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Campanha de vacinação contra gripe terá início na 
segunda-feira (23), em horário alternativo (16h às 19h)
A 22ª Campanha Nacional de Vaci-

nação contra a Influenza vai acontecer 
de 23 de março a 22 de maio de 2020, 
sendo 09 de maio, o “Dia de Mobiliza-
ção Nacional”. Neste período, serão va-
cinados indivíduos com 60 anos ou mais 
de idade, crianças de seis meses a cinco 
anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 
dias), gestantes, puérperas (até 45 dias 
após o parto), trabalhadores da saúde, 
professores das escolas públicas e priva-
das, grupos portadores de doenças crô-
nicas não transmissíveis e outras con-
dições clínicas especiais, funcionários 
das forças de segurança e salvamento. 
O público alvo em Socorro, represen-
ta aproximadamente 13 mil pessoas. 
Segundo informações da Vigilância em 
Saúde, a meta é vacinar ao menos 90% 
de cada grupo prioritário.

O Ministério da Saúde decidiu reali-
zar a campanha com um mês de antece-
dência, que historicamente acontecia em 
abril, pelo momento que o mundo pas-
sa no combate ao Coronavírus, apesar 
desta vacina não prevenir contra o novo 
vírus. Com isso, pretende-se proteger a 
população contra a influenza e minimizar 
o impacto sobre os serviços de saúde.

A influenza é uma das grandes 
preocupações das autoridades sanitá-
rias, devido ao seu impacto na morta-
lidade decorrente das suas variações 
antigênicas cíclicas sazonais. Destaca-
-se que os sintomas desta doença são 
semelhantes aos dos Coronavírus e 

essa antecipação visa reduzir a carga da 
circulação de influenza na população.

A campanha ocorrerá em horário 
alternativo (16h às 19h), para evitar 
aglomeração de pessoas nas salas de 
vacina dos postos de saúde. No sábado 
(09/05), a vacinação ocorrerá das 8h às 
17h. As seguintes unidades de saúde vão 
participar da vacinação: Centro de Saú-
de, Jardim Araújo/Teixeira, Aparecidinha, 

Oratório, Vila Palmira, Santa Cruz e São 
Bento. Para receber a dose, a pessoa 
deve apresentar a sua carteira da vaci-
nação ou documento de identificação.

Os grupos prioritários serão vacinados 
em etapas distintas, conforme o calendário 
estabelecido pelo Ministério da Saúde:

1ª etapa – Idosos (60 anos ou mais) e tra-
balhadores da saúde: a partir de 23 de março.

2ª etapa – Professores, portadores 
de doenças crônicas não transmissíveis 
e outras condições clínicas especiais e 
profissionais das forças de segurança e 
salvamento: a partir de 16 de abril.

3ª etapa – Crianças (seis meses a meno-
res de seis anos), gestantes, puérperas e adul-
tos de 55 a 59 anos: a partir de 9 de maio.

Quanto à prevenção contra o Co-
ronavírus, recomenda-se procurar as 
unidades de saúde e hospital somente 
em casos extremamente necessários, 
para evitar o contágio e proliferação 
da doença. As medidas preventivas 
incluem a constante higienização das 
mãos, lavando com água e sabão ou 
utilizando o álcool em gel; evitar o con-
tato com rosto (principalmente boca, 
nariz e olhos); e evitar aglomerações.

Socorro notifica o primeiro caso 
suspeito de Coronavírus

O município de Socorro notificou 
na quarta-feira (18/03), às 16h33, o pri-
meiro caso suspeito do Coronavírus 
(Covid-19). A mulher, de 37 anos, foi 
atendida no Hospital “Dr. Renato Silva”, 
quando foram coletadas amostras para 
o exame e enviada ao Instituto Adolfo 
Lutz em São Paulo. O resultado do exa-
me deve ser divulgado em até sete dias. 
A mulher com suspeita está seguindo 
os protocolos de isolamento na capital 
paulista, sua cidade de origem.

Este caso não é o mesmo que foi di-
vulgado como confirmado pelo portal 
de notícias SocorroNews, na manhã de 
hoje, e que foi desmentido pelo secre-
tário de Saúde, Ricardo Lopes. O caso 
noticiado pelo SocorroNews tratava-
-se de um homem, enquanto esta noti-
ficação suspeita é uma mulher.

A partir da primeira suspeita de 

Coronavírus em Socorro, a situação 
será atualizada diariamente através de 
painel disponível no site: http://saude.
socorro.sp.gov.br.

As orientações de prevenção con-
tra a doença continuam sendo:

– Lavar as mãos com frequência ou 
utilizar álcool gel

– Manter os ambientes limpos
– Evitar cumprimentos com conta-

to físico
– Evitar aglomerações
– Procurar o hospital ou as unida-

des de saúde somente em casos extre-
mamente necessários

– Idosos devem buscar isolamento
– Pessoas que apresentem sintomas 

do Coronavírus como tosse, febre, 
gripe e falta de ar devem procurar o 
hospital ou a unidade de saúde mais 
próxima de sua casa.

Prefeitura de Socorro decreta 
criação de comitê e medidas 

preventivas contra o Coronavírus

A Prefeitura de Socorro oficializou 
através do Decreto nº 4025/2020, na 
tarde de terça-feira (17/03), a criação 
do Comitê de Prevenção e Enfrenta-
mento ao Coronavírus (Covid-19), 
além de alterar procedimentos na ad-
ministração pública e fazer recomenda-
ções à sociedade civil, visando reduzir 
o impacto da pandemia no município. 

O Comitê é formado pelos gabinetes 
do prefeito e vice-prefeito, assessoria de 
comunicação e secretarias da Prefeitura, 
principalmente os setores ligados à Se-
cretaria de Saúde; Câmara Municipal; Mi-

nistério Público Estadual;  Hospital “Dr. 
Renato Silva”; Associação Comercial e 
Empresarial – ACE; Associação do Turis-
mo – ASTUR e Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Rural – COMDER.

O Comitê se reunirá sempre que ne-
cessário, com a liderança da Secretaria 
Municipal de Saúde, para avaliar a evolução 
do quadro do Coronavírus no município, 
bem como adotar as medidas cabíveis e 
necessárias visando a não transmissão do 
vírus na cidade de Socorro. Leia o Decre-
to na íntegra na página 02 desta edição do 
Jornal Oficial de Socorro.
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PORTARIAS ..............................................................

PORTARIA Nº 8618/2020
ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 

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

Art. 1º - Fica Revogada a Portaria nº 7078/2015. 
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 19 de março de 2020

Publique-se
André Eduardo Bozola de Souza
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 4024/2020
Suplementação de Dotações Orçamentárias

ANDRÉ EDUADO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto na Secretaria Municipal da Fazenda/Diretoria de Contabilidade, um crédito adicional 
suplementar no valor de R$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais), para reforço da seguinte dotação do orçamento vigente:
02.04.02 . 4.4.90.52.00 . 20.605.0024.2.033 DESENVOLVIMENTO RURAL V.01.100.100 R$       30.000,00 
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO ................................................................................... R$  30.000,00 

Art. 2º. – O valor do presente crédito será coberto com recursos provenientes 
do superávit financeiro apurado no exercício anterior, decorrente da arrecadação do Fundo 
Municipal de Desenvolvimento Rural, no valor de ................................................. R$ 30.000,00.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 13 de Março de 2020.

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

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

DECRETO Nº 4025/2020
“Cria o Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus (COVID-19) e dá outras providências”

ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA 
ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS, DECRETA: Considerando a declaração de pandemia do novo CORONAVIRUS (COVID-19) pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS); Considerando a Lei 13.979/2020 que “Dispõe sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus 
responsável pelo surto de 2019”; Considerando o Decreto Estadual nº 64.862/2020 que “Dispõe sobre a 
adoção, no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta, de medidas temporárias e emergenciais de 
prevenção de contágio pelo CORONAVÍRUS (COVID-19), bem como sobre recomendações no setor privado 
estadual”; Considerando a necessidade de adoção de medidas preventivas no sentido de impedir a disseminação 
do Coronavírus (Covid-19) no Município de Socorro/SP; DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Comitê Municipal de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus (Covid-19) 
no município de Socorro/SP com o objetivo de adotar ações preventivas no âmbito da administração pública 
municipal e monitorar a reação do Coronavírus (Covid-19), composto por representantes dos seguintes órgãos:

I – Gabinete do Prefeito
Assessoria de Comunicação e Tecnologia
II – Gabinete do Vice Prefeito
Assessoria de Comunicação e Tecnologia
III – Secretaria Municipal de Saúde
Vigilância Sanitária
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)
Serviço de Atenção Básica
Serviço de Odontologia
IV – Secretaria Municipal de Educação
V – Secretaria Municipal de Serviços
VI - Secretaria Municipal de Cultura
VII – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
VIII – Secretaria Municipal de Cidadania
IX – Secretaria Municipal de Turismo
X – Secretaria Municipal da Fazenda
XI – Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos
XII – Secretaria Municipal de Segurança e Defesa do Cidadão
XIII – Secretaria Municipal de Administração e Planejamento
Serviço de Recursos Humanos
XIV – Câmara Municipal
XV – Ministério Público Estadual
XVI – Hospital Dr. Renato Silva
XVII – Associação Comercial e Empresarial (ACE)
XVIII – Associação de Turismo (ASTUR)
XIX – Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural (COMDER)

Art. 2º – O Comitê se reunirá sempre que necessário, com a liderança da Secretaria Municipal da 
Saúde, para avaliar a evolução do quadro do Coronavírus no município, bem como adotar as medidas cabíveis 
e necessárias visando a não transmissão do vírus na cidade de Socorro/SP.

Art. 3º - Para o enfrentamento do atual quadro de emergência de saúde pública são adotadas, de 
imediato, sem prejuízo de outras que vierem a ser necessárias, as seguintes medidas:

I - Suspensão gradual entre os dias 18 a 20 das aulas da rede municipal de ensino e o atendimento 
das creches municipais, com suspensão integral a partir do dia 23 do mês de março de 2020, sendo abonadas 
eventuais faltas dos alunos, com orientação expressa aos pais e responsáveis para que os alunos permaneçam 
em casa no período, não sendo indicado frequentar espaços de lazer e convivência;

II – Caberá à Secretaria Municipal de Educação, criar regras específicas no sentido de garantir o 
fornecimento da merenda escolar aos alunos da rede municipal, durante o período de suspensão mencionado 
no inciso anterior;

III - Suspensão imediata e integral das atividades do Centro Dia do Idoso;
IV – Suspensão imediata das atividades do Programa Bem Viver Melhor Idade e Ginástica da Melhor Idade;
V – Suspensão das atividades esportivas, de lazer e de recreação da Secretaria Municipal de Cidadania, 

bem como do Programa VemSer e espaços e complexos esportivos.
VI – Suspensão das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, bem como de seus espaços: Museu 

Municipal, Biblioteca Municipal, Centro Cultural, entre outros.
VII - Suspensão da realização de eventos públicos municipais, evitando assim aglomeração de pessoas.
VIII - Suspensão imediata de todas as atividades culturais, esportivas, educacionais, recreativas ou sócio 

assistenciais envolvendo idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos;
IX – Todos os servidores públicos municipais com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, bem 

como as servidoras municipais gestantes, deverão adotar regime de trabalho remoto (home-office), devendo 
seu chefe imediato orientar as atividades a serem desenvolvidas.

X – Não se aplicam ao item anterior os funcionários da Saúde, Segurança Pública e servidores da 
Coleta de Lixo e Limpeza Pública;

XI - Concessão de férias regulamentares integrais ou proporcionais ao período aquisitivo a todos os 
servidores municipais com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, exceto os grupos listados no inciso anterior;

XII - Suspensão de todas as viagens interestaduais e internacionais dos Secretários Municipais e 
servidores municipais a serviço do Município, exceto viagens de urgência e emergência por razões de interesse 
público, devidamente justificadas e autorizadas pela autoridade superior.

XIII – Fica obrigado ao servidor municipal que retornar de viagem internacional a comunicar 
imediatamente a Secretaria Municipal de Saúde, seguindo as devidas orientações de acordo com seu estado de 
saúde, apresentando ou não sintomas do Coronavírus (Covid-19).

XIV - Suspensão imediata das férias previstas dos profissionais da área da saúde.
XV - Suspensão da emissão de alvarás para eventos que resultem na aglomeração de pessoas.
XVI – Suspensão da praça de alimentação e das atividades recreativas das Feiras administradas pelo 

Departamento de Desenvolvimento Rural.
XVII – Sugestão para que a iniciativa privada, entidades religiosas, associações e demais organizações 

evitem a realização de eventos e atividades que resultem em aglomeração de pessoas;
XVIII – Fica a Secretaria de Administração e Planejamento, autorizada a efetivar procedimentos 

emergenciais no sentido de atender demandas de compras de insumos e produtos considerados essenciais 
para o devido enfrentamento e prevenção da pandemia;

XIX – Os serviços de transporte fornecidos pela Administração Municipal, serão restritos somente ao 
atendimento de pacientes que necessitem de deslocamento para outras localidades, após agendamento prévio;

XX – As instituições bancárias, repartições públicas, velório municipal e o comércio em geral, deverão 
zelar pelo controle de acesso de pessoas em suas instalações, de maneira a evitar aglomerações;

XXI – Ficam os funcionários públicos municipais, obrigados a informar imediatamente a seu superior 
hierárquico, sob pena de responsabilização em todas as searas, sobre eventuais sintomas equivalentes ao do 
Coronavirus;

XXII – Mediante a necessidade e possibilidade, os servidores alocados em outras secretarias, poderão 
ser convocados para auxiliar nas ações de controle e prevenção da pandemia, realizadas pela Secretaria de Saúde.

Art. 4º - Ficam as repartições municipais, os empreendimentos privados, comércios, empresas e 
demais locais de atendimento ao público orientados a difundir as seguintes ações preventivas: 

I – Manter frasco de álcool em gel para garantir a higienização das mãos frequentemente; 
II – Manter a disposição do público espaço adequado para higienização das mãos com água, sabão e 

toalhas descartáveis; 
III – Evitar levar as mãos ao rosto, principalmente à boca, durante ou após o atendimento ao público;
IV - Ao tossir ou espirrar, cobrir boca e nariz com a parte interna do antebraço e use lenço descartável 

para limpar as secreções;
V - Evite saudações com beijos e contatos físicos;
Art. 5º - Todas as medidas listadas neste Decreto terão validade de 20 dias contados a partir da data de 

publicação deste, podendo ser revogado ou prorrogado a qualquer momento, de acordo com avaliação do Comitê.
Art. 6º - Todas as informações oficiais a respeito das ações e medidas de combate ao Coronavírus serão 

armazenadas e disponibilizadas na página oficial no site da Prefeitura Municipal (www.saude.socorro.sp.gov.br). 
Art. 7º - As medidas adotadas no presente Decreto poderão sofrer alterações a qualquer momento 

em virtude de novos acontecimentos ou decisões do comitê.
Art. 8º - Em caso da necessidade efetiva de afastamento do servidor, em virtude dos sintomas 

equivalente ao do Coroanvirus, não serão aplicados os dispostos na Lei nº 3717/2013, que trata sobre o prêmio 
mensal por assiduidade. 

Publicado nesta data no Mural Oficial do Município

Socorro, 17 de março de 2020

André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
José Ricardo Custódio da Silva
Secretário Municipal dos Negócios Jurídicos
Josué Ricardo Lopes
Secretário Municipal de Saúde
Representante do Comitê Municipal de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus (Covid-19)

DECRETO Nº 4026/2020
ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 

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

Art. 1º - Fica constituída a Comissão para acompanhamento e avaliação dos trabalhos do PROAC, nos 
termos do procedimento licitatório, a saber: 

- Maria Aparecida Rodrigues Dias
- Diogo Pereira do Nascimento 
- Graciela Ferraguti Jorge 
  
Art. 2º - Os trabalhos de que trata este Decreto serão prestados sem ônus aos cofres municipais, 

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

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

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

DECRETO Nº 4027/2020
Dispõe sobre a suspensão das atividades das Academias, Centros de Treinamento, Estúdios de 

Pilates, Estúdios de Dança e assemelhados, e dá providências. 

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

Art. 1º - Ficam suspensas no Município de Socorro/SP, as atividades desenvolvidas pelas Academias, 
Centros de Treinamento, Estúdios de Pilates, Estúdios de Danças e assemelhados, em razão da necessidade de 
adoção de medidas preventivas no sentido de impedir a disseminação do Coronavírus (Covid-19).

Art. 2º - Os estabelecimentos que prestam atendimento a pacientes com mais de 60 (sessenta) anos 
e/ou para aqueles que fazem parte do grupo de risco para Coronavírus, em fase de reabilitação (Fisioterapia), 
devem avaliar os riscos bem como a possibilidade de reagendamento do atendimento, desde que estejam 
estáveis e sem risco iminente de piora clínica.

Art. 3º - Os demais pacientes que não se enquadram no artigo anterior deverão ser avaliados pelo 
profissional da área, ficando a seu critério quanto ao atendimento individual do paciente, desde que não haja 
riscos à saúde de ambos. 

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 19 de março 
de 2020, e término concomitante ao Decreto Municipal nº 4025/2020, podendo sofrer alterações a qualquer 
momento em virtude de novos acontecimentos.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 19 de março de 2020.

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

DECRETO Nº 4028/2020
Dispõe sobre a obrigatoriedade dos supermercados, mercados, minimercados, mercearias e similares, 

adotarem medidas preventivas no sentido de impedir a disseminação do Coronavírus, e dá providências. 

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

Art. 1º - Ficam os supermercados, mercados, minimercados, mercearias e similares, obrigados a 
adotarem medidas preventivas no sentido de impedir a disseminação do Coronavírus (Covid-19) e, em especial:

I – Providenciar a constante higienização dos carrinhos, cestas, equipamentos de consulta de preços, 
caixas eletrônicos, máquinas de cartões de créditos e demais aparatos que possam ser utilizados pelos clientes;

II – Disponibilizar em suas sedes físicas, sites, redes sociais, aplicativos e informativos impressos, 
informações que no sentido de orientar seus clientes sobre a necessidade de:

a) manter distância entre pessoas nas filas dos caixas;
b) evitar a presença de pessoas consideradas “grupo de risco”e idosos; 
c) evitar a presença de crianças;
d) as compras serem efetuadas por apenas uma pessoa da família.

Art. 2º - A Prefeitura Municipal, por meio de seus departamentos, efetuará a fiscalização nos 
estabelecimentos constantes deste Decreto, para constatar o cumprimento da determinação ora imposta.

Art. 3º - Em caso de descumprimento, ficará o estabelecimento infrator sujeito às penalidades municipais, 
além das sanções impostas pelas recentes normas estaduais e federais editadas em virtude da pandemia.

Art. 4º – As disposições contidas neste Decreto, não desobrigam os estabelecimentos a cumprirem 
todas as determinações contidas no Decreto Municipal nº 4025/2020. 

Art. 5º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, e término concomitante ao Decreto 
Municipal nº 4025/2020, podendo sofrer alterações a qualquer momento em virtude de novos acontecimentos.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 19 de março de 2020.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 288/2020
“Dispõe sobre reposição salarial de Servidores Municipais, subsídio de Agentes 

Políticos e reposição do valor do Auxílio Alimentação, 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 - O anexo V – Escala Geral de Vencimentos, anexo XIV - Tabela de Vencimentos dos Empregos 
e Carreira da Guarda Civil Municipal, da Lei Complementar nº. 197, de 27 de novembro de 2012, e o anexo 
IV - Escalas de Salários de Professores, da Lei Complementar 171, de 09 de dezembro de 2011, com redação 
que lhes foi dada por alterações posteriores, o anexo IX da Lei Complementar 245/2017, passam a vigorar em 
virtude da revisão geral anual da ordem de 5,00% (cinco por cento), referente ao ano de 2020, com a redação 
dos anexos: I, II, III, IV desta Lei Complementar. 

§ 1º Para fins de cumprimento do piso salarial profissional a que se refere à Lei Federal nº 11.738 de 
julho de 2008, referente aos salários dos empregos docentes de Professor de Educação Básica I, Professor de 
Educação Básica II – 24 horas, Professor de Educação Básica II – 30 horas, Professor de Educação Básica II – 38 
horas, Professor Adjunto I e Professor de Desenvolvimento Infantil, o salário que for inferior ao piso salarial 
profissional receberá as respectivas diferenças retroagindo a 1º janeiro 2020.

§ 2º - A revisão geral anual da ordem de 4,19% (quatro vírgula dezenove por cento) será aplicada aos 
subsídios dos Agentes Políticos do Poder Executivo Municipal de que trata o Anexo II da Lei Complementar 
nº 198/2013, alterado pelo Anexo III da Lei Complementar 215/2014, conforme valores fixados pela Lei nº 
3746/2013, bem como aos subsídios fixados pela Lei Municipal nº 3997/2016, para o Prefeito e Vice-Prefeito e 
aos subsídios fixados pela Lei Municipal nº 4004/2016, para os Vereadores.

Art. 2º - Fica corrigido para R$ 400,00 (quatrocentos reais) o valor do auxílio-alimentação instituído 
pela Lei nº 3.463, de 27 de julho de 2011.

Art. 3º - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a 
partir de 1º de abril de 2020, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 19 de março de 2020

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

Referência Valor R$ (reais)
01 1.141,78
02 1.141,78
03 1.141,78
04 1.141,78
05 1.141,78
06 1.141,78
07 1.141,78
08 1.141,78
09 1.141,78
10 1.141,78
11 1.141,78
12 1.141,78
13 1.141,78
14 1.141,78
15 1.141,78
16 1.159,95
17 1.196,98
18 1.240,47
19 1.285,99
20 1.333,99
21 1.377,53
22 1.436,98
23 1.492,46
24 1.550,61
25 1.609,79
26 1.675,95
27 1.743,22
28 1.813,98
29 1.888,28
30 1.966,24
31 2.048,29
32 2.134,21
33 2.224,60
34 2.319,19

35 2.418,80
36 2.523,37
37 2.633,19
38 2.748,38
39 2.869,35
40 2.995,47
41 3.129,85
42 3.269,79
43 3.416,91
44 3.569,84
45 3.733,50
46 3.903,76
47 4.082,06
48 4.270,28
49 4.467,38
50 4.674,33
51 4.886,19
52 5.107,97
53 5.340,18
54 5.583,32
55 5.837,86
56 6.104,42
57 6.383,44
58 6.675,65
59 6.981,52
60 7.301,79
61 7.637,11
62 7.988,18
63 8.355,81
64 9.920,43
65 10.378,86
66 10.858,80
67 11.361,27
68 11.883,89
69 12.430,53

ANEXO I
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LEI COMPLEMENTAR Nº 289/2020
Dispõe sobre a concessão de Revisão Geral Anual aos Servidores da Câmara Municipal 

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 1° Fica concedido Revisão Geral Anual aos servidores da Câmara Municipal da ordem de 
5,00% (cinco inteiros por cento), nos termos do inciso IX, artigo 37 da Constituição Federal, passando a Escala 
de Vencimentos do Quadro de Servidores da Câmara Municipal da Estância de Socorro a vigorar de acordo 
com o Anexo I da Presente Lei. 

Artigo 2º As despesas decorrentes desta lei complementar correrão por conta de verbas próprias 
do orçamento vigente, as quais serão suplementadas oportunamente, se necessário.

Artigo 3.º Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação produzindo seus efeitos a 
partir de 1.º de abril de 2020, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 19 de março de 2020

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

ANEXO I

ESCALA DE VENCIMENTOS –  DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DA 
ESTÂNCIA DE SOCORRO 

    Referência: Valor em R$ Referência: Valor em R$
01 1.091,88 29 3.051,20
02 1.125,42 30 3.182,51
03 1.160,74 31 3.320,90
04 1.197,64 32 3.454,06
05 1.236,51 33 3.618,21
06 1.277,22 34 3.777,73
07 1.319,84 35 3.895,67
08 1.364,93 36 4.122,03
09 1.412,26 37 4.307,22
10 1.461,88 38 4.501,43
11 1.513,82 39 4.674,34
12 1.568,50 40 4.919,96
13 1.635,71 41 5.144,58
14 1.686,24 42 5.380,75
15 1.757,92 43 5.628,75
16 1.815,74 44 5.889,14
17 1.885,47 45 6.163,06
18 1.958,74 46 6.449,70
19 2.035,61 47 6.751,11
20 2.116,42 48 7.067,70
21 2.190,01 49 7.400,05
22 2.290,14 50 7.749,03
23 2.383,71 51 8.114,87
24 2.481,89 52 8.499,33
25 2.581,57 53 8.899,55
26 2.693,13 54 9.320,19
27 2.806,59 55 9.761,38
28 2.931,77 56 10.224,60

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

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
 Eu, André Eduardo Bozola de Souza Pinto, Prefeito Municipal, em cumprimento ao disposto no inciso VI, do 
Art. 43 da Lei Federal de Licitações Nº 8.666/93 e demais alterações posteriores, e art. 9º, letra “a”, inc. XXVI 
do Decreto Municipal nº 2914/2011, HOMOLOGO o resultado do PROCESSO Nº 009/2020/PMES - PREGÃO 
PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2020, cujo objeto é o Registro de preços para Aquisição 
de Medicamentos, conforme pedido da Secretaria de Saúde, pelo período de 12 (doze) meses, conforme 
especificações descritas no anexo II – Termo de Referência, para as empresas abaixo relacionadas, conforme 
Ata de Julgamento 20/02/2020, análise de documento complementar de 17/03/2020 e Adjudicação da Pregoeira, 
disponibilizadas na íntegra no sítio eletrônico da municipalidade (www.socorro.sp.gov.br), a saber:

PORTAL LTDA, para o item:
Item 21, pelo valor total de R$ 12.000,00 (Doze Mil Reais).
DIMASTER COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA, para os itens:
Item 19, pelo valor total de R$ 14.000,00 (Quatorze Mil Reais);
Item 27, pelo valor total de R$   2.400,00 (Dois Mil e Quatrocentos Reais).
INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA, para os itens:
Item 10, pelo valor total de R$ 9.400,00 (Nove Mil e Quatrocentos Reais);
Item 16, pelo valor total de R$ 5.592,00 (Cinco Mil Quinhentos e Noventa e Dois Reais);
Item 63, pelo valor total de R$ 16.360,00 (Dezesseis Mil Trezentos e Sessenta Reais).
FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os itens:
Item 23, pelo valor total de R$ 15.900,00 (Quinze Mil e Novecentos Reais);
Item 39, pelo valor total de R$ 2.435,40(Dois Mil Quatrocentos e Trinta e Cinco Reais e Quarenta Centavos);
Item 61, pelo valor total de R$ 9.885,00 (Nove Mil Oitocentos e Oitenta e Cinco Reais).
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, para os itens:
Item 37, pelo valor total de R$ 24.500,00 (Vinte e Quatro Mil e Quinhentos Reais);
Item 41, pelo valor total de R$ 18.000,00 (Dezoito Mil Reais).
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, para os itens:
Item 02, pelo valor total de R$ 3.100,00 (Três Mil e Cem Reais);
Item 08, pelo valor total de R$ 13.800,00 (Treze Mil e Oitocentos Reais);
Item 43, pelo valor total de R$ 1.400,00 (Um Mil e Quatrocentos Reais);
Item 50, pelo valor total de R$ 690,00 (Seiscentos e Noventa Reais);
Item 54, pelo valor total de R$ 1.300,00 (Um Mil e Trezentos Reais);
Item 64, pelo valor total de R$ 5.100,00 (Cinco Mil e Cem Reais).
DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, para os itens:
Item 17, pelo valor total de R$ 13.164,00 (Treze Mil Cento e Sessenta e Quatro Reais);
Item 35, pelo valor total de R$ 5.250,00 (Cinco Mil Duzentos e Cinquenta Reais).
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, para os itens:
Item 01, pelo valor total de R$ 5.400,00 (Cinco Mil e Quatrocentos Reais);
Item 04, pelo valor total de R$ 3.537,00 (Três Mil Quinhentos e Trinta e Sete Reais);
Item 05, pelo valor total de R$ 22.800,00 (Vinte e Dois Mil e Oitocentos Reais);
Item 12, pelo valor total de R$ 25.500,00 (Vinte e Cinco Mil e Quinhentos Reais);
Item 22, pelo valor total de R$ 8.985,00 (Oito Mil Novecentos e Oitenta e Cinco Reais);
Item 25, pelo valor total de R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais);
Item 32, pelo valor total de R$ 10.290,00 (Dez Mil e Duzentos e Noventa Reais);
Item 49, pelo valor total de R$ 21.700,00 (Vinte e Um Mil e Setecentos Reais);
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, para os itens:
Item 07, pelo valor total de R$ 2.250,00 (Dois Mil e Duzentos e Cinquenta Reais);
Item 11, pelo valor total de R$ 3.619,00 (Três Mil e Seiscentos e Dezenove Reais);
Item 14, pelo valor total de R$ 9.289,00 (Nove Mil e Duzentos e Oitenta e Nove Reais);
Item 18, pelo valor total de R$ 1.245,00 (Um Mil e Duzentos e Quarenta e Cinco Reais);
Item 20, pelo valor total de R$ 1.500,00 (Um Mil e Quinhentos Reais);
Item 26, pelo valor total de R$ 11.000,00 (Onze Mil Reais);
Item 34, pelo valor total de R$ 8.800,00 (Oito Mil e Oitocentos Reais);
Item 40, pelo valor total de R$ 3.837,00 (Três Mil e Oitocentos e Trinta e Sete Reais);
Item 44, pelo valor total de R$ 1.019,70 (Um Mil, Dezenove Reais e Setenta Centavos);
Item 45, pelo valor total de R$ 1.760,00 (Um Mil e Setecentos e Sessenta Reais);
Item 46, pelo valor total de R$ 2.080,00 (Dois Mil e Oitenta Reais);
Item 47, pelo valor total de R$ 7.170,00 (Sete Mil e Cento e Setenta Reais);
Item 51, pelo valor total de R$ 1.050,00 (Um Mil e Cinquenta Reais);
Item 53, pelo valor total de R$ 5.397,00 (Cinco Mil e Trezentos e Noventa e Sete Reais);
Item 55, pelo valor total de R$ 14.950,00 (Quatorze Mil Novecentos e Cinquenta Reais);
Item 57, pelo valor total de R$ 610,00 (Seiscentos e Dez Reais);
Item 59, pelo valor total de R$ 9.870,00 (Nove Mil e Oitocentos e Setenta Reais).
DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR, para o item:
Item 30 pelo valor total de R$ 8.400,00 (Oito Mil e Quatrocentos Reais).
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. EPP, para os itens:
Item 24, pelo valor total de R$ 2.250,00 (Dois Mil e Duzentos e Cinquenta Reais);
Item 48, pelo valor total de R$ 3.799,90 (Três Mil Setecentos e Noventa e Nove Reais e Noventa Centavos);
Item 52, pelo valor total de R$ 2.800,00 (Dois Mil e Oitocentos Reais);
Item 58, pelo valor total de R$ 1.332,00 (Um Mil e Trezentos e Trinta e Dois Reais).
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, para os itens:
Item 09, pelo valor total de R$ 8.798,00 (Oito Mil Setecentos e Noventa e Oito Reais);
Item 13, pelo valor total de R$ 2.125,00 (Dois Mil Cento e Vinte e Cinco Reais);
Item 15, pelo valor total de R$ 19.500,00 (Dezenove Mil e Quinhentos Reais);
Item 28, pelo valor total de R$ 9.570,00 (Nove Mil e Quinhentos e Setenta Reais);
Item 31, pelo valor total de R$ 2.392,00 (Dois Mil e Trezentos e Noventa e Dois Reais);
Item 36, pelo valor total de R$ 7.500,00 (Sete Mil e Quinhentos Reais);
Item 38, pelo valor total de R$ 6.160,00 (Seis Mil e Cento e Sessenta Reais).
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., para os itens:
Item 03, pelo valor total de R$ 17.000,00 (Dezessete Mil Reais);
Item 06, pelo valor total de R$ 1.080,00 (Um Mil e Oitenta Reais);
Item 42, pelo valor total de R$ 19.500,00 (Dezenove Mil e Quinhentos Reais).
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI-ME, para os itens:
Item 56, pelo valor total de R$ 3.080,00 (Três Mil e Oitenta Reais); 
Item 60, pelo valor total de R$ 4.662,00 (Quatro Mil Seiscentos e Sessenta e Dois Reais). 
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., para os itens:
Item 29, pelo valor total de R$ 7.144,00 (Sete Mil Cento e Quarenta e Quatro Reais);
Item 33, pelo valor total de R$ 7.950,00 (Sete Mil Novecentos e Cinquenta Reais);
Item 62, pelo valor total de R$ 1.398,00 (Um Mil e Trezentos e Noventa e Oito Reais).

Assim sendo, RATIFICO o respectivo julgamento proferido pela Pregoeira, HOMOLOGANDO o presente processo de 
Pregão Presencial.  
Socorro, 18 de Março de 2020. 
André Eduardo Bozola de Souza Pinto - Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Eu, André Eduardo Bozola de Souza Pinto, Prefeito Municipal, em cumprimento ao disposto no inciso VI, do Art. 
43 da Lei Federal de Licitações Nº 8.666/93 e demais alterações posteriores, e art. 9º, letra “a”, inc. XXVI do 
Decreto Municipal nº 2914/2011, HOMOLOGO o resultado PROCESSO Nº 017/2020/PMES – PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 010/2020, cujo objeto é a Aquisição de ovos de páscoa, conforme especificações 
constantes no anexo II – Termo de Referência do edital, para a empresa abaixo relacionada, conforme 
Ata de Julgamento do dia 04/03/2020, Ata de Sessão de Análise de Amostra do dia 13/03/2020 realizada pela 
Comissão Especial nomeada através da portaria nº 8607/2020, e Adjudicação da Pregoeira de 18/03/2020, 
disponibilizadas na íntegra no sítio eletrônico da municipalidade (www.socorro.sp.gov.br), a saber:

GOBECHE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CHOCOLATES LTDA - EPP, para o item abaixo relacionado:          
Item 01, pelo valor total de R$ 13.992,00 (Treze Mil, Novecentos e Noventa e Dois Reais).

Assim sendo, RATIFICO o respectivo julgamento proferido pela Pregoeira, HOMOLOGANDO o presente 
processo de Pregão Presencial. 

Socorro, 18 de Março de 2020.
André Eduardo Bozola de Souza Pinto

Prefeito Municipal

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Eu, André Eduardo Bozola de Souza Pinto, Prefeito do Município de Socorro, Estado de São Paulo, RATIFICO 
o resultado da Ata de Abertura referente PROCESSO Nº 019/2020/PMES - CONVITE Nº 006/2020, 
cujo objeto é a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de obras de 
engenharia, visando o “Recapeamento asfáltico da Rua Nicolau Cômito”, através do Convênio 
nº 173/2019 – Processo: 2319029/2019 firmado entre a Secretaria de Desenvolvimento Regional/
Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades não Governamentais e o Município de 
Socorro/SP, conforme especificações descritas no anexo II – Memorial Descritivo do Edital, tendo 
em vista que o mesmo restou FRACASSADO, quer seja, não se obteve o numero mínimo legal de 03 (três) 
propostas aptas à seleção.
Encaminhe-se o presente termo à Supervisão de Licitações para juntada no processo e demais providências 
legais cabíveis, bem como informar a Secretaria de Planejamento para que verifique a necessidade de solicitação 
de novo processo, nos termos da lei.

Socorro, 19 de março de 2020.
André Eduardo Bozola de Souza Pinto

Prefeito Municipal

TERMO DE RETIRRATIFICAÇÃO
PROCESSO Nº 016/2020/PMES - PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020 - Objeto: Aquisição de 
Veículos, tipo Viatura, zero km, tipo hatch, a ser adquirido através de recursos do Governo Federal, 
por intermédio do Ministério da Justiça e Segurança Pública/Secretaria Nacional de Segurança 
Pública – SENASP, oriundos de emenda parlamentar nº 30880010, firmado através de Convênio 
893214/2019, com o objetivo de Modernizar a Guarda Civil Municipal por meio da aquisição de 
viaturas, conforme especificações descritas no Anexo II – Termo de Referência. 
A Prefeitura do Município de Socorro, através de sua Supervisão de Licitação, vem por meio deste, tornar público 
que compulsando os autos do processo verificou-se um equivoco de digitação no valor constante na publicação 
do Termo de Homologação publicado no Jornal Oficial de Socorro, página 04 de 13/03/2020, referente ao processo 
em epígrafe, na qual equivocadamente publicou-se o valor unitário do veículo, sendo que o correto seria constar o 
valor total dos dois veículos. Desta forma a publicação deve ser retificada, conforme segue: 

Onde se lê: 
Item 01, pelo valor total de R$ 69.000,00 (Sessenta e Nove Mil Reais).
Leia-se: 
Item 01, pelo valor total de R$ 138.000,00 (Cento e Trinta e Oito Mil Reais).

A Prefeitura Municipal informa que os demais atos permanecem inalterados.
Cabe ressaltar que o referido processo encontra-se disponível a todos os interessados para vistas. 

Socorro, 17 de março de 2020.

André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
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TRIBUTOS ................................................................

EDITAL 002/2020 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 
RECANTO DO BOSQUE – 2ª ETAPA

O Prefeito Municipal da Estância de Socorro, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade 
com o Inciso III do artigo 145 da Constituição Federal, com os artigos 81 e 82 do código tributário nacional e 
com o Código Tributário Municipal nos artigos 4°, III, 173,178 e 180, TORNA PÚBLICO a quem interessar possa 
e, principalmente, aos proprietários e/ou possuidores do domínio ou posse dos imóveis beneficiados por obras de 
engenharia que a Prefeitura Municipal de Socorro construirá diretamente ou através de empresa(s) vencedora(s) de 
licitação pública, a cobrança de Contribuição de Melhoria, conforme descrito a seguir.
I – Objeto e Localização
Constitui objeto do presente edital de Contribuição de Melhorias a “Obra de pavimentação asfáltica e drenagem” 
neste Município, no Loteamento Residencial Recanto do Bosque (2ª etapa), com limites geográficos definidos nos 
Anexos, tendo como beneficiário os imóveis ali circunscritos.
O anexo contêm os logradouros onde a obra será realizada e os imóveis que absorverão o fator do benefício.
II – Memorial Descritivo e Orçamento
O Memorial Descritivo e o Orçamento descritos nos Anexos I e II, respectivamente.
III – Fator de Absorção do Benefício
O Fator de Absorção do Benefício (FA) será igual a 2/3(dois terços) ou seja, equivalente a 2/3 do custo total da Obra. 
Que será lançado logo após a conclusão da obra. Podendo ser pago em parcela única ou em até 24 parcelas conforme 
artigos 182-C e 182-D da Lei Complementar 59/2001.
IV – Formula de cálculo, rateio e valor da contribuição
Na Definição do cálculo da Contribuição de Melhoria, a Administração elaborará planilha onde seja comparado o fator 
de absorção rateado pelo custo da obra pela testada dos imóveis da zona de influência e a valorização imobiliária 
estimada, com base em Laudo de Valorização imobiliária conforme preconizado pela NBR-14.653, utilizando o método 
evolutivo. Admitindo então, o valor de contribuição de melhoria devida como o menor valor entre o custo da obra 
rateado ou a valorização imobiliária estimada, para cada imóvel.
Consta no processo 16403/2019 o Relatório de Avaliação de Imóvel pertencente à zona de influência individual com 
metodologia da seguinte forma:
- Para avaliação dos terrenos consideram-se parâmetros aplicados pelas imobiliárias e avaliações pretéritas;
- Para avaliação das edificações consideram-se os parâmetros atribuídos pelo Sindicato da Indústria da Construção 
Civil do Estado de São Paulo – SIDUSCON - SP, por meio de suas tabelas de Boletins Econômicos, onde utiliza-se o 
Custo Unitário Básico(CUB);
- Para avaliação de depreciação das edificações consideram-se os parâmetros atribuídos pela Tabela de Ross-Heidecke 
para depreciação de imóveis;
- Avaliação de ganho de capital imobiliária em função do asfaltamento da referida obra de engenharia foi absorvido em 
estudos preliminares em situações iguais no Município que demonstrou que o referido ganho ficaria entre 8% a 15% e 
foi estabelecida uma valorização média de 11,5%;
Sendo assim, fica claro e transparente a absorção do fator de benefício pelos imóveis situados na zona de influência 
pelo rateio do custo da obra conforme planilha constante no Anexo III.
V – Lançamento e Parcelamento
Ao final da obra concluída, e após o procedimento descrito no item IV, a Secretaria de Fazenda republicará os dados 
que julgar necessários e, respeitados os prazos legais constantes no Código Tributário Municipal para impugnação, 
o crédito decorrente da Constituição de Melhoria será constituído mediante lançamento feito pela Secretaria da 
Fazenda em nome do sujeito passivo constante no Cadastro Imobiliário do Município, afixado na planilha item IV, 
descrita no Anexo III.
VI – Impugnação aos Elementos do Edital
Os proprietários dos imóveis que serão beneficiados pelas obras de que trata o presente Edital têm o prazo de 30 dias, 
a contar da data da publicação deste, para apresentar impugnação de quaisquer elementos, que estão à disposição dos 
interessados, na Secretaria de Fazenda, durante o horário normal de atendimento, cabendo ao impugnante o ônus da prova.
A impugnação deverá ser protocolada, mediante petição que servirá para início de processo administrativo, na qual 
o proprietário poderá reclamar contra eventuais erros de localização, cálculos, custo da obra e área de influência do 
benefício, a respeito do seu imóvel.
VII – Disposições Finais
Havendo fato superveniente que altere o custo final da obra, o mesmo será publicado informando os motivos, bem 
como os novos cálculos decorrentes da alteração.
As guias serão entregues por carnê ou por obtidas diretamente na Secretaria Municipal de Fazenda.
Mais informações poderão ser obtidas no Centro Administrativo “Prof. Imir Baladi”, sede da Prefeitura de Socorro, 
sito a Avenida José Maria de Faria, 71, Bairro do Salto, Socorro/SP, durante horário normal de atendimento ou pelo 
telefone (19)3855-9600.

Socorro, 20 de março de 2020.

André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal

ANEXO I

MEMORIAL DESCRITIVO 

INTRODUÇÃO
O presente memorial descritivo tem por objetivo estabelecer as diretrizes gerais e fixar características técnicas 
a serem observadas na execução das obras e serviços de pavimentação no loteamento Recanto do Bosque neste 
município, devendo ser rigorosamente obedecidas tornando-se parte integrante do Contrato (projeto) como se nele 
estivessem transcritas.

NOTAS GERAIS
Os serviços propostos neste projeto deverão ser executados obedecendo às normas e especificações vigentes. Todos 
os materiais a serem utilizados na execução dos serviços deverão ser do tipo e marca aceita pela contratada.
Deverão ser elaborados todos os ensaios tecnológicos e respectivos laudos durante a execução dos 
serviços contratados, conforme normas do DNIT.

 Para complementação desta obra será realizada a pavimentação conforme projetos das respectivas: Ruas 
dos Cedros, 934,86 m²; Rua do Bosque, 2.812,56 m²; Rua dos Pinheiros, 843,49 m²; Rua das Aroeiras, 
575,79 m²; Rua das Perobas, 671,03 m²; Rua dos Jequitibás, 1490,14 m² Trecho 01.
 Para os serviços de pavimentação deverá ser executada a abertura da caixa, a base de brita e posteriormente 
a aplicação da imprimação e do CBUQ.
 Deverão ser feitos os ensaios no decorrer dos serviços e ao final da execução dos serviços em cada rua 
deverá ser entregue a este departamento o laudo de pavimentação juntamente com a ART de laudo.
 Qualquer serviço mal executado ou que apresente falhas de execução deverá ser refeito pela contratada.

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

•	 ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATÉ 40CM COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO MINIMO 
DE 95% DO PN E TRANSPORTE ATÉ O RAIO DE 1,0 KM.
Executar a abertura de caixa, com corte e homogeneização do solo, com profundidade aproximada de 40 cm para 
implantação de pavimentação nas ruas indicadas em projeto.
A contratada deverá estar munida de todo equipamento e mão-de-obra necessários para a execução dos serviços.
Após a abertura executar a compactação igual ou maior que 95%, em relação ao ensaio do proctor normal, conforme 
exigências do projeto. Deverá existir rigoroso controle tecnológico com relação às características e qualidade do 
material a ser utilizado, ao desvio, em relação à umidade, inferior a 2% e à espessura e homogeneidade das camadas, 
acabamento da superfície, admitindo-se cortes, quando necessário, para o acerto das cotas, controle geométrico e 
ensaios geotécnicos.
Toda a execução dos serviços bem como os ensaios tecnológicos deverão obedecer às especificações e quantidades 
mínimas exigidas pelas normas: nbr 6459, nbr 7180, nbr 7181 e nbr 7182.
No decorrer da obra, conforme necessidade apontada pela contratante, realizar a carga mecanizada do solo 
excedente, após a compactação e o nivelamento, além do transporte, interno a obra, num raio de um quilômetro e o 
descarregamento para distâncias inferiores a um quilômetro.
 
•	 BASE DE BRITA GRADUADA
              Esta especificação se aplica à execução de bases granulares, constituídas de camadas de solos, misturas de 
solos e pedra britada. As bases constituídas de solo e pedra britada são comumente designadas de “solo-brita”, e as 
constituídas exclusivamente de produtos de britagem, bases de brita graduada.

EXECUÇÃO: 
Compreende as operações de espalhamento, mistura e pulverização, umedecimento ou secagem, compactação e 
acabamento dos materiais importados, realizados na pista, devidamente preparada na largura desejada, nas quantidades 
que permitam, após compactação, atingir a espessura projetada, sempre observando o perfeito caimento a fim de 
orientar as águas pluviais.
Os materiais de base serão explorados, preparados e espalhados de acordo com Especificações Complementares. A 
base de brita deve possuir espessura igual a 10 cm.

•	 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE
               Consiste a imprimação na aplicação de uma camada de emulsão CM-30 (impermeabilizante) sobre a superfície 
da base concluída, antes da execução do revestimento betuminoso, objetivando:
•	 Aumentar a coesão da superfície da base, pela penetração do material betuminoso empregado;
•	 Impermeabilizar a base. 

EXECUÇÃO: 
Após a perfeita conformação geométrica da base, procede-se a varredura da sua superfície, de modo a eliminar o pó 
e o material solto existente.
 Aplica-se a seguir a emulsão impermeabilizante CM-30, na temperatura compatível, na quantidade certa e de maneira 
uniforme. O material não deve ser distribuído quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 10ºC, ou em dias de 
chuva, ou quando esta estiver iminente. A temperatura de aplicação do material betuminoso deve ser fixada para cada tipo 
de ligante, em função da relação temperatura-viscosidade. Deve ser escolhida a temperatura que proporcione a melhor 
viscosidade para espalhamento. As faixas de viscosidade recomendadas para espalhamento são de 20 a 60 segundos. 
Deve-se imprimir a pista em um mesmo turno de trabalho e deixá-la, sempre que possível, fechada ao trânsito. Quando 
isto não for possível, trabalhar-se-á em meia pista, fazendo se a imprimação da adjacente, assim que a primeira for 
permitida a sua abertura ao trânsito. O tempo de exposição da base imprimida ao trânsito será condicionado pelo 
comportamento de primeira, não devendo ultrapassar a 30 dias. 
A fim de evitar a superposição, ou excesso, nos pontos inicial e final das aplicações, devem-se colocar faixas de papel 
transversalmente, na pista, de modo que o início e o término da aplicação do material betuminoso situe-se sobre essas 
faixas, as quais serão, a seguir, retiradas. Qualquer falha na aplicação do material betuminoso deve ser imediatamente 
corrigida. Na ocasião da aplicação do material betuminoso, a base deve se encontrar levemente úmida.

•	 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE
                Consiste a imprimação na aplicação de uma camada de emulsão RR-1C (ligante) sobre a superfície de uma 
base concluída e impermeabilizada, antes da execução do revestimento betuminoso, objetivando:
- Aumentar a coesão da superfície da base, pela penetração do material betuminoso empregado; 
- Promover condições de aderência entre a base e o revestimento;

EXECUÇÃO:
  Após a aplicação da emulsão impermeabilizante CM-30, aplica-se a emulsão ligante RR-1C, na temperatura 
compatível, na quantidade certa e de maneira uniforme. O material não deve ser distribuído quando a temperatura 
ambiente estiver abaixo de 10ºC, ou em dias de chuva, ou quando esta estiver iminente. A temperatura de aplicação 
do material betuminoso deve ser fixada para cada tipo de ligante, em função da relação temperatura\viscosidade. 
Deve ser escolhida a temperatura que proporcione a melhor viscosidade para espalhamento. As faixas de viscosidade 
recomendadas para espalhamento são de 20 a 60 segundos.
Deve-se imprimir a pista em um mesmo turno de trabalho e deixá-la, sempre que possível, fechada ao trânsito. Quando 
isto não for possível, trabalhar-se-á em meia pista, fazendo se a imprimação da adjacente, assim que a primeira for 
permitida a sua abertura ao trânsito. O tempo de exposição da base imprimida ao trânsito será condicionado pelo 
comportamento de primeira, não devendo ultrapassar a 30 dias.
A fim de evitar a superposição, ou excesso, nos pontos inicial e final das aplicações, devem-se colocar faixas de 
papel transversalmente, na pista, de modo que o início e o término da aplicação do material betuminoso situemse 

sobre essas faixas, as quais serão, a seguir, retiradas. Qualquer falha na aplicação do material betuminoso deve ser 
imediatamente corrigida. Na ocasião da aplicação do material betuminoso, a base deve se encontrar levemente úmida.
•	 CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE - (CBUQ)
    Concreto betuminoso é o revestimento flexível, resultante da mistura a quente, em usina apropriada, de 
agregado mineral graduado, material de enchimento (filler) e material betuminoso, espalhado e comprimido a quente.
  Sobre a base imprimida, a mistura será espalhada, de modo a apresentar, quando comprimido, a espessura 
do projeto. Espessura do Projeto é igual a 3 cm acabada.
Os agregados devem ser aquecidos a temperaturas de 10ºC a 15ºC, acima da temperatura do ligante betuminoso. 
A temperatura de aplicação do alcatrão será aquela na qual a viscosidade Engler situe-se em uma faixa de 25 +- 3. A 
mistura, neste caso, não deve deixar a usina com temperatura superior a 106ºC.

IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM

•	 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS
•	 A escavação para instalação dos tubos e bocas de lobo será feita com altura até 2,00 m, respeitando a 
largura de 1,20 m para posicionamento dos tubos de 400/600 mm de diâmetro na vala.

•	 – TUBO DE CONCRETO
•	 Os tubos de concreto terão diâmetro nominal de 400 mm e 600 mm, deverão ser instalados após a 
escavação da vala e após a colocação de brita para acomodação dos tubos.

•	 – REATERRO COMPACTADO DE VALA OU CAVA
•	 Após as instalações dos tubos, os mesmos deverão ser cobertos com o material (solo) retirado durante 
a escavação e também deverá ser feita compactação do solo de forma a garantir um melhor assentamento dos tubos.

•	  – BOCA DE LOBO
•	 Serão construídas bocas de lobo nos locais indicados em projeto, as mesma são constituídas por: alvenaria de 
tijolo de barro cozido; fundo de concreto; revestimento interno com argamassa traço 1:3 de cimento e areia, com adição 
de hidrófugo a 3 % do peso do cimento e pintura com tinta betuminosa (emulsão asfáltica); cintade amarração superior 
para apoio da grelha; grelha articulada em ferro, peso de 135 kg, carga de ruptura até 15.000 kg; remunera também os 
serviços de escavação, apiloamento do fundo, reaterro e disposição das sobras.

•	 – POÇO DE VISITA
Serão construídos poços de visita nos locais indicados em projeto, os mesmos são constituídos por: fornecimento de 
materiais e mão de obra necessários para a execução do poço no tamanho padrão PMSP conforme item da planilha 
orçamentária, alvenaria de tijolo comum com revestimento em argamassa: fundo de concreto e cinta de amarração 
superior para apoio de tampão em ferro fundido; remunera também os serviços de escavação, escoramento da vala, 
reaterro e disposição das sobras; 

•	 – CAIXA DE LIGAÇÃO
Serão construídas caixas de ligação nos locais indicados em projeto, os mesmos são constituídos por: fornecimento 
de materiais e mão de obra necessários para a execução da caixa conforme detalhamento do projeto folha 04/04, 
utilizando alvenaria de bloco estrutural com revestimento em argamassa, fundo de concreto, laje superior para 
fechamento da caixa conforme detalhamento em projeto folha 04/04.

Socorro, 20 de Março de 2020

Luciana Pelatieri Siqueira
Diretora de Planejamento
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CISBRA ..................................................................... ADITAMENTO Nº 005/2020
QUINTO ADITAMENTO AO TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM 
LADO, O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DA REGIÃO DO 
CIRCUITO DAS ÁGUAS (CISBRA) – CONTRATANTE, E, DE OUTRO LADO,  A EMPRESA 
ESTRE SPI AMBIENTAL S.A – CONTRATADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE 
E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DOMICILIARES, EM ATERRO 
SANITÁRIO OU USINA DE TRATAMENTO DEVIDAMENTE LICENCIADOS PELA CESTESB, 
DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 032/2015. 
CONTRATADA: ESTRE SPI AMBIENTAL 
VIGÊNCIA: Vigerá pelo período de 12 meses a partir de 11/03/2020
VALOR: R$ 2.996.245,08
Monte Alegre do Sul, 12 de Fevereiro de 2020.
André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Presidente do CISBRA

INSTRUMENTO Nº 002/2019
TERMO DE CONVÊNIO QUE CELEBRA ENTRE SI , DE UM LADO, O CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DA REGIÃO DO CIRCUITO DAS ÁGUAS 
(CISBRA), PRMEIRO CONVENENTE E, DE OUTRO LADO, RECICLANIP, SEGUNDA 
CONVENENTE CONTRATADA PARA FORNECER DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE 
ADEQUADA AOS PNEUMÁTICOS INSERVÍVEIS, CONFORME PROCESSO 03/2019.
CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO  RECICLANIP 
VIGÊNCIA: Vigerá pelo período DE 08/11/2019 a 07/11/2020
VALOR: sem repasse
Monte Alegre do Sul, 18 de Novembro de 2019.
André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Presidente do CISBRA
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Guarda Municipal recebe novos 
equipamentos de segurança

A Prefeitura de Socorro, por inter-
médio da Secretaria Municipal de Segu-
rança e Defesa do Cidadão, entregou 
novos coletes balísticos e escudos de 
proteção para os agentes da Guarda 
Civil Municipal, que irão contribuir 
para segurança do município.

A Guarda Municipal recebeu: ses-
senta coletes balísticos e dez escudos 
de proteção. A aquisição dos novos 
equipamentos ajudará a manter os 
agentes mais seguros.

A entrega dos equipamentos contou 
com a presença do prefeito, André Bo-
zola, vereador e ex- secretário de Segu-
rança e Defesa do Cidadão, Willhams de 
Morais e do comandante Osvaldo Bro-
lezi e subcomandante Anselmo Ramos.

O município de Socorro foi desta-

que entre quarenta e cinco cidades, al-
cançando a segunda colocação de cida-
de mais segura do Estado de São Paulo.

A Guarda Municipal atua em di-
versos segmentos no município, como 
policiamento preventivo, ostensivo e 
patrimonial, ronda escolar, atendimen-
to a emergências, patrulhamento ru-
ral e ambiental, segurança em eventos 
públicos, apoio ao Serviço de Trânsito, 
GEVID – Grupo de Enfrentamento de 
Violência Doméstica, atuações com 
cães adestrados, além de ter profis-
sionais à disposição de outros órgãos, 
como Delegacia, Fórum e DETRAN.

“Os equipamentos adquiridos irão 
trazer ainda mais qualidade aos serviços 
prestados pela Guarda Civil Municipal.” 
– afirma o prefeito, André Bozola.

Praças de alimentação, parques e 
shows nas feiras de Socorro estão 

suspensos por tempo indeterminado
Como medida preventiva contra 

a proliferação do coronavírus (Co-
vid-19), em atendimento ao  Decreto 
nº 4025/2020, o Departamento de De-
senvolvimento Rural da Prefeitura de 
Socorro vai suspender o funcionamen-
to das praças de alimentação, parques e 
a realização de shows nas feiras livres 
de Socorro. A comercialização de frutas, 
legumes e verduras vai continuar para 
não comprometer o abastecimento de 
alimentos à população socorrense. A re-
comendação é que as pessoas não per-
maneçam no local após suas compras, 
pois mesmo em ambiente aberto, existe 
risco de transmissão do coronavírus.

A medida é válida para as feiras 
realizadas nas quartas-feiras à noite no 
Centro de Lazer do Trabalhador, sex-
tas-feiras na Praça do Fórum e domin-
gos na Avenida Rebouças, e tem como 
objetivo evitar aglomerações de pes-

soas nesses locais, uma das principais 
recomendações dos órgãos de Saúde 
para prevenir o contágio e proliferação 
do coronavírus, assim como a constan-
te higienização das mãos e a redução 
de contato físico, principalmente no 
rosto, boca, nariz e olhos.

A Prefeitura de Socorro está mobi-
lizando suas equipes e adotando medi-
das para prevenir que a pandemia atin-
ja o município.



Sessão Ordinária de 16 de março de 2020
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 Willhams Pereira de Morais. 

EXPEDIENTE:
Em votação: Atas das Sessões Ordinária e Extraordinária de 02 de março de 2019. 
Deliberação do Plenário: aprovadas por unanimidade.

Expediente encaminhado pelo Executivo Municipal
Ofício n.º 13/2020 do senhor Prefeito: encaminha o Projeto de Lei n.º 07/2020 que “au-
toriza a celebração de Termo de Convênio entre o municípío de Socorro e a Secretaria de 
Estado da Saúde, visando a transferência de recursos financeiros para custeio – aquisição de 
medicamentos e investimento – aquisição de van para transporte de pacientes”.  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 pareceres;
Ofício AJ n.º 20/2020 do senhor Prefeito: encaminha resposta ao Pedido de Informação 
n.º 05/2020, do Vereador Marcelo José de Faria, que solicitou informações sobre celulares 
corporativos. Deliberação da Presidência: a disposição dos interessados e posteriormente 
arquive-se;
Ofício AJ n.º 21/2020 do senhor Prefeito: encaminha resposta ao Pedido de Informação 
n.º 06/2020, de autoria do Vereador Marcelo José de Faria, que solicitou informações sobre 
o acidente com o caminhão de coleta de lixo. Deliberação da Presidência: a disposição dos 
interessados e posteriormente arquive-se;

Expediente encaminhado por diversos
Email encaminhado pela Deputada Federal Joice Hasselmann: informa que o 
município de Socorro foi contemplado com uma Emenda Parlamentar Individual de sua 
autoria, no valor de R$ 79.159,00, em atendimento ao Requerimento n.º 92/2019 de autoria 
do Vereador João Pinhoni Neto, conforme especifica. Deliberação da Presidência: Para 
conhecimento dos senhores Vereadores;
Ofício n.º 34BPMI-077/209/20 da Polícia Militar do Estado de São Paulo: informa 
em resposta ao Requerimento n.º 10/2020, da Vereadora Edeli de Fátima Antunes de 
Almeida Souza Pinto, que solicitou a intensificação de policiamento na zona rural de Socorro.  
Deliberação da Presidência: Para conhecimento dos senhores Vereadores. Solicito ao senhor 
1.º Secretário que faça a leitura integral do citado Ofício;
Ofício n.º 03/2020 – MJF dos Vereadores Marcelo José de Faria e Jose Paschoalotto: 
solicita que esta Casa não apresente Emenda ao Projeto de Lei Complementar n.º 03/2020 
visando a reposição salarial ao subsídio dos senhores Vereadores. Deliberação da Presidência: 
Para conhecimento dos senhores Vereadores;
Ofício n.º 0163/2020 – EC/GAB do gabinete do Deputado Estadual Edmir Chedid: 
informa a  apresentação de emenda ao orçamento de 2020 destinando cem mil reais ao 
município de Socorro, em atendimento ao Requerimento n.º 86/2019 de autoria do Vereador 
João Pinhoni Neto. Deliberação da Presidência: Para conhecimento dos senhores Vereadores.

Expediente encaminhado pelos senhores Vereadores
Ato da Presidência n.º 09/2020 da Presidência da Câmara Municipal: disciplinando 
as medidas que serão adotadas pela Câmara Municipal da Estância de Socorro em razão da 
pandemia do COVID-19 (novo coronavírus). Deliberação da Presidência: Para conhecimento 
dos senhores Vereadores e da população. Solicito ao senhor 1.º Secretário que faça a leitura 
integral da matéria; 
Ofício n.º 06/2020-DAF da Câmara Municipal: encaminhando o Balancete Financeiro 
referente ao mês de fevereiro/2020. Deliberação da Presidência: Encaminhe-se a Comissão de 
Finanças e Orçamento para parecer;
Projeto de Decreto Legislativo n.º 01/2020 do Vereador Lauro Aparecido de 
Toledo: dispondo sobre a 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;
Emenda n.º 01 ao Projeto de Lei Complementar n.º 03/2020 das Comissões 
Permanentes: incluindo o parágrafo segundo ao artigo 1.º do referido Projeto de Lei 
Complementar.  Deliberação da Presidência: Encaminhe-se à Ordem do Dia para discussão 
e votação;
Projeto de Lei n.º 08/2020 do vereador Lauro Aparecido de Toledo: dispondo sobre 
a reserva de vaga de estacionamento em frente a sede das entidades beneficentes localizadas 
no município de Socorro”.  Deliberação da Presidência: Encaminhe-se à Comissão Permanente 
de Justiça e Redação para apreciação e elaboração de pareceres;
Requerimento do Vereador Willhams Pereira de Morais: nº 19/2020, requer que 
seja constado em ata um Voto de Congratulação à Corporação da Guarda Civil Municipal de 
Socorro, em razão do aniversário de 35 anos desta Corporação, comemorado no dia 01 de 
março p. passado. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento do Vereador Willhams Pereira de Morais: nº 20/2020, requer que 
seja constado em ata um Voto de Congratulação à Equipe GEVID - Grupo de Enfrentamento 
de Violência Doméstica, da Guarda Civil Municipal de Socorro, em razão do aniversário de 35 
anos desta Corporação, comemorado no dia 01 de março p. passado e pela comemoração ao 
Dia Internacional da Mulher. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento de autoria conjunta dos Vereadores: nº 21/2020, solicitando a 
consignação em ata manifestando profundo pesar pelo falecimento de: Sepulto Lucas, ocorrido 
em 26 de fevereiro de 2020; Arlindo Gomes de Araújo, ocorrido em 27 de fevereiro de 2020; 
Antonio Oliani, ocorrido em 1º de março de 2020; Abrahão Déo da Silva, ocorrido em 04 
de março de 2020; Luiz Guilherme Michelini Bueno, ocorrido em 05 de março de 2020; 
Alisson de Padua Campos, ocorrido em 05 de março de 2020; Therezinha de Lima Oliveira, 
ocorrido em 07 de março de 2020; Arlindo Felisbino (Tubá), ocorrido em 08 de março de 
2020. Deliberação da Presidência: encaminhe-se;
Requerimento da Comissão de Justiça e Redação: nº 22/2020, requer que seja 
dispensada a discussão e votação da redação final do Projeto de Lei Complementar nº 
03/2020. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento da Vereadora Edeli de Fatima Antunes de Almeida Souza Pinto: nº 
23/2020, requer que sejam oficiados o Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de São 
Paulo, o Secretário Estadual de Educação e o Dirigente Regional de Ensino de Bragança Paulista, 
solicitando que intercedam ao Governo Estadual para que destine recursos financeiros ao 
município de Socorro visando a Construção de uma Quadra Poliesportiva na E. E. José Dini, 
localizada no Bairro dos Moraes. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento dos Vereadores Luis Carlos Borin e Lauro Aparecido De Toledo: nº 
24/2020, requer que seja oficiada a operadora de telefonia celular Vivo - Telefônica Brasil S.A. 
solicitando a instalação de uma torre de telefonia celular no bairro do Oratório, à altura do 
km 8 ou 9 da Estrada Municipal Joaquim de Souza Siqueira (Estrada Municipal do Oratório). 
Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Indicações do Vereador José Paschoalotto ao senhor Prefeito: nº 63/2020, indica 
que determine ao departamento competente para que seja desviada a água da chuva que 
foi canalizada por uma manilha colocada pela Prefeitura desaguando no sítio do Senhor 
Antonio da Mota, localizado na altura da Km 1,7, lado esquerdo da estrada principal do 
Bairro dos Morais; nº 64/2020, indica que estude a possibilidade de implantar mão dupla 
de direção na Rua Dr. Carlos Norberto, no trecho compreendido entre a farmácia Conde 
e a Av. Dr. Rebouças; nº 65/2020, indica que estude a possibilidade de mudar o local da 
‘Feira de Domingo’ que atualmente acontece na Av. Dr. Rebouças para o Centro de Lazer 
dos Trabalhadores; nº 66/2020, indica a instalação de uma lombada na Estrada Saturnino 
Rodrigues de Moraes, nas proximidades do nº 1805; nº 67/2020, indica que providencie a 
construção de calçada na Estrada Saturnino Rodrigues de Moraes, nas proximidades do nº 
535; nº 68/2020, indica estudos a fim de providenciar a regulamentação do uso de carroças 
ou similares com tração animal em nosso município, fiscalizando a saúde dos animais e 
estabelecendo multas para maus tratos aos animais; nº 69/2020, indica que seja realizada a 
pavimentação asfáltica da Rua Norma Lurago de Lima, localizada no Bairro dos Pereiras; nº 
70/2020, indica que promova através da Secretaria Municipal da Saúde, uma campanha de 
conscientização sobre a importância do planejamento familiar e os benefícios da cirurgia de 
vasectomia e de laqueadura;
Indicações do Vereador José Carlos Tonelli ao senhor Prefeito: nº  71/2020, indica 
que seja realizada a pavimentação asfáltica do trecho de terra da Rua Idalga Meirelles Ribeiro, 
próximo ao número 28, (próximo à antiga Loja Cybelar); nº 72/2020, indica a instalação de 
iluminação pública e pavimentação asfáltica na Rua Joaquina Pedroso Pinto, no bairro das 
Lavras de Baixo; nº 73/2020, indica que seja realizada a manutenção dos paralelepípedos da 
Rua Tiradentes em toda a sua extensão, pois desde a colocação dos mesmos nunca foi feito 
os devidos reparos; nº 74/2020, indica que estude a possibilidade de disponibilizar sacolas 
plásticas ou de papel para as farmácias de postos de saúde de nosso município;
Indicação do Vereador Willhams Pereira de Morais ao senhor Prefeito: nº 
75/2020, indica as seguintes medidas visando a prevenção do contágio pelo ‘coronavirus’: 
Reforço na higienização de maçanetas, teclados, assentos e locais de grande fluxo de pessoas; 
Fornecimento de álcool gel nas repartições públicas; Instalação de barreiras físicas ou 
estipulação de distanciamento no balcão ou repartições em que haja atendimento direto 
ao público; Fixação de cartazes informativos do risco de contágio e formas de prevenção; e 
Fornecimento de equipamentos de proteção individual aos servidores públicos municipais 
que atuam diretamente no atendimento à população, especialmente álcool gel e máscaras 
cirúrgicas;

Indicações da Vereadora Edeli de Fátima Antunes de Almeida Souza Pinto ao 
senhor Prefeito: nº 76/2020, indica criar mais vagas para estacionamento de motocicletas 
na cidade, principalmente nas áreas de Zona Azul; e nº 77/2020, indica estudos no sentido de 
instalar academia ao ar livre no Parque Barbosa.
Indicações do Vereador Marcelo José de Faria ao senhor Prefeito: nº 78/2020, indica 
para que realize a manutenção do asfalto próxima ao entroncamento da Rua Mazolini com a 
Rua João Leonardelli, a fim de tapar o buraco em referido local; nº 79/2020, indica para que 
sejam tapados os buracos das ruas dos seguintes bairros: Bairro Aparecidinha; Jardim Calafiori; 
e nº 80/2020, indica para que realize a manutenção do asfalto do acostamento em frente à 
entrada do Bairro Santa Rosa;
Indicação do Vereador João Pinhoni Neto ao senhor Prefeito: nº 81/2020, indica que 
seja nivelada e cascalhada a Estrada Municipal do Bairro do Currupira;
Indicações do Vereador Lauro Aparecido de Toledo ao senhor Prefeito: nº 82/2020, 
indica que determine ao departamento competente para que seja realizada a poda das ár-
vores existentes na Rua Andrelino de Souza Pinto; e nº 83/2020, indica que determine ao 
departamento competente a construção de uma “lombofaixa” na Rua Valentim Cezar Tafner, 
nas proximidades do escadão de acesso à Rua Euclides Figueiredo (Vila Nova).
Deliberação da Presidência: Determino o devido encaminhamento das indicações.

ORDEM DO DIA
Em única discussão e votação

Veto Total ao Projeto de Lei n.º 01/2020 que proíbe a alteração do nome de logra-
douros públicos e próprios municipais: por interesse público. Deliberação do Plenário: 
mantido por unanimidade pelos vereadores;
Emenda 1 das Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento  ao 
Projeto de Lei Complementar nº 3/2020: dá nova redação ao § 2º do art. 1.º do projeto 
a fim de possibilitar a revisão dos subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores na forma 
do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. Deliberação do Plenário: cinco votos favorá-
veis e três contrários.

Em primeira discussão e votação
Projeto de Lei Complementar nº 3/2020 do senhor Prefeito: dispõe sobre a reposi-
ção salarial dos servidores municipais, subsídio de agentes políticos e reposição do valor do 
auxílio alimentação, conforme especifica. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade; 
Projeto de Lei Complementar nº 4/2020 da Mesa da Câmara: dispõe sobre a con-
cessão de revisão geral anual aos servidores da Câmara Municipal.  Deliberação do Plenário: 
aprovado por unanimidade. 
 
Sessão Extraordinária de 16 de março de 2020
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 Willhams Pereira de Morais. 

Em segunda discussão e votação
Projeto de Lei Complementar nº 3/2020 do senhor Prefeito: dispõe sobre a reposi-
ção salarial dos servidores municipais, subsídio de agentes políticos e reposição do valor do 
auxílio alimentação, conforme especifica. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade; 
Projeto de Lei Complementar nº 4/2020 da Mesa da Câmara: dispõe sobre a con-
cessão de revisão geral anual aos servidores da Câmara Municipal.  Deliberação do Plenário: 
aprovado por unanimidade. 

COMUNICADO DE OUVIDORIA
A Câmara Municipal da Estância de Socorro, através de seu presidente, informa que a 
Ouvidoria da Câmara Municipal, das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira, para o recebimento 
de sugestões, reclamações e denúncias encaminhadas pelos cidadãos referentes ao 
funcionamento do Legislativo e sobre as matérias de sua competência. (Regimento Interno da 
Câmara arts. 130a e seguintes)

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 09/2020
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, VEREADOR 
JOÃO PINHONI NETO, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 69, inciso II, letra “a”, 
do Regimento Interno desta Casa, no uso de suas atribuições legais e considerando a existên-
cia de pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus), nos termos declarados pela Organização 
Mundial da Saúde e ainda, de acordo com as determinações do Governo do Estado de São 
Paulo no sentido de que sejam evitadas aglomerações RESOLVE:
Art. 1º - Este Ato dispõe sobre os procedimentos e regras para fins de prevenção à infecção 
e à propagação do COVID-19 no âmbito da Câmara Municipal da Estância de Socorro.
Art. 2º - Os vereadores, servidores e terceirizados que apresentarem sintomas de gripe, 
tais como tosse, dor no corpo, coriza e congestionamento das vias aéreas serão afastados 
administrativamente por até 14 (quatorze) dias, a contar da comunicação ao Presidente da Casa.
§1º Sempre que possível, o afastamento de servidores e terceirizados dar-se-á sob o regime 
de tele trabalho.
§2º Durante o período de afastamento de que trata este artigo, os afastados não poderão se 
ausentar do município de residência e nem comparecer a outros eventos ou locais públicos, 
devendo permanecer em suas residências.
Art. 3º Apenas terão acesso à Câmara Municipal de Socorro os vereadores, servidores, 
terceirizados e profissionais de veículos de imprensa.
Art. 4º Fica suspensa a realização nas dependências da Câmara de Socorro de todos os 
eventos coletivos já deferidos fora do horário das Sessões Ordinárias.
Art. 5º Durante as Sessões Ordinárias será permitida a presença de somente 01(um) 
profissional de cada veículo de imprensa, nas dependências do plenário.
Art. 6º As Sessões Ordinárias poderão ser acompanhadas ao vivo pelas transmissões online 
pelo canal no YOUTUBE e pela Rádio Socorro AM, sem qualquer prejuízo à população, que não 
deverá comparecer pessoalmente a fim de evitar a aglomeração de pessoas e a consequente 
propagação do vírus.
Art. 7º As medidas de que trata este Ato vigorarão até decisão em sentido contrário.
Câmara Municipal de Socorro, 16 de março de 2020.
JOÃO PINHONI NETO- Presidente

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 10/2020
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, VEREADOR 
JOÃO PINHONI NETO, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 69, inciso II, letra “a”, 
do Regimento Interno desta Casa, no uso de suas atribuições legais e 
CONSIDERANDO a situação mundial em relação à pandemia coronavírus -  COVID-19, 
com o risco potencial de a doença atingir a população de forma simultânea;
CONSIDERANDO já estar demonstrado que a contaminação não se limita a locais que já 
tenham sido identificados como transmissão interna;
CONSIDERANDO o alto risco de disseminação do novo coronavírus - COVID-19 caso seja 
mantido o fluxo regular de pessoas nas instalações do Poder Legislativo da Estância de Socorro/SP,
CONSIDERANDO que já estamos trabalhando com número reduzido de servidores pelo 
fato de que alguns já apresentam sintomas de gripe, como tosse, coriza e dor de garganta;
CONSIDERANDO que eventual suspensão ou diminuição dos trabalhos legislativos está ple-
namente justificada pela máxima excepcionalidade da situação crítica de risco à saúde pública;
CONSIDERANDO a expressa recomendação e necessidade de que as pessoas evitem ao 
máximo a circulação pelas ruas e locais públicos, devendo manter-se em casa para que se 
evitem aglomerações e se possa reduzir o contágio;
CONSIDERANDO que a excepcional necessidade de drástica diminuição das equipes de 
trabalho inviabiliza a manutenção do funcionamento integral das atividades camarárias;
CONSIDERANDO que diversas outras entidades já suspenderam os trabalhos nos termos 
declarados pela Organização Mundial da Saúde e ainda, de acordo com as determinações do 
Governo do Estado de São Paulo, 

RESOLVE:
Art. 1º - Este Ato dispõe sobre redução dos trabalhos e serviços prestados pela Câmara 
Municipal da Estância de Socorro para fins de prevenção à infecção e à propagação do 
COVID-19.
Art. 2º - Ficam temporariamente suspensas as reuniões de comissão e todos os demais 
eventos ordinariamente realizados pela Câmara Municipal, inicialmente até dia 27 de março 
de 2020. 
Art. 3º - Durante o período citado no artigo anterior, a Câmara Municipal funcionará em 
regime de revezamento, com apenas 02 (dois) servidores ao longo do expediente, 
que passa a ser: de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h00.
Art. 4º - Todos os servidores que não estiverem em trabalho presencial e que não estejam 
afastados por sintomas de gripe, deverão permanecer em suas residências, evitando qualquer 
circulação, em regime de teletrabalho, disponíveis para atender ao Presidente, aos Vereadores 
e aos serviços da Casa no que vier a ser necessário, através dos meios tecnológicos disponíveis 
de comunicação.
Art. 5º - A população poderá manter comunicação para questões consideradas urgentes 
e inadiáveis, através das abas Fale Conosco e E-Sic no endereço eletrônico https://www.
camarasocorro.sp.gov.br/, sendo que os trabalhos poderão ser acompanhados pelas 
transmissões do canal da Câmara no YOUTUBE e pela Rádio Socorro AM, ou através de 
contato pela Ouvidoria, sem qualquer prejuízo.
Art. 6º As medidas de que trata este Ato vigorarão, inicialmente, até 27 de março de 2020, 
prorrogadas se necessário.

Câmara Municipal de Socorro, 17 de março de 2020.
JOÃO PINHONI NETO-Presidente
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