art. 15 – Além da observância da legislação de trânsito e seus regulamentos, constitui proibição aos Condutores:
I - ausentar-se do veículo dificultando a ação da fiscalização;
II - conduzir o veículo efetuando partidas, freadas ou conversões bruscas ou de qualquer forma que 

configure direção perigosa;
III - efetuar o transporte de passageiros de forma incompatível com o veículo, falta de equipamentos 

obrigatórios ou com qualquer alteração;
IV - operar, confiar ou permitir o exercício da atividade por meio de veículo não cadastrado ou com 

cadastro irregular na OT;
V - operar o serviço em veículo com limite de vida útil ultrapassado;
VI - portar ou manter arma de qualquer espécie no veículo;

VII - praticar, na operação do serviço, qualquer ato que possa configurar, direta ou indiretamente, a 
discriminação de usuário;

VIII - transportar ou permitir o transporte de produtos ilícitos, explosivos, inflamáveis ou qualquer 
objeto incompatível com o veículo;

IX - transportar passageiros excedendo a capacidade de lotação do veículo;
X - utilizar ou, sob qualquer forma, concorrer para a utilização do veículo em prática de ação delituosa;
XI - fumar ou ingerir bebida alcoólica ou qualquer substância psicoativa durante o transporte de passageiros;
XII - retardar propositadamente a marcha ou seguir itinerário mais extenso, salvo com autorização do usuário.
Art. 16 – A Administração Municipal, através das autoridades e agentes públicos municipais 

competentes, no exercício do poder de polícia administrativa, poderá adotar todos os meios de fiscalização 
sobre as atividades regidas por este Decreto e demais atos normativos.

Art. 17 – Compete aos órgãos municipais responsáveis o monitoramento e a fiscalização do serviço, 
visando assegurar o cumprimento das normas dispostas neste Decreto e demais legislações aplicáveis.

Art. 18 – O registro das irregularidades detectadas será feito pelos fiscais da Administração Municipal 
mediante Auto de Infração.

Art. 19 – O Auto de Infração conterá, conforme o caso, as seguintes informações:
I - nome do infrator;
II - número de identificação do cadastro/autorização do autuado;
III - identificação do veículo;
IV - local, data e horário de constatação da irregularidade;
V - descrição pormenorizada da irregularidade constatada;
VI - dispositivo infringido;
VII - assinatura e identificação do servidor fiscal responsável pela lavratura do auto;
VIII - assinatura do infrator ou seu preposto, quando possível, valendo esta como Notificação da autuação.
§ 1º Dependendo da natureza ou tipicidade, as infrações poderão ser constatadas em campo e/ou 

administrativamente nos arquivos e registros próprios.
§ 2º A notificação do auto será entregue pessoalmente ou via postal, ou ainda por intermédio de 

publicação no Diário Oficial do Município.
§ 3º Em caso de não cumprimento da regularização exigida na autuação no prazo estabelecido, 

incorrerá em novas sanções.
§ 4º A ausência da assinatura do infrator não invalida o Auto de Infração.
Art. 20 – A infração a qualquer disposição deste Decreto e a legislação aplicável ensejará a adoção das 

medidas administrativas e a cominação das seguintes sanções:
I - advertência por escrito;
II - multa;
III - apreensão de veículo.
§ 1º A gradação das penalidades observará a natureza da infração cometida, a gravidade e o impacto da conduta.
§ 2º Conforme a infração cometida e a impossibilidade de flagrante por um fiscal municipal, a infração 

poderá ser apurada com a colheita de testemunhas.
§ 3º Após 1 (um) ano da data da multa a mesma deixa de ser reincidente.
Art. 21 – As infrações punidas com multas e valores pecuniários correspondentes em UFMES, 

classificam-se de acordo com a sua gravidade e conduta, em quatro categorias a saber:
I) leve: punida com multa de valor correspondente a 50 UFMES:
a – Não se trajar adequadamente;
b – Não tratar com polidez e urbanidade os passageiros e o publico;
c – Não devolver objetos ou valores esquecidos ou deixados no interior do veiculo;
d – Transitar com o veiculo em más condições de higiene e limpeza;
e – Não apresentar no veiculo elementos de identificação ou orientação exigidos;
f – Deixar de comunicar ao Departamento de Fiscalização e Postura, no prazo de 30 (trinta) dias, 

qualquer alteração de residência ou endereço postal, ou fornece-lo erroneamente.
II) média: punida com multa de valor correspondente a 100 UFMES:
a – Transitar com veículo em más condições de funcionamento e conservação;
b – Desrespeitar a capacidade legal de lotação do veiculo;
c – Estacionar próximo a ponto de taxi com intuito de angariar passageiro;
d – Angariar passageiros com o veiculo estacionado a menos de 100 (cem) metros de ponto de 

estacionamento oficial implantado;
e – Conduzir veículo com autorização vencido;
f – Retardar propositadamente a marcha do veículo, bem como seguir itinerário mais extenso ou desnecessário;
g – Recusar a exibir à Fiscalização documentos que forem solicitados ou evadir-se quando abordado pela mesma;
h – Transitar sem as devidas autorizações;
i – Não utilizar adesivo de identificação de transporte por aplicativos aprovado pela Municipalidade.
III) grave: punida com multa de valor correspondente a 200 UFMES;
a – Permitir que condutor não registrado dirija o veículo em serviço;
b – Iniciar a corrida pelo aplicativo antes do embarque do passageiro;
c – Utilizar de programas de falsa localização;
d – Usar indevidamente o aplicativo camuflando ou escondendo o aparelho do passageiro com 

intenção de não mostrar o trajeto sugerido;
e – Transitar com o veículo em más condições de segurança;
f – Danificar propositadamente veículos de terceiros;
g – Recusar passageiros, salvo nos casos previstos em lei;
h – Obrigar os passageiros a descerem antes do local de destino;
i - Arregimentar ou aceitar passageiros angariados próximos a pontos de táxi e de transporte público;
j – Efetuar corridas em desacordo com a regulamentação da forma de cobrança de tarifa.
IV) gravíssima: punida com multa de valor correspondente a 500 UFMES;
a – Usar de meios para burlar o valor da corrida pelos aplicativos;  
b – Utilizar tabelas de tarifas não autorizadas ou fraudadas;
c – Cobrar acima do valor estipulado pelo aplicativo;
d – Adulterar placas de identificação do veiculo;
e – Utilizar placas não pertencentes ao veiculo;
f – Efetuar transporte remunerado sem que o veiculo esteja devidamente autorizado para esse fim;
g – Dirigir em estado de embriagues alcoólica, alcoolizado ou sob efeito de substâncias toxicas de 

qualquer natureza;
h – faltar com o respeito utilizando palavras ou frases que possam constranger, intimidar ou insinuar 

flerte a passageiros ou público.
Art. 22 – As Operadoras de Tecnologia - OT e os condutores serão responsáveis civil e criminalmente, 

por quaisquer eventos que venham a contribuir ou provocar danos pessoais e/ou materiais a terceiros.
Art. 23 – Os órgãos municipais competentes adotarão as seguintes medidas administrativas:
§ 1º A retenção de veículo poderá ocorrer em caso de irregularidade que possa ser sanada de imediato 

no local da infração, desde que em condições totais de segurança.
§ 2º A destinação dos acessórios ou outros objetos que estejam no veículo é de exclusiva 

responsabilidade do condutor.
§ 3º Na restituição de veículo removido por qualquer que seja o motivo, deverão ser observadas as 

disposições deste Decreto.
Art. 24 – Nos casos de retenção de veículo, cujo responsável não providencie a imediata regularização, 

dar-se-á remoção.
Art. 25 – A liberação de veículo apreendido dependerá da correção de todas as irregularidades detectadas, 

além do prévio pagamento das despesas com remoção, estadias e demais encargos previstos legalmente.
Parágrafo único. O veículo não poderá ser liberado, no caso de remoção, sem a comprovação de 

pagamento das despesas de remoção e estadia, além da correção de todas as irregularidades existentes e 
constatadas no ato de retirada.

Art. 26 – Para o transporte de veículos em caso de remoção poderá ser utilizado o serviço de 
transporte oferecido por terceiros.

Art. 27 – A adoção de medida administrativa não elide a aplicação das penalidades impostas por 
infrações previstas neste Decreto, possuindo caráter complementar.

Art. 28 – A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, coautoras 
ou partícipes do mesmo fato, incluindo, mas não se limitando, os agentes e representantes legais ou contratuais 
que agiram no interesse ou benefício da empresa, conforme legislação de regência.

Art. 29 – Quem, de qualquer forma, concorrer para a prática das infrações de que trata este Decreto, 
incide nas penas a estas cominadas, na medida da sua culpabilidade.

Art. 30 – Qualquer pessoa, constatando infração às disposições deste Decreto, poderá dirigir 
representação às autoridades competentes para exercício do seu poder de polícia.

Art. 31 – Os órgãos municipais responsáveis pela fiscalização das atividades de que trata este Decreto 
ficam obrigados a dar publicidade às sanções administrativas aplicadas.

Parágrafo único. A publicidade de que trata o caput deste artigo abrange a divulgação de listas 
atualizadas com a identificação dos operadores e prestadores de serviço punidos pela ausência de regular 
credenciamento ou autorização por parte do Município.

Art. 32 – Os processos administrativos decorrentes das sanções previstas neste Regulamento 
seguirão o ordenamento e regras estabelecidas na legislação municipal.

Art. 33 – As penalidades previstas neste Regulamento aplicam-se de forma plena àqueles que 
operarem de forma irregular, clandestina, sem cadastro ou autorização.

Art. 34 – Em face das penalidades impostas, o infrator terá, a partir da notificação ou ciência do auto 
de infração, o prazo de 15 (quinze) dias consecutivos para apresentação de defesa escrita, mediante protocolo 
junto ao Departamento de Fiscalização da Prefeitura. 

Parágrafo único. A não apresentação de defesa no prazo estipulado implicará em julgamento à revelia 
com a aplicação das penalidades correspondentes.

Art. 35 – O Departamento de Fiscalização, apreciará a impugnação no prazo de 30 (trinta) dias, 
arquivando-se o processo, no caso de acolhimento, ou aplicando a penalidade prevista, em caso de improcedência.

§ 1º O infrator será intimado da decisão, da qual não caberá recurso, esgotando-se as vias administrativas.
§ 2º A notificação da decisão se dará pessoalmente ou através de publicação no Jornal Oficial do Município.
Art. 36 – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 13 de novembro de 2019

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

CONDEPACNAS .....................................................

CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 
CONDEPACNAS

De acordo com o artigo 13 do Regimento Interno deste Conselho, ficam convocados os 
membros do Conselho de Defesa do Patrimônio Arquitetônico, Cultural e Natural de Socorro 
(CONDEPACNAS) para reunião extraordinária a ser realizada em 13 de dezembro de 2019, a 
partir das 14h30m, na Sala dos Conselhos, localizada à Av. José Maria de Faria, nº 71, Socorro/SP, 
sendo a pauta que segue:
- Discussão do Processo nº 12949/2019, encaminhado pelo Ofício nº 162/2019- DU, de 07 de 
agosto de 2019, do Departamento de Urbanismo, referente a um imóvel localizado a Rua XV de 
Novembro, nº 222, Centro, Socorro/SP, na ZHC (Zona Histórica Central)

Henrique Cézar Coutinho da Rocha 
Presidente do CONDEPACNAS
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EDUCAÇÃO ............................................................

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2019
“DISPÕE SOBRE O PROCESSO DE ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E AULAS DO PESSOAL 

DOCENTE DO QUADRO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL PARA O ANO LETIVO 
DE 2020 E DÁ PROVIDÊNCIAS CORRELATAS”.

FLÁVIA MARIA TEIXEIRA BENEDUZZI, Secretária Municipal de Educação, conforme previsto no 
capítulo V da Lei Complementar nº 171/2011, alterada pela Lei Complementar nº 178/2011 que Reorganizou o 
Plano de Carreira, Empregos e Remuneração do Magistério Público Municipal da Estância de Socorro, expede 
a presente Instrução Normativa para fins de regulamentar o processo de Atribuição de Projetos, Classes e/
ou Aulas para o ano letivo de 2020, devendo também ser observadas, por todos os docentes, as incumbências 
previstas no artigo 13 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9394/96) nos seguintes termos:

Art. 1º - Ficam convocados todos os docentes titulares de empregos do Quadro do Magistério Público 
Municipal de Professor de Educação Básica I, Professor de Educação Básica II, Professor Adjunto I e Professor 
de Desenvolvimento Infantil, bem como os docentes titulares de cargo da Secretaria Estadual da Educação, 
em exercício no município, por força do convênio decorrente do Programa de Ação de Parceria Educacional 
Estado-Município, para efetuarem sua inscrição para o processo de atribuição de classes e/ou aulas para o ano 
letivo de 2020, no período de 02 a 05 de dezembro de 2019.
§ 1º - A inscrição deverá ser efetuada na unidade escolar em que o docente tiver sede de controle de frequência 
no ano de 2019. 
§ 2º - O docente que não efetuar sua inscrição no período estipulado no caput deste artigo terá apenas 
computado pontos referentes aos itens I e II do artigo 3º da presente instrução.
§ 3° - O docente titular de emprego público municipal que estiver afastado do exercício das atribuições de seu 
emprego efetivo para fins de desempenhar funções de suporte pedagógico deverá inscrever-se para o processo 
de que trata esta Instrução Normativa.
§ 4º - Nesta oportunidade os docentes que desempenham funções de suporte pedagógico, no ato da atribuição 
de classes e/ou aulas para o ano letivo de 2020, declinarão da escolha de sala, não havendo prejuízo na pontua-
ção para classificação para fins de atribuição.
§ 5º - Havendo desistência ou vacância do cargo, o docente titular de emprego público municipal assumirá a sala 
do docente nomeado para substituí-lo no cargo de suporte pedagógico. 
§ 6º - Consideram-se classes e/ou aulas, para os fins desta Instrução Normativa, também aquelas que 
corresponderem a projetos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Educação junto às unidades escolares, 
sejam no turno ou no contraturno.
Art. 2º - Os docentes inscritos serão classificados, no campo de atuação da atribuição de classes e aulas, entre 
seus pares de mesma situação funcional.
Art. 3º - Os docentes, tanto os municipais quanto os estaduais em exercício na rede municipal de ensino por 
força do convênio decorrente do Programa de Ação Parceria Educacional Estado-Município, serão classificados, 
observada a seguinte ordem de pontuação:
I - Quanto ao Tempo de Serviço:
a) tempo de serviço docente na rede municipal de ensino de Socorro, para os titulares de emprego na Rede Municipal 
ou na rede Estadual para os titulares de cargo da Rede Estadual até 30 de novembro de 2019 = 0,01 por dia;
b) dias trabalhados de 01 de dezembro de 2018 a 30 de novembro de 2019= 0,3 por dia.
II - nota de prova de Concurso Público Municipal da Prefeitura da Estância de Socorro ou na Rede Estadual 
de Ensino X 0,20;
III - quanto aos Títulos, conforme os ditames da Instrução Normativa nº 01, de 30 de agosto de 2019, publicada 
em 30 de agosto de 2019, republicada em 06 de setembro de 2019, observadas as disposições desta Instrução.
§ 1º - Para efeito de contagem dos dias trabalhados não serão consideradas faltas apenas as ausências referentes 
aos afastamentos por motivo de gala, nojo, licença maternidade, licença paternidade, licença adotante, licença 
decorrente de aborto espontâneo, licença por acidente de trabalho, doação de sangue, faltas abonadas, 
convocações do Poder Judiciário, licença compulsória por motivo de doenças infecto-contagiosas no período 
de 01 de dezembro de 2018 a 30 de novembro de 2019.
§ 2º - O tempo de serviço utilizado para aposentadoria não será computado para a classificação a que se refere 
esta Instrução Normativa, salvo quando a aposentadoria se deu no emprego no qual o servidor ainda estiver 
investido sem solução do contrato de trabalho;
§ 3º - Havendo empate na classificação, este será dirimido levando-se em consideração:
I – maior tempo de serviço;
II – maior idade;
III – maior número de filhos.
§ 4º - É vedada a acumulação de pontos atribuídos à titulação decorrente de mestrado e doutorado. 
§ 5º – Os títulos e certificados a que se referem às alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f” do artigo 4º da Instrução 
Normativa nº 1 de 30 de agosto de 2019 só serão considerados se forem emitidos por:
I – Instituição de Ensino Superior devidamente reconhecida;
II – Órgão da estrutura básica do Ministério da Educação ou Secretaria Estadual da Educação;
III – Secretaria Municipal de Educação;
IV – Instituição Pública Estatal;
V – Entidade Particular de cunho educacional.
§ 6º - Não terá validade o certificado que não contenha, expressamente, a identificação da entidade promotora 
e a carga horária.
§ 7º - Não será permitida a soma dos cursos com carga horária inferior às que se refere às alíneas “d”, “e”, “f” 
do artigo 4º da Instrução Normativa nº 1 de 30 de agosto de 2019.
§ 8º - Os cursos previstos neste artigo serão considerados uma única vez, vedada a sua acumulação.
§ 9º - Serão válidos os certificados dos cursos emitidos no período de 01/12/2018 a 30/11/2019, os quais de-
verão ser entregues no ato da inscrição.
Art. 4º - Para fins do disposto no artigo anterior, o campo de atuação específico das classes de docentes é compreendido:
a) pelas áreas curriculares que integram a formação acadêmica do professor que ministra aulas nos anos inicias 
do ensino fundamental ou na educação infantil;
b) pela área curricular que integra a (s) disciplina (s) constituinte (s) da formação acadêmica do 
professor que ministra aulas nos anos finais do ensino fundamental e nas demais modalidades de ensino;
§ 1º - Para fins de delimitação do campo de atuação de que trata este artigo, considerar-se-ão acrescidas a 
organização curricular prevista na BNCC - Base Nacional Comum Curricular homologada em dezembro de 
2017 para as etapas da Educação Infantil e Ensino Fundamental.
§ 2º - Para fins de delimitação do campo de atuação nas salas de Atendimento Educacional Especializado, 
considerar-se-ão a formação específica conforme artigo 11 do Decreto 2961/2011 que homologa a Deliberação 
nº 02 de 20 de junho de 2011.
Art. 5º - Os projetos das escolas de período integral: CMEI – Centro Municipal de Educação Integral Pro-
fessora Tarsila Picarelli Marcolino, Escola Municipal Professora Esther de Camargo Toledo Teixeira e Professor 
Eduardo Rodrigues de Carvalho serão atribuídos aos docentes titulares de emprego de Professor de Educação 
Básica e/ou Professor Adjunto que, no ato da inscrição, manifestar interesse e apresentar projeto no ato da 
inscrição, conforme a demanda apresentada pelas respectivas Unidades Escolares.
§ 1º - Tendo em vista as peculiaridades dessa modalidade de ensino, a atribuição das classes destinadas a pro-
jetos, competirá ao Secretário Municipal de Educação e recairá sobre os optantes que melhor se adequarem 
àquele perfil, independentemente da classificação inicial, podendo ser atribuída também a professores de Edu-
cação Básica II (arte e educação física) contratados e/ou Professor Adjunto, conforme Processo Seletivo nº 03 
de 2019 e 17ª fase.
§ 2° - Na hipótese de inexistência de docentes optantes na forma do caput, as classes serão compulsoriamente 
atribuídas pela titular da Secretaria Municipal de Educação.
§ 3º - O servidor optante na forma do §1º mantém seu direito à atribuição na lista de classificação inicial para classes 
ou aulas correspondentes a seu campo de atuação quando não tiver atribuída classe nos termos deste artigo.
§ 4º - Os projetos serão desenvolvidos no período vespertino para melhor cumprir a grade comum curricular.
§ 5º - Os professores lotados nas salas de período integral, diante das especificidades desse atendimento, devem 
estar cientes das tarefas necessárias em classe inerentes à educação integral.
Art. 6º - As classes destinadas ao Atendimento Educacional Especializado serão atribuídas aos docentes titula-
res de emprego de Professor de Educação Básica que, no ato da inscrição, manifestar interesse.
§ 1º - Tendo em vista as peculiaridades dessa modalidade de ensino, a atribuição competirá ao Secretário Mu-
nicipal de Educação, independentemente da classificação inicial.
§ 2º - A atribuição das classes destinadas ao Atendimento Educacional Especializado, em qualquer caso, será 
atribuída para o professor habilitado, conforme Decreto 2961/2011 que homologa a Deliberação nº 02 de 
20 de junho de 2011, do Conselho Municipal de Educação de Socorro, bem como as atribuições previstas na 
referida Deliberação.
§ 3º - O servidor optante na forma do §1º mantém seu direito à atribuição na lista de classificação inicial para classes 
ou aulas correspondentes a seu campo de atuação quando não tiver atribuída classe nos termos deste artigo.
§ 4º - Em caso de impedimentos legais – licença maternidade, licença saúde, afastamentos e demais impedimen-
tos legais, em qualquer tempo e quando se fizer necessário, a substituição será realizada por professor adjunto 
que manifestar interesse no ato da inscrição e atender aos requisitos do parágrafo 2º deste artigo, cabendo a 
atribuição ao Secretário Municipal de Educação conforme parágrafo 1° do mesmo artigo.
Art. 7º - Os projetos de recuperação paralela das Escolas Municipais: Coronel Olimpio Gonçalves dos Reis, 
Professora Benedicta Geralda de Souza Barbosa, Professora Esther de Camargo Toledo Teixeira, Professor 
Eduardo Rodrigues de Carvalho e Escolas do Campo, serão atribuídos aos docentes titulares de emprego de 
Professor Adjunto I que no ato da inscrição manifestar interesse e entregar projetos.
§ 1º - Tendo em vista as peculiaridades dessa modalidade de ensino, conforme previsto no art.65 no capítulo V, 
Seção I da Lei Complementar nº 171/2011, a Secretaria de Educação poderá expedir normas complementares, 
à época devida da Instrução Normativa, contendo instruções necessárias ao cumprimento desta seção, portan-
to a atribuição de projetos de recuperação  competirá ao Secretário Municipal de Educação, após análise dos 
projetos seguindo os critérios definidos pela Comissão de Atribuição de aulas - conforme artigo 32.
§ 2° - Na hipótese de inexistência de docentes optantes do caput, os projetos de recuperação paralela, serão com-
pulsoriamente atribuídos na forma de contrato, conforme 18ª fase, pela titular da Secretaria Municipal de Educa-
ção e recairá sobre os optantes que melhor se adequarem àquele perfil, independentemente da classificação inicial.
§ 3º - O servidor optante na forma do § 1º mantém seu direito à atribuição na lista de classificação inicial para unidades/
classes/aulas correspondentes a seu campo de atuação quando não tiver atribuído projeto nos termos deste artigo.
Art. 8º - A classificação dos docentes titulares de emprego com mesma situação funcional será efetuada em 
lista única em nível de Município, com base no somatório de pontos obtidos nos critérios referidos no artigo 3º.
Art. 9º – Encerrado o processo de inscrição, a Secretaria Municipal de Educação elaborará e publicará as listas de 
classificação geral em nível de Município, de acordo com as situações funcionais e campos de atuação, que serão 
afixadas no Mural da Secretaria Municipal de Educação e nas respectivas Unidades Escolares.
Parágrafo Único - Da classificação caberá recurso a ser interposto até a data estabelecida no artigo 28 desta ins-
trução, junto à Secretaria Municipal de Educação, que deverá decidir o mesmo na data prevista no mesmo artigo.
Art. 10 – A atribuição de classes e aulas no Município para o início do ano letivo de 2020 e ao longo dele dar-se-á: 
§ 1º - Para o início do ano letivo a atribuição dar-se-á de acordo com o campo de atuação e obedecerá à ordem 
de preferência abaixo elencada:
I - Titulares de emprego, no cargo de PROFESSORES DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL,  PEB-I, ADJUNTO 
e PEB-II, da Rede Municipal e titulares da Rede Estadual de Ensino para constituição de jornada;
II – Titulares de emprego da Rede Municipal considerados excedentes / adidos:  enquanto não houver classes 
livres para docência serão designados em substituição;
III – Titulares de emprego no Município para atribuição de carga suplementar;
IV – Titulares de emprego, no cargo de Professor Adjunto I, da Rede Municipal, serão atribuídas unidades/clas-
ses/aulas/projetos para exercício em substituição nos impedimentos legais e, quando não estiverem exercendo 
substituição, atuarão em atividades auxiliares junto aos docentes, de acordo com as necessidades das Unidades 
Escolares, conforme estabelecem os artigos 58 (parágrafo primeiro) e 61 da Lei Complementar Nº 171/2011, 
alterada pela Lei Complementar Nº 178/2011; 
V – Candidatos aprovados no Concurso Público de Provas e Títulos de PEB I, PEB II, PDI e Professor Adjunto I 
para efetivação, se houver vagas para ingresso, obedecida à ordem de classificação à admissão.
VI – Admissão por tempo determinado – utilizando-se a lista de candidatos aprovados nos Processos Seletivos 
de PEB II e Professor Adjunto I para substituição dos titulares de empregos nos impedimentos legais ou projetos. 
§ 2º - No decorrer do ano letivo a atribuição de classes e aulas será realizada conforme cronograma descrito 
no art. 16 parágrafo único, na seguinte conformidade:
I – Titular de emprego da Rede Municipal do campo de atuação da atribuição, observados os limites de jornadas;
II – Admissão por Tempo Determinado, utilizando-se a lista remanescente de candidatos aprovados em Proces-
so Seletivo, obedecida à ordem de classificação.
§ 3º - O professor somente poderá desistir das aulas atribuídas nas seguintes hipóteses:

I – para aumento da carga horária ou manutenção da mesma em uma das unidades escolares em que se encon-
tre em exercício, a fim de reduzir o número de escolas;
II – para deixar classes ou aulas atribuídas em substituição para assumir classes ou aulas livres.
§ 4º - Não será permitido ao docente, após a atribuição de carga suplementar de trabalho, desistir das mesmas 
durante o ano letivo, salvo quando comprovada a necessidade da desistência, após análise da comissão de atribuição 
de aulas, ficando o professor impedido de participar das demais atribuições que ocorrerem durante o ano letivo. 
Art. 11 – O aumento da carga horária, resultante da atribuição de classes ou de aulas ao docente que se en-
contre em licença ou em afastamentos previstos em legislação, somente se concretizará, para todos os fins, no 
efetivo exercício das classes ou das aulas atribuídas.
Art. 12– Os docentes contratados por tempo determinado poderão exercer docência em classes ou aulas dis-
tintas da atribuição inicial, desde que habilitados.
 Parágrafo Único - A retribuição pecuniária dos docentes contratados por prazo determinado, em qualquer hipó-
tese, será calculada com base no nível inicial da escala de vencimentos das classes e/ou aulas a serem atribuídas.
Art. 13 – No caso de fusão de classes e/ou aulas no decorrer do ano, a classe será atribuída ao docente titular 
de emprego melhor classificado.
§ 1º - Se houver necessidade de redução de classes e/ou de aulas o docente titular será transferido para outra 
unidade escolar que o comporte.
§ 2º - Sempre que houver necessidade de atendimento ao docente titular, deverá ser aplicada a ordem inversa 
de classificação dos docentes para a redução ou dispensa do docente admitido em caráter temporário.
Art. 14 – O professor contratado por tempo determinado ao qual tenham sido atribuídas classes ou aulas, que 
não comparecer ou não se comunicar com a unidade escolar no primeiro dia de aula subsequente à atribuição, 
terá anulada a atribuição, ficando impedido de concorrer a novas atribuições durante o ano. 
Art. 15 – Quando a atribuição implicar em acumulação de empregos, cargos ou funções, nos termos permitidos 
pela Constituição Federal, o candidato deverá apresentar, no momento da atribuição, atestado de trabalho e horário 
da repartição de origem. 
Parágrafo Único: Quando, na data da atribuição, o docente que acumular, não puder apresentar a declaração de que 
trata o caput, a mesma deverá ser apresentada à Secretaria Municipal de Educação até o dia 20 de janeiro de 2020.
Art. 16 – Os docentes serão convocados para participar do processo de atribuição de classes/aulas/projetos 
através de Edital de Convocação, sujeito à ampla divulgação.
Parágrafo Único: No decorrer do ano letivo, as atribuições, quando necessárias, serão realizadas às quartas-fei-
ras, a partir das 9h, na Secretaria Municipal de Educação - Centro Administrativo Municipal, sendo que as con-
vocações serão publicadas através de Editais, no site da Prefeitura (www.socorro.sp.gov.br) com antecedência 
de até 48 (quarenta e oito) horas.
Art. 17 – O docente candidato que não puder comparecer e participar do processo de atribuição de classes/
aulas/projetos poderá se fazer representar através de instrumento legal.
Art. 18 - O docente candidato à admissão por tempo determinado que não comparecer ao processo de atri-
buição e nem se fizer representar por procuração legal, ou ainda que, estando presente, recusar-se à classe ou 
aulas que lhe forem atribuídas, será considerado como desistência do emprego temporário, e a classe/aula será 
atribuída ao próximo candidato, respeitada a ordem de classificação.
§ 1º - A contratação temporária de docentes observará as listas de classificação do processo seletivo. 
REVOGADO § 2° - As listas de classificação de que trata o parágrafo anterior serão utilizadas, a cada ano letivo, 
conforme a data de vigência, a partir de seu início, independentemente da utilização das listas no ano anterior.
Art. 19 – O docente poderá constituir carga suplementar de trabalho, nos termos do artigo 36 da Lei Com-
plementar nº 171/2011, alterada pela Lei Complementar nº 178/2011, sendo obrigatoriamente obedecida a 
seguinte ordem para atribuição:
I – primeiramente com aulas de seu campo de atuação;
II – não havendo aulas nas condições do inciso anterior, com aulas de outros campos de atuação, desde que o 
docente possua habilitação.
Parágrafo único: No caso do inciso I a remuneração da carga suplementar far-se-á pelo valor da hora-aula da 
faixa e nível salarial de enquadramento do docente e, no caso do inciso II, pelo valor da hora-aula do nível inicial 
da escala de vencimentos, na faixa relativa ao campo de atuação diverso.
Art. 20 – Os titulares de empregos da Rede Municipal que forem considerados excedentes / adidos poderão 
ser designados em substituição a titulares de empregos que estejam afastados.
§ 1º - A designação vigorará apenas para o ano letivo ou enquanto durar o afastamento do titular da classe.
§ 2º - Havendo retorno do titular da classe, para atendimento ao titular de emprego excedente/adido deverá 
ser aplicada à ordem inversa de classificação dos docentes, para redução ou dispensa do docente admitido em 
caráter temporário.
§ 3º - Em caso de abertura de novas classes durante o ano letivo, estas serão automaticamente, atribuídas aos 
professores excedentes / adidos respeitando a classificação na atribuição e na inexistência destes serão ofere-
cidas para admissão em tempo determinado aos candidatos remanescentes classificados no Processo Seletivo 
observando a ordem de classificação.
Art. 21 - Cabe às autoridades escolares tomar as providências necessárias à divulgação, execução e acompa-
nhamento do processo de atribuição de classes/aulas/projetos do pessoal docente do Quadro do Magistério 
Público Municipal.
Art. 22 – Cabe ao Diretor (a) de Escola convocar os docentes afastados a qualquer título para participar do 
processo de inscrição, classificação e atribuição de aulas.
Art. 23 - Compete à Secretaria Municipal de Educação atribuir as classes, projetos e as aulas, aos titulares de emprego. 
§ 1º - A atribuição das turmas, classes e/ou aulas para os docentes será feita de forma criteriosa, levando-se em conta:
I – a formação profissional do docente, inclusive no que se refere a estudos de pós-graduação e aperfeiçoamento;
II – experiência e reconhecimento social da atuação do docente em determinada série ou turma;
§ 2º - Será atribuída compulsoriamente ao Titular de Emprego que não comparecer e não se fizer representar 
legalmente, classe e/ou aulas a critério da Secretária Municipal de Educação.
§ 3° - A participação do titular de emprego de Professor Adjunto I no processo de atribuição não implica a 
fixação de seu local de trabalho, ficando o mesmo lotado na Secretaria Municipal de Educação e sujeito a atuar 
nas unidades escolares em que o interesse público o exigir, conforme estabelece o artigo 61 da Lei Comple-
mentar Nº 171/2011, alterada pela Lei Complementar Nº 178/2011. Sendo a unidade escolar em que o docente 
estiver atuando, responsável pelas documentações e controle de frequência do profissional.
§ 4º - Na atribuição dos PEB II, para fins de constituição de jornada, o docente deverá escolher obedecendo a 
carga horária de acordo com a opção informada no ato da inscrição. 
§ 5º - Na hipótese das classes/aulas disponíveis na disciplina dos PEB-II forem inferiores para atender a opção 
de carga horária informada no ato da inscrição, conforme estabelecida no parágrafo 4º, far-se-á, inicialmente, a 
atribuição da jornada mínima de trabalho. Havendo aulas vagas, as mesmas serão oferecidas, posteriormente, 
aos PEB II, a fim de complementação de jornada.
Art. 24 – Os responsáveis pelo processo de atribuição de classe, projetos e aulas deverão ter por base esta 
Instrução Normativa, portarias, editais e comunicados que regulamentam todo o processo de inscrição e atri-
buição de classes e aulas.
Art. 25 - Ao candidato classificado em processo seletivo para fins de contratação por prazo determinado 
que se encontre em período correspondente ao do gozo de licença-maternidade, comprovado por meio de 
atestado médico, é assegurada a participação no processo de atribuição de classes/aulas, observada a sua ordem 
de classificação.
§ 1º – Verificando-se que a classe/aulas disponível para atribuição requeira a contratação do candidato por 
período superior ao restante de sua licença-maternidade, haverá a atribuição da respectiva classe/aulas, cabendo 
ao docente a assunção da mesma imediatamente após o término da licença.
§ 2º - Verificando-se que a classe/aulas disponível para atribuição requeira a contratação do candidato por 
período inferior ao restante de sua licença-maternidade, ser-lhe-á garantido apenas a vaga no processo seletivo.
§ 3º - Na hipótese do parágrafo anterior, o docente terá preferência na atribuição de classe/aulas que surgirem 
após o término de sua licença-maternidade.
§ 4º - Em qualquer hipótese prevista neste artigo, a contratação do docente somente será formalizada após o 
término da licença-maternidade, ocasião em que o docente estará apto ao exercício da função, fazendo jus aos 
benefícios pecuniários decorrentes da contratação a partir desta.  
Art. 26 – Fica o titular de emprego das classes de docentes lotados na unidade escolar a que pertencer a classe 
atribuída, sendo aquela considerada como sede de controle de frequência para o ano letivo de 2019.
Art. 27 – O Horário de trabalho pedagógico coletivo, conforme artigo 33 da Lei Complementar Nº 171/2011, 
alterada pela Lei Complementar Nº 178/2011, é organizado e tem horário definido pela proposta pedagógica 
de cada unidade escolar. 
Parágrafo Único - Fica ciente o corpo docente que os dias e horários definidos pelas unidades escolares 
poderão ser alterados, excepcionalmente conforme necessidade de convocação da Secretaria Municipal de 
Educação para realização de estudo, cursos, palestras e outras parcerias com os Governos, considerando o 
estabelecido no art. 13 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei 9394/96.
Art. 28 - O processo de atribuição, que obedecerá aos quadros homologados pela Secretaria Municipal de 
Educação, ocorrerá conforme o seguinte cronograma:
De 02 a 05/12/2019 – Inscrição de docentes efetivos e entrega dos Projetos das escolas de período integral 
e recuperação paralela, conforme anexo.
De 02 a 05/12/2019 – Termo de concordância dos professores titulares de cargo do Estado, para permanece-
rem ou não afastados junto ao Convênio Parceria Estado Município.
Local: Sede do professor no ano de 2019. 
Horário: 08h30min às 11h00 e das 13h30min às 17h00.
De 02 a 05/12/2019 – Entrega de Projetos (modelos conforme anexos 1 - Projeto para Integral e 2 - Projeto 
de Recuperação), na Secretaria Municipal de Educação localizada à Avenida José Maria de Faria, nº 71 Bairro do 
Salto, para as classes de Período Integral e recuperação paralela para os Professores Adjuntos e Professores de 
Educação Básica (arte e educação física) aprovados no Processo Seletivo edital nº 3 de 2019. 
Dia 06/12/2019 – Os diretores deverão enviar até às 12h00 os Projetos e as planilhas de inscrições com 
classificação para a Secretaria Municipal de Educação, para elaboração de lista única em nível de Município.  
Dia 12/12/2019 após 17h – Divulgação e afixação da lista de classificação de professores.
Dia 13/12/2019 – Interposição de recursos, que deverão ser encaminhados à Comissão de Atribuição, direta-
mente na Secretaria Municipal de Educação.
Dia 16/12/2019 até as 12h00 – Decisão dos recursos interpostos.
Dia 16/12/2019 após as 17h00 – Afixação da classificação final nas Unidades Escolares e na Secretaria Muni-
cipal de Educação.
Art. 29 – A atribuição de classes, projetos e aulas a que se refere a presente Instrução Normativa será realiza-
da, por fases, pela Comissão de Atribuição de Aulas, seguindo a ordem de classificação, ouvida a Secretária Muni-
cipal de Educação, tendo como parâmetro o perfil dos professores e a clientela a ser atendida, conforme segue:
I - 1ª fase - 17/12/2019 às 17h30min na Sala de Reunião locada na Secretaria Municipal de Educação: PDI - 
atribuição de aulas aos titulares de emprego de Professor de Desenvolvimento Infantil para constituição de 
jornada aos professores pertencentes à Rede Municipal de Ensino obedecendo-se os critérios estabelecidos no 
art. 3º desta Instrução Normativa. Serão atribuídos 01 (um) PDI para cada Berçário 1 e Berçário 2 e 02 (dois) 
PDI para cada classe de Maternal 1A e 1B. 
Especificamente para a Creche Municipal Prof. Domingos Augusto Damasceno de Araújo, serão atribuídos 02 
(dois) PDI para cada sala de Maternal 2.
Parágrafo único: na hipótese de abertura de nova creche, será remanejado um dos Professores de Maternal 1A 
e se necessário, do Maternal 1B, de acordo com a classificação, de forma decrescente.
II – 2ª fase - imediatamente após o encerramento da 1ª fase, na Sala de Reunião locada na Secretaria Municipal 
de Educação: PDI – Professor de Desenvolvimento Infantil que se encontrar excedente/adido para exercício 
em substituição a titulares de emprego que se encontrem afastados ou nos impedimentos legais, já constatados 
na referida data.
Parágrafo único – Os docentes que se encontrarem excedentes ficarão lotados na Secretaria Municipal de Edu-
cação para atuar nas unidades escolares em que o interesse público exigir, conforme artigo 55 da Lei Comple-
mentar nº 171/2011, alterada pela Lei Complementar Nº 178/2011. Sendo a unidade escolar em que o docente 
estiver atuando, responsável pelas documentações e controle de frequência do profissional.
III - 3ª fase - 18/12/2019 às 9h00min na Sala de Reunião locada na Secretaria Municipal de Educação: PDI – 
Professor de Desenvolvimento Infantil - Candidatos remanescentes aprovados no Concurso Público de Provas 
e Títulos de PDI – Professor de Desenvolvimento Infantil, Edital 01/2015, obedecida à ordem de classificação, se 
houver classe vaga, para ingresso e/ou admissão, a critério da Secretaria Municipal de Educação.
IV – 4ª fase - 15/01/2020 às 8h00 no Auditório do Centro Administrativo Municipal: PEB I – atribuição das 
salas de AEE (Atendimento Educacional Especializado), Salas de Projetos das escolas de Ensino Integral (CMEI 
Profª Tarsila Picarelli Marcolino e EM Profª Esther de Camargo Toledo Teixeira e EM Profº Eduardo Rodrigues 
de Carvalho) e APAE.
V – 5ª fase – 15/01/2020, às 8h30min no Auditório do Centro Administrativo Municipal: PEB I - atribuição de 
classes e/ou aulas aos professores atuantes na Rede Municipal de Ensino (professores municipais e estaduais) 
obedecendo-se os critérios estabelecidos no art. 3º desta Instrução Normativa.
VI – 6ª fase – imediatamente após o encerramento da 5ª fase no Auditório do Centro Administrativo Munici-
pal: PEB I que se encontrar excedente/adido para fins de constituição de Jornada e atribuição de classes / aulas.
VII – 7ª fase – 16/01/2020 às 8h00 no Auditório do Centro Administrativo Municipal: PEB II – atribuição de 
aulas aos titulares de emprego na disciplina de Inglês para constituição de jornada aos professores pertencentes 
à Rede Municipal de Ensino obedecendo-se os critérios estabelecidos no art. 3º desta Instrução Normativa.
XVIII – 8ª fase – imediatamente após a 7ª fase, no Auditório do Centro Administrativo Municipal: PEB II de 
Inglês para fins de completar jornada e/ou constituir carga suplementar de trabalho.
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XIX – 9ª fase - 16/01/2020 às 9h00 no Auditório do Centro Administrativo Municipal: PEB II – atribuição de aulas 
aos titulares de emprego na disciplina de Educação Física para constituição de jornada aos professores pertencen-
tes à Rede Municipal de Ensino obedecendo-se os critérios estabelecidos no art. 3º desta Instrução Normativa.
X – 10ª fase - imediatamente após o encerramento da 9ª fase no Auditório do Centro Administrativo Muni-
cipal: PEB II – atribuição de aulas aos titulares de emprego na disciplina Educação Física, para fins de completar 
jornada e/ou constituir carga suplementar de trabalho.
XI – 11ª fase – 16/01/2020 às 10h30 no Auditório do Centro Administrativo Municipal: PEB II – atribuição de 
aulas aos titulares de emprego na disciplina de Arte para constituição de jornada aos professores pertencentes 
à Rede Municipal de Ensino obedecendo-se os critérios estabelecidos no art. 3º desta Instrução Normativa. 
XII – 12ª fase - imediatamente após o encerramento da 11ª fase no Auditório do Centro Administrativo Mu-
nicipal: PEB II de Arte para fins de completar jornada e/ou constituir carga suplementar de trabalho.
XIII – 13ª fase - 16/01/2020, às 14h00 no Auditório do Centro Administrativo Municipal: Professor de Educação 
Básica II (EDUCAÇÃO FÍSICA E ARTE) - Candidatos aprovados em concurso público Edital 01/2015, obedecida a 
ordem de classificação, se houver vaga, para ingresso e/ou admissão a critério da Secretaria Municipal de Educação. 
XIV – 14ª fase – 17/01/2020 às 8h30 no Auditório do Centro Administrativo Municipal:  Professor Adjunto I 
efetivo – atribuição de projetos, conforme artigos 5º e 7º.
XV – 15ª  fase - 17/01/2020 às 9h00 no Auditório do Centro Administrativo Municipal: Professor Adjunto 
I – atribuição de unidade/classe/aulas, em substituição a titulares de emprego nos impedimentos legais – licença 
maternidade, licença saúde, afastamento, bem como outras em qualquer tempo quando se fizer necessário 
e como atividades auxiliares junto aos docentes, de acordo com as necessidades das Unidades Escolares, 
conforme artigo 10 desta Instrução Normativa. 
XVI - 16ª fase – imediatamente após o encerramento da 15ª fase, o Professor Adjunto I que se encontrar 
excedente, escolherá uma escola para controle de frequência, onde permanecerá alocado, sujeito às 
determinações do parágrafo 3º do artigo 23 desta Instrução Normativa e conforme estabelece o artigo 55 da 
Lei Complementar Nº 171/2011, alterada pela Lei Complementar Nº 178/2011. 
XVII – 17ª fase - 20/01/2020 às 9h00 no Auditório do Centro Administrativo: Professor Adjunto e/ou Professor 
Educação Básica II (arte e educação física) conforme Processo Seletivo nº 03 de 2019 para fins de contratação 
por prazo determinado destinada a projetos, se houver projetos não atribuídos conforme 4ª fase e artigos 5º e 
10 desta Normativa a critério da Secretaria Municipal de Educação.
XVIII – 18ª fase - imediatamente após o encerramento da 17ª fase no Auditório do Centro Administrativo: 
Professor Adjunto conforme Processo Seletivo nº 03 de 2019 para fins de contratação por prazo determinado 
destinada a projetos de recuperação, se houver projetos não atribuídos conforme 14ª fase e artigos 7º e 10 
desta Normativa a critério da Secretaria Municipal de Educação.
XIX– 19ª fase - 20/01/2020 às 10h00 no Auditório do Centro Administrativo: Professor Adjunto I - Candidatos 
remanescentes aprovados no processo seletivo Edital 03/2019 para fins de contratação por prazo determinado 
destinada a substituição de docentes efetivos, obedecida a ordem de classificação, se houver classe/aula vaga e 
conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Educação.
XX – 20ª fase - 20/01/2020 às 10h30 no Auditório do Centro Administrativo: PEB I - Candidatos remanescen-
tes aprovados em Concurso Público edital 01/2017 para fins de efetivação obedecida a ordem de classificação, 
se houver classe vaga a critério da Secretaria Municipal de Educação.
XXI – 21ª fase: 20/01/2020 às 14h00 no Auditório do Centro Administrativo: Professor de Educação Básica II 
(EDUCAÇÃO FÍSICA) - Candidatos aprovados em processo seletivo simplificado Edital 03/2019 para atribui-
ção de classes/aulas seguindo ordem de classificação dos mesmos, se houver vaga e para fins de contratação 
por prazo determinado destinado a substituição de docentes efetivos.
XXII – 22ª fase: 20/01/2020 às 15h00 no Auditório do Centro Administrativo, Professor de Educação Básica 
II (ARTE) - Candidatos aprovados em processo seletivo simplificado Edital 03/2019 para atribuição de classes/
aulas seguindo ordem de classificação dos mesmos, se houver vaga e para fins de contratação por prazo deter-
minado destinado a substituição de docentes efetivos.
XXIII – 23ª fase: 20/01/2020 às 15h30min no Auditório do Centro Administrativo, Professor de Educação 
Básica II (INGLÊS) - Candidatos aprovados em processo seletivo simplificado Edital 01/2018 para atribuição de 
classes/aulas seguindo ordem de classificação dos mesmos, se houver vaga e para fins de contratação por prazo 
determinado destinado a substituição de docentes efetivos.
Art. 30 – A Secretaria Municipal de Educação, amparada na cláusula segunda do Termo de Convênio, celebrado 
entre a Prefeitura Municipal da Estância de Socorro e a APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 
Socorro, autorizado por lei municipal, continuará cedendo até três (03) professores para a APAE, os quais deverão 
cumprir horários e calendário da respectiva instituição, resguardando a jornada de 30h/a, conforme disposto no 
artigo 26 da Lei Complementar nº 171/2011, alterada pela Lei Complementar 178/2011 que Reorganizou o Plano 
de Carreira e Empregos e Remuneração do Magistério Público Municipal da Estância de Socorro.
Art. 31 - Aos docentes que forem atribuídos os projetos das salas de período Integral, nas seguintes unidades 
escolares: CMEI Profª Tarsila Picarelli Marcolino, EM Profª.Esther de Camargo Toledo Teixeira e EM Profº 
Eduardo Rodrigues de Carvalho bem como as salas de AEE diante das especificidades desses atendimentos, 
assinarão termo de compromisso.
Art. 32 – Os casos omissos serão solucionados pela Secretaria Municipal de Educação juntamente com a 
Comissão de Atribuição de Aulas composta pelos membros:
I – Flávia Maria Teixeira Beneduzzi, RG 19.499.222-6 
II – Denise Aparecida Sartori Gonçalves, RG 11.126.678-6
III – Patrícia Aparecida Oliani de Toledo, RG 20.011.283
IV – Elenice Brindo da Cruz, RG 11.126.776-6
V – Nielsen Carvalho de Lima, RG 23.353.572-X
VI – Fernanda Aparecida de Lima, RG 33.730.025-2
VII – Margarete Aparecida Borin Soriano, RG 21.704.596-0
VIII – Tamires Barel Tonetto, RG 46.027.369-3
IX – Mateus Augusto Pereira, RG 47.120.105-4
X – Daniela Moreira, RG 33.730.809-3

Esta instrução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Socorro, 29 de novembro de 2019.  

Flávia Maria Teixeira Beneduzzi
Secretária Municipal de Educação

ANEXO I - MODELO PROJETO INTEGRAL
TÍTULO (colocar título do projeto)

Nome (colocar nome completo do professor)
Projeto para o Integral 

SOCORRO- SP
Dezembro de 2019

Temas para Projeto Integral:
CMEI Profª Tarsila Picarelli Marcolino
Maternal- Musicalização Infantil (     )
Jardim I- Psicomotricidade (     )
Jardim II- Jogos Cooperativos para o desenvolvimento das competências socioemocionais (     )
  
EM Profª Esther de Camargo Toledo Teixeira
1º Ano Integral e apoio nas turmas de recuperação- “Jogos de Alfabetização e Matemáticos e Recreio dirigido”(      )
EM Profº Eduardo Rodrigues de Carvalho
1º Ano Integral e apoio nas turmas de recuperação- “Jogos no Desenvolvimento da Matemática e da 
Alfabetização “(      )
JUSTIFICATIVA (Descrever sobre o tema que será desenvolvido- importância do mesmo para o 
desenvolvimento e aprendizagem dos alunos)             
OBJETIVOS (Descrever quais são os objetivos gerais e específicos relacionados ao tema que 
pretende trabalhar com os alunos)                  
DESENVOVLIMENTO- METODOLOGIA (Como fazer? Quais as etapas? Quais as estratégias e 
recursos que serão utilizados?)
AVALIAÇÃO (Descrever o que se pretende durante e ao final do projeto- qual será o produto 
final? Que tipo de registro será utilizado? De que forma os alunos serão avaliados no decorrer 
do projeto?)
Observação: o professor interessado em projetos deverá constar, neste item avaliação, que ao 
final de cada semestre terá que elaborar um relatório descritivo que aponte os avanços e as 
dificuldades da turma e alunos especificamente, inclusive com comprovação por intermédio de 
tabelas e/ ou gráficos que deverão ser anexados ao relatório. 
O relatório será analisado pela coordenação pedagógica e equipe da secretaria municipal sendo 
este um dos instrumentos de acompanhamento do trabalho pedagógico.
REFERÊNCIAS (Listar em ordem alfabética as fontes consultadas para a elaboração do projeto, 
bem como as demais fontes que nortearão o desenvolvimento do mesmo)
   
ANEXOS (Caso tenha algo a acrescentar: material ilustrativo, tais como tabelas, lista de 
abreviações, documentos ou parte de documentos, resultados de pesquisas, etc.) 

ANEXO II - MODELO PROJETO RECUPERAÇÃO
TÍTULO (colocar título do projeto)

Nome (colocar nome completo do professor)
Projeto de Recuperação 

SOCORRO- SP
Dezembro de 2019

JUSTIFICATIVA (Descrever sobre o projeto que será desenvolvido considerando as 
especificidades do público alvo do Ensino Fundamental I e as competências e habilidades que 
devem ser desenvolvidas garantindo os direitos de aprendizagem nas diversas áreas e, sobretudo 
no que se refere à alfabetização e letramento em língua portuguesa e matemática).
OBJETIVOS (Descrever quais são os objetivos gerais e específicos relacionados ao projeto 
que pretende trabalhar com os alunos tendo como foco principal a garantia dos direitos de 
aprendizagem nas diversas áreas e, sobretudo na alfabetização e letramento em língua 
portuguesa e matemática)
DESENVOVLIMENTO- METODOLOGIA (Como fazer? Quais as etapas? Quais as estratégias e 
recursos que serão utilizados?)
Observação: No início e decorrer do ano letivo o professor que estiver atuando em projetos de 
recuperação deverá elaborar plano de trabalho (que será parte anexa deste projeto) conforme 
materiais didáticos disponibilizados, orientações da escola e do currículo paulista, de acordo com 
a BNCC- Base Nacional Comum Curricular.      
AVALIAÇÃO (Descrever o que se pretende durante e ao final do projeto- qual será o produto final? 
De que forma os alunos serão avaliados e quais os registros de acompanhamento que serão utilizados?
     
Observação: o professor interessado em projetos deverá constar, neste item avaliação, que ao 
final de cada semestre terá que elaborar um relatório descritivo que aponte os avanços e as 
dificuldades da turma e alunos especificamente, inclusive com comprovação por intermédio de 
tabelas e/ ou gráficos que deverão ser anexados ao relatório. 
O relatório será analisado pela coordenação pedagógica e equipe da secretaria municipal sendo 
este um dos instrumentos de acompanhamento do trabalho pedagógico.
REFERÊNCIAS (Listar em ordem alfabética as fontes consultadas para a elaboração do projeto, 
bem como as demais fontes que nortearão o desenvolvimento do mesmo)
   
ANEXOS (Caso tenha algo a acrescentar: material ilustrativo, tais como tabelas, lista de 
abreviações, documentos ou parte de documentos, resultados de pesquisas, etc.)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2015

Ficam convocados os candidatos aprovados no Concurso Público – Edital nº 01/2015 para participarem 
da atribuição de classes/aulas a partir da 6º colocado para EFETIVAÇÃO de 06 (seis) cargos no 
emprego de Professor de Desenvolvimento Infantil. A atribuição ocorrerá no dia 18 de dezembro 
de 2019, às 09h00, na Secretaria Municipal de Educação, situada à Av. José Maria de Faria nº 71, nesta cidade, 
conforme os termos da Instrução Normativa nº03/2019, publicada em 29 de novembro de 2019, art. 29, inciso 
III – 3ª fase.
O não comparecimento do candidato no local e hora acima determinada será considerado como desistência 
do emprego PERMANENTE, e as classes/aulas serão atribuídas ao próximo candidato, respeitada a ordem 
de classificação.
Os convocados deverão comparecer a atribuição com a seguinte documentação: CARTEIRA PROFISSIONAL, 
CARTEIRA DE RESERVISTA, TÍTULO DE ELEITOR E COMPROVANTE QUE VOTOU NA ÚLTIMA 
ELEIÇÃO, DIPLOMA OU CERTIFICADO DA INSTRUÇÃO EXIGIDA, RG, CPF, CÓPIA DA CERTIDÃO DE 
NASCIMENTO DOS FILHOS MENORES DE 14 ANOS, CÓPIA DA CARTEIRA DE VACINAÇÃO (FILHOS 
MENORES DE 07 ANOS), DECLARAÇÃO DE FREQUÊNCIA DA ESCOLA (FILHOS MAIORES DE 06 
ANOS), ATESTADO DE BONS ANTECEDENTES (www.ssp.sp.gov.br) OU DELEGACIA, COMPROVANTE 
DE RESIDENCIA, DECLARAÇÃO DE ACÚMULO DE CARGO E 01 FOTO.

Socorro, 03 de dezembro de 2019.

André Eduardo Bozola de Souza Pinto
PREFEITO MUNICIPAL

PROFESSOR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
CONCURSO PÚBLICO 01/2015

6. ROSANA APARECIDA TANIWAKI 
7. PAULA FALCAO BAPTISTA DOMINGUES 
8. TERESINHA BERNADETE SAMBO FORMAGIO 
9. ANGELICA DOS REIS GABAS 
10. EMILIA APARECIDA DOMINGUES 
11. THAMIRES CRISTINA MAHFUZ AGUILHERA 
12. CREUSA MORAES DE OLIVEIRA 
13. REGINA APARECIDA DA SILVA FERREIRA 
14. MARIETE DE OLIVEIRA  
15. RITA DE CASSIA RIBEIRO DE LIMA 
16. MARILIA FERREIRA DE LIMA 
17. MARIANA DA SILVA 
18. VERA LUCIA MARANHAO DE GODOI 
19. ANA MARIA DAMAS
20. DENISE ARRELARO 
21. DANIELA ESTEVAM DE SOUZA 
22. SANDRA RODRIGUES FERREIRA 
23. CLAUDIA FERNANDA BUENO MUNHOZ 
24. FERNANDA COLI DEMATEI 
25. BIANCA FERREIRA 
26. ANA LUCIA DO NASCIMENTO 
27. ALINI LILIANI FICHER 
28. EVANIA REGINA DO NASCIMENTO 
29. CICERA REGINA CHAVES E ALVES 
30. JANAINA APARECIDA VANCINE DE SANTI 
31. ANA PAULA DA SILVA 
32. DEBORA HELENA DE FARIA
33. VALDINEIA CONCEICAO DE ALMEIDA 
34. ALANA HELENA DA ROCHA BONFA 
35. SIMONE TEIXEIRA 
36. MARINA LEIRIA GIGLI PERES 
37. GIOVANA BIGARELLI DE SOUZA 
38. ALINE PEREIRA DO NASCIMENTO FIQUER 
39. ANDREA PUERTAS MARCHESI 
40. LUCIANA EVA MOREIRA DE MORAES 
41. MARISA RODRIGUES 
42. SONIA DE FATIMA LUCAS 
43. MARIA EDILAINE DE FARIA VERISSIMO 
44. ANGELITA VIEIRA 
45. JULYA TAVARES DA SILVA 
46. ALINE RUBIO FRANCO 
47. GABRIELA PENTEADO BARRIOS 
48. MARCIA REGINA VIEIRA E SILVA 
49. JESSICA ALINE MASSONI DE FARIA 
50. HELLEN LAIS GENGHINI 
51. LARISSA APARECIDA MUCIACITO MUNIZ 
52. ANDRESA CRISTINA VICENTE 
53. TATIANA APARECIDA GASPERE DE SOUZA 
54. SUELLEN CRISTINA DE OLIVEIRA 
55. ELAINE APARECIDA MARTINS DA SILVA RODRIGUES 
56. ANGELA MARIA BORIN DA SILVA 
57. SUELLEN TAVARES 
58. SOLANGE FATIMA DE OLIVEIRA CAMARGO 
59. CAMILA CRISTINA DE SOUZA 
60. BRUNA CAMPANELLI BUENO FERNANDES FRANCISCHETTI
61. ANA PAULA BOAVENTURA DE MORAES 
62. ANA MARIA LOPES MARTELO 
63. RAFAELA BARBOSA BORIN 
64. KARINA APARECIDA DE ANDRADE 
65. ANA CINTIA DE SOUZA RIBEIRO 
66. RENATA CRISTINA DAOLIO RAMOS 
67. JULIANA BUENO DE OLIVEIRA SANTOS 
68. AMANDA NOVAES DOS SANTOS 
69. CAMILA FERNANDA CAMPOS 
70. ISABEL APARECIDA DE GODOI 
71. GIOVANA BROLEZZI 
72. ADILSON ROGERIO DE GODOI 
73. ODAIR VIEIRA DE OLIVEIRA 
74. ALESSANDRA APARECIDA DE GODOI 
75. PATRICIA VIRGILIO GASPERE 
76. ELIZA MARYS DEL CORSO CARRADORI 
77. GIOVANA APARECIDA GOULART DE OLIVEIRA 
78. TAMIRIS MACHADO FORMAGIO 
79. THAMINNE DE SOUZA COUTINHO 
80. BRUNA CAROLINE ALPI SOUZA PINTO 
81. JOELMA APARECIDA DE MORAES ALVES 
82. DANIELA APARECIDA DE LIMA SILVA 
83. ERIVELTO DA SILVA MARTELO 
84. MARIA DAS GRACAS CONSTANTINI FERREIRA

COMTUR ..................................................................

COMTUR SE REÚNE NA SEGUNDA-FEIRA DIA 09 DE DEZEMBRO
O Conselho Municipal de Turismo - COMTUR, convida a todos para a eleição da nova formação do 
Conselho Municipal de Turismo- COMTUR, para o biênio de 2020 - 2021,  no mês de Dezembro. A 
eleição dar-se na segunda feira dia 09 ás 19h00, na Sala Municipal dos Conselhos “Sr. Vivaldo Lopes 

Martins” - Centro Administrativo Municipal.
Esperamos a todos os interessados nesse importante segmento, e demais membros da comunidade.
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LICITAÇÃO ..............................................................

EXTRATO DE ADITAMENTO
CONTRATANTE: Município de Socorro. CONTRATADO: J.S.A. CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA 
LTDA - OBJETO: Aditamento a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de obras de 
engenharia e/ou arquitetura visando a “Pavimentação Asfáltica em ruas no Município de Socorro/SP, sendo 
objeto desta obra a Pavimentação e Implantação de Drenagem na Rua Joaquina Pedroso Pinto -Bairro Lavras de 
Baixo e Rua Nelson Matioli -Bairro do Salone”, com fornecimento de materiais. Contrato de Repasse celebrado 
entre o Município de Socorro e a União Federal, por intermédio do Ministério das Cidades, representado 
pela Caixa Econômica Federal, Contrato de Repasse nº 847580/2017/MCIDADES/CAIXA, Processo nº 
2580.1042321-64/2017, Ações Relativas ao Planejamento Urbano, conforme especificações contidas no Anexo 
III do edital – Memorial Descritivo. ASSINATURA: 21/11/2019. VIGÊNCIA: 120 dias.  PROCESSO Nº: 028/2018 
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 006/2018.

CONTRATANTE: Município de Socorro. CONTRATADO: ATIVA CSW DESENVOLVIMENTO URBANO 
EIRELI – EPP- OBJETO: Aditamento a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de obras 
de engenharia e/ou arquitetura visando a “Pavimentação e Recapeamento Asfáltico em Ruas Município de 
Socorro/SP”, sendo objeto desta obra a Pavimentação, Implantação de Drenagem e Execução de Calçadas no 
Prolongamento da Rua Bahia, Pavimentação e Execução de Calçadas na Rua Piauí e Recapeamento das Avenidas 
Brasil e São Paulo e da Rua Bahia, com fornecimento de materiais, Contrato de Repasse celebrado entre o 
Município de Socorro e a União Federal, por intermédio do Ministério das Cidades, representado pela Caixa 
Econômica Federal, Contrato de Repasse nº 845015/2017/MCIDADES/CAIXA, Processo nº 2580.1040585-
44/2017, objetivando ações relativas ao planejamento urbano, conforme especificações contidas no Anexo III 
do edital – Memorial Descritivo. ASSINATURA: 05/11/2019. VIGÊNCIA: 50 dias.  PROCESSO Nº 061/2018/
PMES – TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2018.

CONTRATANTE: Município de Socorro. CONTRATADO: ELETROWAL SERVIÇOS LTDA - OBJETO: 
Aditamento referente a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de obras de engenharia 
visando a Iluminação do Centro de Eventos “João Orlandi Pagliusi”, com fornecimento de materiais, a ser 
financiado através de recursos federais, conforme convênio, firmado entre o Município de Socorro e a União 
Federal, por intermédio do Ministério do Turismo, objetivando a execução de ações turísticas PRODETUR – 
INFRAESTRUTURA TURÍSTICA, Contrato de Repasse nº 822922/2015 - Processo Nº 2580.1028097-24/2015/
MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA, conforme especificações contidas no Anexo III do edital – Memorial 
Descritivo. ASSINATURA: 07/11/2019. VIGÊNCIA: 50 DIAS.  PROCESSO Nº 025/2017/PMES – TOMADA DE 
PREÇOS Nº 002/2017.

CONTRATANTE: Município de Socorro. CONTRATADO: Repecol Construções Metálicas LTDA - OBJETO: 
Aditamento a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de obras de engenharia e/ou 
arquitetura visando a “Construção de Quadra Poliesportiva no Município de Socorro/SP – Bairro do Oratório”, 
com fornecimento de materiais, financiada através de Recursos Federais do Ministério dos Esportes, Contrato 
de Repasse OGU nº 862948/2017 – Operação 1047798-22 – Programa Esporte e Grandes Eventos Esportivos 
– Implantação e Modernização de Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer, conforme 
especificações contidas no Anexo III do edital – Memorial Descritivo. ASSINATURA: 29/11/2019. VIGÊNCIA: 60 
DIAS.  PROCESSO Nº 048/2017/PMES – TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2018.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Município de Socorro. CONTRATADO: Y. F. C. CONSTRUÇÕES LTDA – ME - OBJETO: 
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de obras de engenharia e/ou arquitetura 
visando a “Reforma e Adequações de Acessibilidade no Centro Cultural e Turístico do Município de Socorro/
SP”, com fornecimento de materiais, Contrato de Repasse celebrado entre o Município de Socorro e a União 
Federal, por intermédio do Ministério do Turismo, representado pela Caixa Econômica Federal, Contrato de 
Repasse OGU nº 870258/2018/MTUR/CAIXA, Operação 1058581-63 – Programa Turístico – Apoio a Projetos 
de Infraestrutura Turística-Reforma do Centro Cultural e Turístico no Município de Socorro-SP, conforme 
especificações contidas no Anexo III do edital – Memorial Descritivo.  ASSINATURA: 28/11/2019. VALOR: R$ 
343.263,86. VIGÊNCIA: 12 meses.  PROCESSO Nº 073/2019/PMES – TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019.

Paulo Reinaldo de Faria – Chefe da Supervisão de Licitação 

Sessão Ordinária de 02 de dezembro de 2019 
Presidência do Vereador: João Pinhoni Neto
Vereadores presentes: Edeli de Fatima Antunes de Almeida de Souza Pinto, João Pinhoni Neto, 
José Carlos Tonelli, José Paschoalotto, Lauro Aparecido de Toledo, Luis Carlos Borin, Marcelo José 
de Faria, Marcos Alexandre Conti e Tomás D’Aquino Frattini. 

EXPEDIENTE:
Em votação: Atas das Sessões Ordinária e Extraordinária de 18 de novembro de 2019. Deliberação 
do Plenário: aprovadas por unanimidade.

Expediente encaminhado pelo Executivo Municipal
Ofício AJ n.º 164/2019: encaminhando resposta ao Pedido de Informações n.º 31/2019 de autoria 
do Vereador Marcelo José de Faria sobre a obra na Av. Nadir do Carmo Leme.  Deliberação da 
Presidência: Para conhecimento dos senhores Vereadores;
Ofício AJ n.º 165/2019: encaminhando resposta ao Pedido de Informações n.º 35/2019 de 
autoria do Vereador Marcelo José de Faria que “solicita informações sobre as creches municipais”.  
Deliberação da Presidência: Para conhecimento dos senhores Vereadores;
Ofício n.º 63/2019: encaminhando Projeto de Lei n.º 70/2019 que “Denomina ‘Laurizia Barbosa’ 
o Trevo de Acesso ao Bairro do Jaboticabal, conforme especifica”. Deliberação da Presidência: 
Projeto de Lei antecipadamente instruído com pareceres das Comissões Permanentes. Encaminhe-
se à Ordem do Dia para apreciação e votação;
Ofício n.º 67/2019: apresentando VETO TOTAL por razões de interesse público ao Projeto de 
Lei n.º 71/2019 que “Denomina ‘Parque Municipal João Orlando Pagliusi’ o local conhecido como 
Recinto/Centro de Exposições do município e dá providências”. Deliberação da Presidência: Veto 
total antecipadamente instruído com pareceres das Comissões Permanentes. Encaminhe-se à 
Ordem do Dia para apreciação e votação.
Ofício n.º 68/2019: solicitando a retirada do Projeto de Lei n.º 65/2019 que “Denomina o Trevo 
de Acesso ao Bairro do Jaboticabal, conforme especifica”. Deliberação da Presidência: Atenda-se;

Expediente encaminhado por diversos
Convite da Secretaria Municipal de Educação: convidando para formatura dos alunos das 
escolas e creches da Rede Municipal de Educação. Deliberação da Presidência: Para conhecimento 
dos senhores Vereadores;
Ofício n.º 5062 enviado pela Câmara Municipal de Marília: encaminhando o Requerimento 
n.º 1476/2019, aprovado naquela Casa de Leis, que dispõe sobre Moção de reconsideração ao 
Governador do Estado de São Paulo, Dr. João Dória, em razão de colocações feitas em evento na 
cidade de Taubaté/SP, em 15 de outubro próximo passado.  Deliberação da Presidência: Encaminhe-
se à Comissão Permanente de Justiça e Redação para discussão e elaboração de pareceres.

Expediente apresentado pelos senhores Vereadores
Projeto de Decreto Legislativo n.º 05/2019 da Vereadora Edeli de Fátima Antunes 
de Almeida Souza Pinto: dispondo sobre concessão de honraria. Deliberação da Presidência: 
Encaminhe-se a Comissão de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento para apreciação e 
elaboração de parecer;
Projeto de Lei n.º 71/2019 do Vereador João Pinhoni Neto: dispondo sobre a obrigatoriedade 
de supermercados e estabelecimentos similares destinarem carrinhos de compra adaptados às 
pessoas com deficiência e a disponibilizarem funcionários para auxiliar clientes com deficiência 
física ou visual durante suas compras. Deliberação da Presidência: Encaminhe-se à Comissão 
Permanente de Justiça e Redação e à Comissão Permanente de Direitos Humanos e Cidadania 
para apreciação e elaboração de parecer;
Projeto de Lei n.º 72/2019 do Vereador João Pinhoni Neto: dispondo sobre a obrigatoriedade 
de avaliação oftalmológica (exame de vista) na Rede Municipal de Ensino a partir da Pré-
Escola. Deliberação da Presidência: Encaminhe-se à Comissão Permanente de Justiça e Redação 
e à Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social para apreciação e 
elaboração de parecer;
Moção n.º 07/2019 da Vereadora Edeli de Fátima Antunes de Almeida Souza Pinto: 
manifestando aplauso pela realização do Projeto “Outubro das Crianças e dos Professores” na Biblioteca 
Municipal Prof.ª Esther de Camargo Toledo Teixeira”. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Moção n.º 08/2019 do Vereador Tomás D’Aquino Frattini: manifestando apoio ao Projeto 
de Lei n.º 80/2018 da Câmara dos Deputados, atualmente em tramitação no Senado Federal, a fim 
de tornar obrigatória a presença de advogado nas audiências de conciliação do Centro Judiciário 
de Solução e de Conflitos e Cidadania – CEJUSC. Deliberação da Presidência: Encaminhe-se à 
Comissão Permanente de Justiça e Redação para elaboração de parecer;
Pedido de Informação n.º 38/2019 dos Vereadores Marcelo José de Faria e Jose 
Paschoalotto: solicitando informações quanto às falhas apontadas pelo Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo no processo relativo às contas do Poder Executivo no exercício de 2017, 
reiterando o pedido n.º 33/2019. Deliberação da Presidência: Encaminhe-se ao senhor Prefeito o 
presente expediente;
Pedido de Informação n.º 39/2019 do Vereador Marcelo José de Faria: solicitando 
informações quanto a regulamentação da Lei Municipal n.º 4.111/2017, reiterando o pedido n.º 
32/2019. Deliberação da Presidência: Encaminhe-se ao senhor Prefeito o presente expediente;

Pedido de Informação n.º 40/2019 da Comissão Permanente de Justiça e Redação: 
solicitando informações sobre o Projeto de Lei n.º 68/2019 que dispõe sobre a proibição de 
queima, soltura e manuseio de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos com estouro no município 
de Socorro, em face do Decreto que suspendeu a aplicabilidade de Lei semelhante no passado e 
decisão judicial a respeito (ADI).  Deliberação da Presidência: Encaminhe-se ao senhor Prefeito o 
presente expediente;
Requerimento do Vereador José Carlos Tonelli: n.º 124/2019, requerendo que seja oficiado 
o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem – DER/SP solicitando seus bons préstimos 
no sentido de que realize a pintura de todas as lombadas existentes na Rodovia SP-008 “Pedro 
Astenori Marigliani – Capitão Barduíno” e Rodovia SP 147 “Dr. Octavio de Oliveira Santos”. 
Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento de autoria conjunta dos Vereadores: n.º 125/2019, solicitando a consignação 
em ata manifestando profundo pesar pelo falecimento de: Luiz Afonso Fontana, ocorrido em 14 de 
novembro de 2019; Geraldo Pereira Machado, ocorrido em 14 de novembro de 2019; Terezinha 
Maria de Jesus Dini, ocorrido em 14 de novembro de 2019; Maria Elena dos Santos, ocorrido em 
15 de novembro de 2019; Leticia Luchini, ocorrido em 15 de novembro de 2019; Celso Aparecido 
Honorio, ocorrido em 15 de novembro de 2019; João Ferreira de Mendonça, ocorrido em 16 de 
novembro de 2019; Diolinda Gonçalves da Silva, ocorrido em 17 de novembro de 2019; Gumercindo 
Donizetti da Silva, ocorrido em 17 de novembro de 2019; Angelino de Oliveira, ocorrido em 20 
de novembro de 2019; Jandira Alves, ocorrido em 21 de novembro de 2019; José Ernani Sambo, 
ocorrido em 21 de novembro de 2019; Luzia de Moraes Ferreira, ocorrido em 22 de novembro de 
2019; Maria de Morais, ocorrido em 25 de novembro de 2019; Aurea Maria Figueredo, ocorrido em 
26 de novembro de 2019. Deliberação da Presidência: Atenda-se;
Requerimento do Vereador Lauro Aparecido De Toledo: n.º 126/2019, requerendo que 
seja constado em ata Voto de Congratulação à ‘Orquestra de Viola Caipira Morena da Fronteira’ e 
seu Maestro Ângelo Adriano Correa Pinto, extensivo a todos os seus músicos componentes, pela 
comemoração de seus 15 anos de fundação. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento do Vereador Lauro Aparecido de Toledo: n.º 127/2019, requerendo que 
seja constado em ata Voto de Congratulação ao Senhor João Pinhoni Neto, pelo trabalho e 
dedicação dispensados para a realização da Campanha contra o Câncer em nossa cidade através 
da Carreta de Prevenção do Hospital do Câncer de Barretos. Deliberação do Plenário: aprovado 
por unanimidade;
Requerimento do Vereador Lauro Aparecido de Toledo: n.º 128/2019, requerendo seja 
dispensada a discussão e votação da Redação Final do Projeto de Lei Complementar n.º 15/2019, 
do senhor Prefeito, que a Lei Complementar nº 120/2007 e a inclusão do Veto Total ao Projeto 
de lei nº 62/2019, que denomina Parque Municipal João Orlandi Pagliusi o local conhecido como 
Centro de Exposições do Municípal – Autógrafo 71, para discussão e votação. Deliberação do 
Plenário: aprovado por unanimidade;
Indicações de autoria conjunta dos Vereadores ao Senhor Prefeito: nº 236/2019, 
indicando estudos para correção da ponte localizada no Bairro do Saltinho, próxima ao Hotel 
Recanto da Cachoeira, por existir um grande desnível (degrau) entre a ponte e a pista; nº 238/2019, 
indicando a manutenção da estrada entre o Bairro das Lavras de Cima até a divisa com o Município 
de Bueno Brandão/MG e a instalação de ‘guard rail’ na ponte existente próxima à ‘Casa de Pedras’;
Indicações do Vereador Marcelo José de Faria ao Senhor Prefeito: nº 237/2019, 
indicando estudos visando à regulamentação da Lei n.º 4111/2017 de 29-12-2017, que “Estabelece 
conduta que constitui infração administrativa no Município de Socorro, na forma que especifica”; 
nº 245/2019, indicando o recapeamento das vias que dão acesso ao Conjunto Habitacional Nossa 
Senhora de Lourdes, bem como a melhoria da iluminação no referido local; nº 246/2019, indicando 
o recapeamento das vias do Bairro Santa Rosa, bem como a manutenção da iluminação pública e 
manutenção das áreas verdes desse bairro;
Indicação dos Vereadores Edeli de Fátima Antunes de Almeida Souza Pinto e Lauro 
Aparecido de Toledo ao Senhor Prefeito: nº 239/2019, indicando a instalação de novos 
braços de iluminação e a troca de lâmpadas queimadas nas Ruas do Bairro Vila Nova;
Indicações da Vereadora Edeli de Fátima Antunes de Almeida Souza Pinto ao Senhor 
Prefeito: nº 240/2019, indicando para que seja nivelada e cascalhada a estrada  do Bairro 
dos Martins; nº 241/2019, indicando a pintura viária de faixas de pedestres nas ruas: Rua João 
Leonardelli,  Rua Cornélio Alves Andrade e Rua Mazolini (próxima à Praça Rachid José Maluf);
Indicações do Vereador Lauro Aparecido de Toledo ao Senhor Prefeito: nº 242/2019, 
indicando a realização de estudos para se verificar a viabilidade de implantação de um ponto para 
embarque e desembarque de pacientes próximo ao cruzamento da Rua Estevam Bozola com a 
Rua José Chouhen José; nº 243/2019, indicando para que sejam niveladas e cascalhadas as estradas 
rurais dos seguintes bairros: Bairro do Moquem; Bairro dos Moraes e Bairro da Lagoa;
Indicações do Vereador João Pinhoni Neto ao Senhor Prefeito: nº 244/2019, indicando 
para que seja feito URGENTEMENTE reparos na estrada rural do Bairro do Rio do Peixe, que 
apresenta erosão em diversos trechos devido as recentes chuvas; e nº 247/2019, indicando o 
envio de Projeto de Lei Municipal à esta Câmara que dispõe sobre a criação do Cartão Cidadão 
Conectado (Digital), Prontuário Eletrônico e Prescrição Médica Eletrônica.

HOMENAGEM
Entrega de certificado de voto de congratulação aos colaboradores da APAE de Socorro, nos ter-
mos do Requerimento n.º 120/2019, do Vereador Jose Paschoalotto, aprovado na sessão ordinária 
de 18 de novembro de 2019, aos seguintes homenageados: Antonia Aparecida Carneiro Fuzetto; 
Evilacio Lomonico Júnior; Flávio Scalabrine Meneghelli;  Israel Jameli; João Carlos Domingues de Fa-
ria; Maria Helena Lopes Mantovani; Marvel Brasil Silva; Odenamar Chaves Fernando; e Wilson Valdo

ORDEM DO DIA
Em única discussão e votação:

Razões de Veto Total ao Projeto de Lei n n.º 71/2019 que denomina ‘Parque Municipal 
João Orlando Pagliusi’ o local conhecido como Recinto/Centro de Exposições: 
manifestando por razões o interesse público. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Emenda n.º 01 ao Projeto de Lei Complementar n.º 15/2019 do Vereador Tomás 
D’Aquino Frattini: incluindo artigo visando a inclusão de categorias de uso na Zona de Atividade 
Industrial. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade em votação nominal;  
Emenda n.º 02 ao Projeto de Lei Complementar n.º 15/2019 do Vereador Tomás 
D’Aquino Frattini: incluindo artigo visando a alteração de artigo da Lei Complementar n.º 270 
de 08-3-2019 em razão de erro material. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade em 
votação nominal;  

Em 1.ª discussão e votação:
Projeto de Lei Complementar n.º 15/2019 do senhor Prefeito: incluindo o ítem XV 
no rol destinado à Zona de Atividade Industrial, constante do Anexo II da Lei Complementar n.º 
120/2007, conforme especifica.  Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 66/2019 do Vereador Lauro Aparecido de Toledo: denominando 
logradouro público como Rua João Policarpo Ferraz. Deliberação do Plenário: aprovado por 
unanimidade;
Projeto de Lei n.º 67/2019 do senhor Prefeito: autorizando a celebração de Termo de 
Convênio entre o município de Socorro/SP e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tendo 
por objeto a locação de imóvel situado na Rua Étore Mantovani n.º 551 para sediar as novas 
instalações do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Socorro/SP. Deliberação do 
Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 68/2019 dos Vereadores Jose Paschoalotto e Marcelo José de Faria: 
dispondo sobre a proibição de soltura e manuseio de fogos de artifício com estouro no município.  
Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 69/2019 da Vereadora Edeli de Fátima Antunes de Almeida Souza 
Pinto: denominando logradouro público como Rua Francisco Pereira de Araújo.  
Projeto de Lei n.º 70/2019 do senhor Prefeito: denominando ‘Laurizia Barbosa’ o Trevo 
de Acesso ao Bairro do Jaboticabal, conforme especifica. Deliberação do Plenário: aprovado por 
unanimidade.  

Sessão Extraordinária de 02 de dezembro de 2019 
Presidência do Vereador: João Pinhoni Neto
Vereadores presentes: Edeli de Fatima Antunes de Almeida de Souza Pinto, João Pinhoni Neto, 
José Carlos Tonelli, José Paschoalotto, Lauro Aparecido de Toledo, Luis Carlos Borin, Marcelo José 
de Faria, Marcos Alexandre Conti e Tomás D’Aquino Frattini. 

ORDEM DO DIA
Em 1.ª discussão e votação:

Projeto de Lei Complementar n.º 15/2019 do senhor Prefeito: incluindo o ítem XV 
no rol destinado à Zona de Atividade Industrial, constante do Anexo II da Lei Complementar n.º 
120/2007, conforme especifica.  Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 66/2019 do Vereador Lauro Aparecido de Toledo: denominando 
logradouro público como Rua João Policarpo Ferraz. Deliberação do Plenário: aprovado por 
unanimidade;
Projeto de Lei n.º 67/2019 do senhor Prefeito: autorizando a celebração de Termo de 
Convênio entre o município de Socorro/SP e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tendo 
por objeto a locação de imóvel situado na Rua Étore Mantovani n.º 551 para sediar as novas 
instalações do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Socorro/SP. Deliberação do 
Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 68/2019 dos Vereadores Jose Paschoalotto e Marcelo José de Faria: 
dispondo sobre a proibição de soltura e manuseio de fogos de artifício com estouro no município.  
Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 69/2019 da Vereadora Edeli de Fátima Antunes de Almeida Souza 
Pinto: denominando logradouro público como Rua Francisco Pereira de Araújo.  
Projeto de Lei n.º 70/2019 do senhor Prefeito: denominando ‘Laurizia Barbosa’ o Trevo 
de Acesso ao Bairro do Jaboticabal, conforme especifica. Deliberação do Plenário: aprovado por 
unanimidade.

CÂMARA MUNICIPAL ...........................................
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Prefeitura realiza campanha de Defensivos Agrícolas 
obtendo resultados positivos

A Secretaria de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável, em ação 
conjunta COMDER, CISBRA, Associa-
ção Rural Microbacia do Jaboticabal e 
com as empresas Agro1000, Formosa,  
e Agro Minas resultou na coleta de 
14.322 embalagens vazias de agrotóxi-
cos, lavadas e não lavadas.

A campanha de Defensivos Agríco-
las teve a participação de quarenta e 
dois produtores rurais socorrenses, no 
dia 27 de novembro, das 8h às 15h, no 
Centro de Exposições “João Orlandi 
Pagliusi”. O material foi enviado  para 
a cidade de Valinhos, onde terá destina-
ção ambientalmente adequada.

“As embalagens foram encaminha-
das para a Associação dos Distribuido-
res de Insumos Agrícolas de São Paulo 
(ADIAESP), onde será  feito todo o 
procedimento dentro das normas le-
gais”, explica a chefe de Serviços de 
Meio Ambiente, Giulia Defendi.

A campanha é realizada anualmente 
e tem crescido a cada ano. Comparan-
do com os anos anteriores o aumento 
foi positivo, a coleta de embalagens foi 
suficiente para encher mais de dois ca-
minhões. “Temos que conseguir a ade-
são de todos os produtores que usam 
agrotóxicos, pois haverá dano zero ao 
meio ambiente”, ressalta o secretário 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável, Henrique Cézar.

Eleição do Conselho Tutelar acontece 
no domingo (15/12)

A eleição que vai defininr os cinco 
conselheiros tutelares de Socorro para 
os próximos quatro anos vai aconte-
cer no domingo, dia 15 de dezembro, 
na Escola Municipal “Coronel Olímpio 
Gonçalves dos Reis”, das 8h às 17h.

Para votar, é necessário apresen-
tar título de eleitor e documento com 
foto (RG, CNH, etc). 

O eleitor pode escolher até cinco 
dos vinte e dois candidatos que estão 
disputando as vagas.


