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Guarda Civil Municipal completa 36 anos 
de serviços prestados à população socorrense

A Guarda Civil Municipal de Socorro 
vai completar 36 anos atividade no dia 
1º de março. Criada em 26 de dezem-
bro de 1984, através da Lei Municipal nº 
1862/1984, de autoria do então prefeito 
Valdir Bortolasso, a corporação iniciou 
suas operações em 1º de março de 1985, 
com um efetivo de quinze homens. 

Em 1º de agosto de 1994, entrou 
em atividade a primeira equipe femini-
na da Guarda Civil Municipal, com nove 
integrantes. 

Atualmente, a Guarda Civil Munici-
pal conta com um efetivo de 62 agen-

tes em atividade, sendo 53 homens e 
9 mulheres. A corporação está sob co-
mando do GCM Anselmo de Moraes 
Ramos e tem como subcomandante o 
GCM Dorival Donizetti Assoni. A cor-
poração é ligada à Secretaria Munici-
pal de Segurança e Defesa do Cidadão, 
conduzida pela secretária Eli Salgueiro. 

O dia 1º de março, além de aniver-
sário da corporação, passou a ser cele-
brado como o Dia do Guarda Munici-
pal em Socorro, devido à Lei Municipal 
nº 4151/2018, de autoria do vereador 
Willhams de Morais, atual presidente 

da Câmara Municipal e ex-secretário 
de Segurança e Defesa do Cidadão. 

A Guarda Civil Municipal é uma 
organização uniformizada e armada, 
destinada a colaborar com as demais 
forças policiais na segurança do muni-
cípio, seja de ordem pessoal ou patri-
monial, exercendo vigilância nas vias e 
locais públicos. Sempre à disposição de 
outros órgãos e da população. 

Em 2020, a Guarda Civil Municipal 
atendeu a 3.078 ocorrências e per-
manece entre os serviços municipais 
melhores avaliados pela população. 

Dentre os serviços prestados estão 
as rondas urbana, rural e escolar; o 
Grupo de Enfrentamento à Violência 
Doméstica – GEVID/SOS; apoio ao 
SAMU; escolta de ações de fiscalização 
da Prefeitura e policiamento de bens e 
eventos públicos municipais.

“Os serviços prestados pela Guar-
da Civil Municipal são de extrema im-
portância para a população socorren-
se. Gostaria de agradecer a dedicação 
de todos e parabenizar a corporação 
por mais um ano de existência” – co-
mentou o prefeito Ricardo Lopes.

Parceria entre Prefeitura e Secretaria Estadual da Habitação vai 
regularizar mais 800 imóveis de proprietários com baixa renda

O diretor do Departamento de 
Urbanismo da Prefeitura de Socorro, 
Marcos Preto, esteve na Secretaria da 
Habitação do Governo do Estado de 
São Paulo, na segunda-feira (22), re-
presentando o prefeito Ricardo Lopes, 
onde foi recebido pelo secretário Fla-
vio Amary e sua equipe.

Durante a vista, além de estreitar 
relações com a secretaria estadual, o 
diretor recebeu informações a respei-
to da finalização da regularização de 
imóveis no Jardim Santa Cruz e se-
quência nos demais núcleos inscritos 
no Programa Cidade Legal.

Na primeira fase de regularizações 
no Jardim Santa Cruz, foram concluídas 
236 regularizações. Na próxima fase, se-
rão regularizados cerca de 150 imóveis 
de proprietários de baixa renda no Jar-
dim Santa Cruz. Além disso, cerca de 660 
imóveis serão regularizados em outros 
núcleos inscritos no programa, nos bair-
ros Cubas, Nogueiras e Jardim Gollo.

No momento certo, os proprie-
tários serão procurados pelo Depar-
tamento de Urbanismo da Prefeitura 
para realizar a regularização. Mais in-
formações podem ser obtidas através 
do telefone (19) 3855-9691.

A primeira fase do Programa Cidade Legal regularizou 236 imóveis no Jardim Santa Cruz
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PORTARIA Nº 9017/2021
JOSUÉ RICARDO LOPES, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, 

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

Art. 1º - Autorizar o uso do espaço público do Auditório do Centro Administrativo Municipal, ao 
Desenvolve Socorro, para a realização de reunião do encontro do grupo “Empreendedores de Socorro”, nos 
termos do Processo Administrativo nº 3626/2021, no dia 27 de fevereiro de 2021, sábado, das 08h às 15h.

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

Art. 3º - É de inteira responsabilidade da entidade a segurança do espaço cujo uso ora se autoriza, 
sem qualquer responsabilidade de ônus para a Administração.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 22 de fevereiro de 2021

Publique-se.
Josué Ricardo Lopes 
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal oficial de Socorro e afixado no mural da Prefeitura.
Lauren Salgueiro Bonfá
Procuradora Jurídica 

PORTARIA Nº 9018/2021
JOSUÉ RICARDO LOPES, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, 

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

Art. 1º - Autorizar o uso do espaço público do Auditório do Centro Administrativo Municipal, a 
Corporação de Guias Mirins de Socorro, para a realização de aulas do “Projeto Rumo Certo”, nos termos do 
Processo Administrativo nº 3825/2021, nos dias 26 de fevereiro de 2021, sexta-feira, das 13h30 às 17h00 e 03 
de março, quarta-feira, das 13h30 às 17h00.

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

Art. 3º - É de inteira responsabilidade da associação, o cumprimento da Lei Estadual 
nº 14.592/2011, bem como a segurança do espaço cujo uso ora se autoriza, sem qualquer 
responsabilidade de ônus para a Administração.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 25 de fevereiro de 2021

Publique-se.
Josué Ricardo Lopes 
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal oficial de Socorro e afixado no mural da Prefeitura.
Lauren Salgueiro Bonfá
Procuradora Jurídica 

DECRETO Nº 4164/2021
  “Homologa a Instrução Normativa nº 01/2021 da Secretaria Municipal de Educação.”

   JOSUÉ RICARDO LOPES, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE 
SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DECRETA:

Art. 1º - Fica homologada a Instrução Normativa nº 01/2021 da Secretaria Municipal de Educação, aprovada 
em 24 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre os procedimentos para a organização das Unidades Escolares por ocasião do 
retorno das aulas presenciais considerando os protocolos necessários e específicos, diante da situação da Pandemia de COVID-19”.

Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
     
Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 24 de fevereiro de 2021

Publique-se.                          
 Josué Ricardo Lopes
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal Oficial de Socorro e afixado no Mural da Prefeitura 
Lauren Salgueiro Bonfá
Procuradora Jurídica

 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01, 24 DE FEVEREIRO DE 2021
“Dispõe sobre os procedimentos para a organização das Unidades Escolares por ocasião 

do retorno das aulas presenciais considerando os protocolos necessários e específicos, 
diante da situação da Pandemia de COVID-19”.

IVANILDE TRENTINO CASAGRANDE, Secretária Municipal de Educação, no uso de suas 
atribuições, e tendo em vista as legislações específicas da educação, o Plano de Contingência do Município de 
Socorro- SP para enfrentamento da Pandemia de COVID-19 e outros documentos e legislações que subsidiam 
e orientam a adoção de medidas e protocolos específicos diante do retorno das aulas presenciais, como o 
Plano São Paulo, com o objetivo de reduzir os riscos de contágio e de disseminação da COVID-19, expede a 
presente Instrução Normativa para fins de regulamentar os procedimentos para retorno das aulas presenciais, 
a qual contou com apreciação, análise e a contribuição do Conselho Municipal de Educação, Conselho do 
FUNDEB, Conselho de Alimentação Escolar (CAE) e Comitê formado por integrantes de diversos setores:

Art. 1º - Ficam definidos os procedimentos e orientações para estabelecer o regime de retorno  às 
aulas presenciais e a oferta de propostas de atividades assegurando as condições que favoreçam a continuidade da 
aprendizagem e a realização das atividades de forma segura para estudantes e profissionais que atuam na educação;

§ 1º- A Secretaria Municipal de Educação realizou algumas ações anteriores à elaboração desta 
instrução visando seguir e garantir os protocolos: retorno de atividades aos alunos de modo remoto; acolhi-
mento dos alunos, famílias, profissionais da educação e participação colaborativa na tomada de decisões; criação 
de grupos de whatsapp de cada ano/turma com a participação dos professores para disponibilizar vídeos de 
acolhida, propostas lúdicas e atividades; elaboração do planejamento coletivo em rede; reuniões de orientações 
aos gestores; cronograma de reuniões online com o psicólogo da educação e gestores/profissionais com o tema 
AME- “Autoconfiança, Motivação e Expectativas”; propostas de cuidados com a saúde mental direcionadas aos 
Auxiliares de Desenvolvimento Infantil- ADIs; cronograma de orientações de protocolos com gestores, funcio-
nários e docentes das Unidades Escolares; reuniões com os pais/ responsáveis para orientações;

§ 2º - As aulas e demais atividades presenciais deverão ser retomadas nas Unidades Escolares 
observando os protocolos necessários e porcentagem de número de alunos por sala de aula;

§ 3º - Como ferramenta e recurso para a garantia da disponibilização de aulas e atividades serão 
utilizadas, preferencialmente, a Plataforma Google for Education, outras estratégias digitais, jogos e atividades 
adaptadas (comprovada a necessidade) e orientações impressas para registro nos cadernos e materiais didáti-
cos (livros LER e ESCREVER e EMAI, ÁPIS e apostila FTD para infantil);

Parágrafo Único: Todas as orientações pontuadas, na presente instrução normativa, serão adequadas e 
repassadas às Unidades Escolares, pais e responsáveis e comunidade escolar, seguindo o que for estabelecido 
no Plano São Paulo e de acordo com as especificidades da Rede Municipal de Ensino.

Art. 2º - A Secretaria Municipal de Educação promoveu pesquisa de interesse junto aos pais/respon-
sáveis, por intermédio de formulário elaborado no Google Forms e direcionado aos mesmos pelo whatsapp, 
quanto ao retorno das crianças às atividades presenciais;

Art. 3º - O retorno das atividades presenciais será facultativo aos pais neste momento inicial, de 
acordo com as fases indicadas no Plano São Paulo, sendo que, aqueles, cujos pais/responsáveis optarem pelo 
ensino remoto, deverão realizar as atividades de caráter obrigatório por meio da plataforma Google Classroom 
ou por outros meios como, por exemplo, atividades e materiais impressos a serem retirados nas Unidades 
Educacionais, conforme organização interna e combinado entre escola e família; 

§ 1º - As Unidades Escolares deverão organizar e ofertar atividades presenciais e não presenciais aos 
estudantes;

§ 2º - A equipe gestora de cada Unidade Escolar deverá acompanhar o trabalho pedagógico e garantir 
a disponibilização das atividades aos alunos;

§ 3º - Os professores poderão ministrar aulas ou realizar orientações de estudos para os discentes in-
dependente da turma ou segmento em que atuam, de acordo com as necessidades apresentadas e direcionadas 
em acordo com o Conselho Municipal de Educação;

§ 4º - A entrega de atividades será instrumento para apontamento e registro da frequência para os 
estudantes, que permanecerem em ensino remoto em que a presença for facultativa e a maneira ou periodici-
dade da entrega será direcionada pela Unidade Escolar em combinado com os pais e responsáveis pelos alunos, 
seguindo as orientações e protocolos principais;

§ 5º- Todas as atividades escolares, sejam presenciais (realizadas na escola) ou por meio remoto, deve-
rão ser registradas e, se necessário comprovadas perante os órgãos competentes;

Art. 4º - A partir do resultado da pesquisa de interesse realizada junto aos pais e responsáveis, a Se-
cretaria direcionará as Unidades Escolares, para que organizem os agrupamentos para o atendimento escolar 
presencial, conforme segue:

I. Limite de até 35% de alunos por sala de aula no momento atual;
II. No caso das Escolas do Campo o limite poderá chegar até 70% considerando o total de cada escola;
III. Sistema de revezamento nos dias da semana, entre grupos de estudantes de uma mesma turma: con-

figuração de três grupos de alunos (A, B, C), preferencialmente, de acordo com pontos levantados e observadas 
as considerações pontuais: número de alunos na sala, ordem alfabética, irmãos que estudam na mesma escola 
ou em Unidades Escolares mais próximas, segmentos e período integral;

IV. Reorganização da grade horária das Unidades Escolares para atender ao planejamento da oferta de 
aulas e atividades em modalidade presencial e remota, respeitando a jornada de trabalho dos professores estabe-
lecida no Plano de Carreira, Empregos e Remuneração do Magistério Público Municipal da Estância de Socorro;

V. As aulas serão distribuídas em um período de 50 minutos e a última aula do período será de 40 
minutos, nas escolas com atendimento regular de aula;

VI. Os alunos que frequentam as escolas de período integral sendo: CMEI Professora Tarsila Picarelli 
Marcolino/ Professor Eduardo Rodrigues de Carvalho e Professora Esther de Camargo Toledo Teixeira, terão 
uma carga diferenciada visto que os alunos sairão até as 16:00h: 

A) Período da manhã das 7:00h as 12:00h será direcionado para as atividades pedagógicas. O período 
da tarde para atividades diversificadas. 

VII. As creches municipais terão o horário de funcionamento para atendimento aos alunos da 7:00h as 16:00h. 
VIII. Orientação e acompanhamento por parte da equipe gestora aos professores para que garantam as 

aulas/atividades aos alunos, que se encontrarem no modo remoto de acordo com o sistema de revezamento e 
a partir dos recursos disponíveis e combinado com os familiares;

IX. Disponibilização de apoio extra (jogos, orientações do professor, roteiros e adaptações de ativida-
des) organizados pelos docentes, para alunos que apresentem dificuldades pontuais;

X. Orientação aos docentes para a elaboração de um planejamento de atividades que contemplem 
nas semanas iniciais de retorno das aulas presenciais, atividades de acolhimento aos alunos: rodas de conversa, 
tertúlias, leituras, brincadeiras, músicas e outras propostas envolvendo as competências socioemocionais;

Art. 5º- Aos alunos, público alvo da AEE- Atendimento Educacional Especializado, será ofertado aten-
dimento, se possível, de forma individual e presencial, de acordo com a autorização das famílias e orientação 
médica quando necessário, sobretudo, no caso de crianças que apresentem comorbidades ou condições espe-
ciais de cuidados com a saúde e orientação médica, se necessário;

§ 1º - Para os alunos, em que os familiares optem pelo atendimento de modo remoto, os professores 
deverão/poderão organizar propostas de atividades, com orientações e atendimentos pelo meet ou chamada 
de vídeo no whatsapp, conforme combinado com os pais/responsáveis;

Art. 6º - As Escolas do Campo deverão se organizar para atendimento aos alunos considerando as 
especificidades destas escolas;

§ 1º - Aos alunos das Escolas do Campo serão garantidas as oportunidades de aprendizagem com 
os recursos disponíveis, sendo, se necessário, reorganizados os agrupamentos em cada Unidade Escolar, para 
atender a demanda, em vista da realidade e distância entre as escolas;

§ 2º - As ações planejadas e realizadas deverão ser acompanhadas pela equipe gestora e comunicada 
aos pais, professores e comunidade escolar;

Art. 7º- As Unidades Escolares orientarão os professores para a elaboração de atividades diagnós-
ticas, para redirecionamento do planejamento e adoção de estratégias de recuperação e apoio aos alunos 
com maiores dificuldades, após o período destinado ao acolhimento e atividades voltadas prioritariamente ao 
aspecto socioemocional;

Art. 8º- A dispensa de atividades presenciais para os profissionais da educação, está condicionada à 
apresentação de atestado médico atualizado até o prazo de quinze dias a contar da data da publicação desta 
instrução normativa, e com o respectivo código da Classificação Internacional de Doenças- CID-10, que com-
prove pertencimento ao grupo de risco para a COVID- 19, permitindo o desenvolvimento das atividades de 
docência, planejamento, formação e atividades relacionadas a outros profissionais que compõem o quadro da 
educação, exclusivamente por meio remoto, enquanto perdurar as medidas e orientações sobre a quarentena;

§ 1º -Os profissionais poderão apresentar atestado médico ou declaração nos seguintes termos:
I. Idade igual ou superior a 60 (sessenta anos) poderão apresentar termo de declaração de pertenci-

mento ao grupo de risco por ser idoso na acepção legal do termo;
II. Gestantes poderão apresentar atestado médico que comprove a situação de gestante; 
§ 2º - Os profissionais que se encontrem no grupo de risco poderão participar das atividades presenciais 

mediante assinatura de termo de responsabilidade, feito pelo próprio profissional na Secretaria Municipal de Educação;
Art. 9º – As Unidades Escolares deverão orientar os pais/responsáveis quanto a procurar o Sistema 

de Saúde em casos suspeitos ou confirmados de COVID-19;
    § 1º As orientações quanto aos casos positivo para COVID-19 (isolamento, retorno as aulas) serão 

orientados junto ao sistema de Saúde.
Art. 10- Os estudantes, pertencentes ao grupo de risco para a COVID-19, que apresentarem atestado 

médico, deverão participar das atividades escolares, exclusivamente, por meios remotos, enquanto perdurar as 
medidas de quarentena;

Art. 11- Os profissionais que se encontrarem no grupo de risco, tendo apresentado atestado médico 
conforme art.8º e estiverem realizando teletrabalho, deverão exercer atividades de acordo com as demandas 
e necessidades apresentadas pela Rede Municipal, visando garantir o direito as aprendizagens para os alunos:

I- Produção de atividades, materiais, vídeos e roteiros para serem disponibilizados aos alunos;
II- Interação com os alunos, esclarecimentos de dúvidas aos pais e responsáveis quanto às atividades 

escolares e postagem de atividades na plataforma;
III- Produção de material que será impresso e direcionado aos alunos;
IV- Elaboração de jogos e atividades adaptadas para alunos que precisem deste auxílio;
V- Postagem de aulas/atividades na plataforma;
VI- Demais atividades direcionadas pela Unidade Escolar;
Art. 12- Considerará como início das aulas presenciais na Rede Municipal de Educação de Socorro a 

data de 01º de Março para a Educação Infantil e Ensino Fundamental e 8 de Março para as Creches Municipais;
§ 1º - O horário de aula será: Manhã- 7h00 às 11h00 para os alunos, Tarde- 13h00 às 17h00 para os alunos;
§ 2º - As creches e escolas, que tem período integral, farão as adaptações no horário conforme espe-

cificado no artigo 4º. O horário de saída será às 16h00 podendo os pais retirar os alunos a partir das 15h00;
§ 3º - Os professores cumprirão a carga horária, de acordo com o estabelecido no Plano de Carrei-

ra, tendo os horários de HTPI (Horário de Trabalho Pedagógico Individual) e 1 hora de HTPC (Horário de 
Trabalho Pedagógico Coletivo), disponibilizados para preparação das aulas, gravação ou seleção de vídeos e/ou 
tutoriais. Os horários de HTPL (Horário de Trabalho Pedagógico Livre Escolha de Local) deverão ser utilizados 
para auxílio aos alunos e organização e/ou postagens das atividades na plataforma;

§ 4º - Os professores do período integral, se necessário, farão os combinados entre os pares para a 
realização das postagens, garantindo o direito do aluno ao acesso as atividades para a sua aprendizagem.

      § 5º - Os professores especialistas, Peb 2 (Educação Física, Arte e Inglês), deverão garantir aos alunos 
as aulas/ atividades de forma presencial e remota, seguindo as orientações das unidades escolares em que atuam;

    § 6º - Os professores adjuntos atuarão nas substituições de professores, acompanhamento aos alu-
nos com necessidades/dificuldades e nas demais atribuições de acordo com orientações da Secretaria Municipal 
de Educação e as Unidades Escolares;

   § 7º - As Auxiliares de Desenvolvimento Infantil/ ADI, atuarão nas creches e unidades escolares 
no desenvolvimento das seguintes tarefas: Recepcionar as crianças na entrada e na saída da Unidade Escolar, 

DECRETOS ..............................................................
realização de atividades recreativas, auxiliar o professor da sala na higiene das crianças e demais atribuições, 
arrumação e organização dos materiais, zelar pela segurança, entre outras atividades correlatas as suas funções;

Art. 13- Os protocolos sanitários deverão ser observados e seguidos por todas as Unidades Escola-
res, sendo a equipe gestora responsável pelo acompanhamento e fiscalização;

§ 1º - As salas e espaços de uso coletivo precisam ser devidamente higienizadas e mantidas o mais 
arejadas possíveis (portas abertas);

§ 2º - Funcionários, pais, responsáveis, alunos e docentes devem aferir a temperatura corporal antes 
da ida para a escola e ao retornar. Caso a temperatura esteja acima de 37,5°C a recomendação é ficar em casa;

§ 3º - Os pais ou responsáveis deverão ser orientados que não será permitida a entrada na escola de 
estudantes com sintomas de COVID-19;

§ 4º - Durante o período em que o aluno estiver na escola, caso apresente temperatura acima de 
37,5°C ou outros sintomas, o mesmo será direcionado para uma sala isolada, segura e arejada até que os pais 
e/ou responsáveis possam vir buscá-lo;

§ 5º - Os alunos e adultos presentes na Unidade Escolar precisam manter a higienização adequada das 
mãos (lavar, uso do álcool em gel 70%);

§ 6º - Para o uso do banheiro deverá ter a limitação da quantidade máxima de pessoas, conforme o 
tamanho do mesmo;

§ 7º- Os banheiros e pias deverão ser higienizados corretamente, bem como os demais espaços de 
utilização coletiva;

Parágrafo único: Os funcionários deverão estar atentos conforme orientações recebidas em treina-
mento seguindo todos os protocolos sanitários.

Art. 14- A alimentação será ofertada aos alunos presentes na Unidade Escolar seguindo os protoco-
los necessários, conforme orientação e acompanhamento da equipe gestora;

§ 1º - Os funcionários responsáveis pela merenda, deverão utilizar os EPIs (Equipamentos de Proteção 
Individual) para manuseio e manipulação dos alimentos;

§ 2º- É necessário garantir o distanciamento adequado e cumprimento dos protocolos nos espaços 
destinados à alimentação;

§ 3º - Os alunos deverão ser orientados a levar garrafinha/canequinha de água, visto que é proibido 
tomar água colocando a boca no bebedouro;

Art. 15- No transporte escolar e público, os estudantes e servidores devem usar máscara durante 
todo o percurso de casa até a escola e manter o uso da mesma, principalmente, no caso dos alunos, ao entra-
rem na Unidade Escolar;

§ 1º - As orientações e acompanhamento para o uso seguro do transporte escolar deverão obedecer 
os protocolos sanitários, cabendo ao setor responsável pelo mesmo a fiscalização.

Art. 16 – O uso da máscara é indispensável a todos, professores, alunos, profissionais da Unidade 
escolar, garantindo assim a segurança;

Art. 17 – No caso de haver redução, referente as restrições no Plano São Paulo, serão seguidas as 
novas regras por lá estabelecidas;

Art. 18- Os casos omissos serão solucionados pela Secretaria Municipal de Educação juntamente com 
o Conselho Municipal de Educação.

Esta instrução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
Socorro, 24 de fevereiro de 2.021

Ivanilde Trentino Casagrande
Secretária Municipal de Educação

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

RESUMO DE EDITAL
O Município de Socorro comunica a todos os interessados que se encontra aberto na Supervisão de Licitação 
o seguinte processo:

(Republicação devido à retificação de Edital)
PROCESSO Nº 005/2021/PMES - DISPENSA Nº 001/2021 - CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021. 
Objeto: Chamada Pública para a aquisição parcelada, em entregas semanais, quinzenais e/ou 
mensais, de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, Empreendedor Familiar Rural, Asso-
ciações ou Cooperativas da Agricultura Familiar para atender aos alunos matriculados na Rede 
Pública de Ensino, em conformidade com o Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE 
e Programa Suplementar da Alimentação Escolar do Município de Socorro, durante o exercício 
de 2021. Os grupos Formais e/ou Informais e/ou Fornecedor Individual (Não Organizado Em Grupo) deverão 
apresentar os envelopes de nº 01 com a documentação para habilitação e de nº 02 com o Projeto de Venda, os 
quais deverão ser protocolados até às 09h30 do dia 23/03/2021. Período de Disponibilização do Edital: 
De 02/03/2021 até 22/03/2021. Socorro, 25 de fevereiro de 2021.

O Edital completo está disponível no site www.socorro.sp.gov.br e maiores informações poderão ser obtidas 
junto à Divisão de Licitações do Município de Socorro, pessoalmente, à Avenida José Maria de Faria, nº 71, 
centro, Socorro, São Paulo, ou pelo telefone (19) 3855-9655, no horário comercial, exceto aos sábados, 
domingos, feriados e pontos facultativos, no horário das 8h 30min às 17h.

Paulo Reinaldo de Faria – Chefe de Supervisão de Licitação
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SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO ............
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CÂMARA MUNICIPAL ..........................................

COMUNICADO DE OUVIDORIA
A Câmara Municipal da Estância de Socorro, através de seu presidente Vereador Willhams 
Pereira de Morais, informa que o horário de funcionamento da Ouvidoria da Câmara 
Municipal é das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira. 

CONVOCAÇÃO SESSÃO ORDINÁRIA
Data: 1.03.2021 – segunda-feira- às 20h 

ORDEM DO DIA
Em única discussão e votação

Emenda nº 01 ao Projeto de Lei nº 12/2021 da comissão de Justiça e Redação: 
dá nova redação ao Artigo 6º, que passa a ter a seguinte redação: Artigo 6º - 
Esta lei entra em vigor 180 dias após sua publicação.

Em primeira discussão e votação
Projeto de Lei n.º 10/2021 do senhor Prefeito: que “revoga a Lei Municipal n.º 
3.995/2016 que dispõe sobre nomeação de Rua e dá outras providências”;
Projeto de Lei n.º 11/2021 do senhor Prefeito: que “denomina logradouro público 
como Rua José Fernandes de Souza – Quinzote, conforme especifica”. 
Projeto de Lei n.º 12/2021 do Vereador Airton Benedito Domingues de Souza: 
institui o Programa Adote uma Nascente.  

CONVOCAÇÃO SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
Data: 1.03.2021 – segunda-feira- ao término da sessão anterior

ORDEM DO DIA
Em segunda discussão e votação

Projeto de Lei n.º 10/2021 do senhor Prefeito: que “revoga a Lei Municipal n.º 
3.995/2016 que dispõe sobre nomeação de Rua e dá outras providências”;
Projeto de Lei n.º 11/2021 do senhor Prefeito: que “denomina logradouro público 
como Rua José Fernandes de Souza – Quinzote, conforme especifica”. 
Projeto de Lei n.º 12/2021 do Vereador Airton Benedito Domingues de Souza: 
institui o Programa Adote uma Nascente.  

COMUNICADO TRANSMISSÃO AO VIVO DE SESSÃO
A Câmara Municipal da Estância de Socorro, através de seu presidente, informa que a 
próximas sessões camarárias, que se realizarão no dia 1º de março de 2021, segunda-
-feira, a partir das 20h, serão transmitidas ao vivo pela Rádio Nossa Senhora do Socorro 
1570 Khz e via internet através dos canais da Câmara Municipal no facebook  (https://
www.facebook.com/camarasocorro) e no Youtube  (https://www.youtube.com/Camara-
MunicipaldeSocorro)  

Willhams Pereira de  Morais– Presidente da Câmara



Página 08 Socorro, 26 de fevereiro de 2021

Idosos acima de 80 anos serão vacinados contra 
Coronavírus a partir de segunda-feira (01/03)

A Secretaria de Saúde da Prefeitu-
ra de Socorro informa que a próxima 
fase da vacinação contra o Coronaví-
rus (Covid-19), terá início na próxi-
ma segunda-feira (01/03). Idosos com 
80 anos ou mais deverão comparecer 
ao Centro de Vacinação, implantado 
no espaço do Clube da Melhor Idade, 
no Centro de Lazer do Trabalhador 
(atrás do Ginásio Municipal de Espor-
tes), de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 16h. Para receber a dose, o idoso 
deve apresentar o CPF, documento 
com foto, comprovante de endereço 
ou Cartão Cidadão. Para os idosos 
acamados, a vacinação domiciliar deve 
ser solicitada na unidade de saúde que 
atende o bairro onde reside.

Dos grupos anteriores, acima de 85 
e 90 anos, haviam sido vacinados 564 
idosos até a quarta-feira (24/02). Ao 
todo, incluindo profissionais de saúde 
do setor público, hospital, autônomos 
e de empresas privadas, até a quarta-
-feira (24/02), foram vacinadas 1.437 
pessoas, sendo que 417 já receberam 
a segunda dose.

O cadastro para profissionais autô-
nomos e de empresas privadas de Saú-
de foi encerrado hoje. Até o momen-
to, foram vacinados profissionais dos 
grupos A – Laboratórios de Análises 
Clínicas, B – Clínicas Médicas, C – Clí-
nicas Odontológicas, D – Clínicas de 
Fisioterapia, E – Profissionais de Saúde 
Autônomos (em atividade) e F – Cui-
dadores de Idosos. Os grupos G – Far-
mácias e H – Clínicas Veterinárias ainda 
não foram vacinados e devem aguardar.

Hoje, a Secretaria de Saúde está 
recebendo mais 674 doses da vacina 
Oxford/Astrazeneca para conclusão 
das fases anteriores e imunização de 
idosos acima de 80 anos.

Notícias Falsas
A Secretaria de Saúde alerta sobre 

a circulação de informações falsas a 
respeito da vacinação contra o Coro-
navírus e lembra que não faz contato 
com as pessoas para confirmação de 
dados ou agendamento. Nesta sema-
na, chegou a circular, pelos aplicativos 
de mensagens, um falso calendário de 
vacinação. Fique atento a este tipo 
de contato ou informação. As fontes 
mais seguras de informação são os 
canais oficiais da Prefeitura: site oficial 
– www.socorro.sp.gov.br, Facebook 
– facebook.com/prefeitura.socorro e 
Instagram - instagram.com/prefeitura.
socorro. Evite compartilhar informa-
ções duvidosas, elas podem causar 
confusão e transtorno, além de pôr vi-
das em risco.

Prefeitura vai alterar trânsito na 
Rua Raimundo de Souza

O Departamento de Trânsito da Prefeitura de Socorro emitiu resolução na qual altera o trânsito 
de veículos na Rua Raimundo de Souza, a partir de 1º de março. Atualmente de duas mãos, a 

via terá sentido único do entroncamento com a Rua José Batista Pereira de Araújo até o final da 
Avenida Coronel Germano, permitindo o estacionamento em ambos os lados da rua.

Associados do Interact e Rota-
ract de Socorro estão vendendo 
doces da confeiteira Priscila Lobo, 
na campanha “Alô Gostosura!”, 
para arrecadar recursos para ad-
quirir insumos e apoiar a vacinação 
contra o Coronavírus (Covid-19) 
em Socorro. A campanha, que segue 
até o dia 20 de março, tem conheci-
mento e apoio da Secretaria Muni-
cipal de Saúde. Para comprar os do-
ces e apoiar a campanha, entre em 
contato através do Instagram do 
Rotaract (@rotaractsocorro) ou 
pessoalmente com algum associado.

Prefeitura vai alterar trânsito na 
Rua Raimundo de Souza

Departamento de Esportes realizará o 
primeiro campeonato online de Free Fire


