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Prefeitura entrega tablets e realiza capacitação 
com agentes comunitários de saúde

A Prefeitura de Socorro, por meio 
da Secretaria Municipal de Saúde, rea-
lizou a entrega de tablets aos agentes 
comunitários de saúde, nas manhãs de 
terça e quinta-feira (06 e 08/04), no 
auditório do Centro Administrativo 
“Prof. Imir Baladi”, no evento intitulado 
“Acolhimento e qualificação em saúde 
e tecnologia de Agentes Comunitários 
de Saúde (ACS)”. Ao todo, foram en-
tregues 60 tablets, um para cada agente 
comunitário. Os equipamentos serão 
utilizados, principalmente, para alimen-
tação de dados no sistema e-SUS, liga-
do ao Ministério da Saúde, tornando os 
atendimentos à população mais ágeis e 
evitando a perda de informações.

O prefeito Ricardo Lopes partici-
pou da entrega e falou para os agentes 
comunitários sobre a importância de 
seu trabalho, especialmente no momen-
to delicado em que vivemos, devido à 
pandemia de Coronavírus (Covid-19). 
“Os agentes comunitários de saúde são 
extremamente importantes para o bem 
estar da população, pois estão próximos 
das pessoas, diretamente nos bairros” – 
comentou o prefeito. A secretaria de 
Saúde, Indira Andrade Fedel e a diretora 
de Saúde, Elisangela Marciela, também 
participaram do evento.

Além de receberem os equipamen-
tos, os agentes comunitários partici-
param de uma programação de capa-
citações com profissionais de saúde, 
organizada pela coordenadora de 
Atenção Primária à Saúde, Élida Maria 
Rodrigues de Moraes.

Idosos com 67 anos começam a ser 
vacinados contra o Coronavírus na 

quarta-feira (14/04)
A Secretaria Municipal de Saúde in-

forma que a vacinação de idosos com 67, 
contra o Coronavírus (Covid-19), terá 
início na quarta-feira (14/04), seguindo o 
calendário estipulado pelo Governo do 
Estado. Os grupos anteriores continuam 
sendo vacinados. De acordo com o Go-
verno do Estado, idosos com 65 e 66 
anos serão vacinados a partir de 21 de 
abril, mas a Secretaria Municipal de Saú-
de alerta que isso vai depender da quan-
tidade de doses enviadas para Socorro.

Os profissionais de segurança pública 
(Guarda Civil Municipal, Polícia Militar e 
Polícia Civil) estão sendo vacinados em 
Bragança Paulista. Os profissionais de 
educação, com mais de 47 anos, come-
çarão a ser vacinados na segunda-feira 
(12/04). Socorro recebeu ontem (08/04), 
mais 1.320 doses da CoronaVac, sendo 
que 400 delas são específicas para vaci-
nação dos profissionais de educação.

Até a quarta-feira (07/04), haviam 
sido vacinadas 6.070 pessoas em Socor-
ro, aproximadamente 14,68% da popu-
lação, sendo que 1.719 já receberam a 
segunda dose. Conforme divulgado pela 
EPTV Campinas, afiliada de Rede Globo, 
Socorro é uma das cidades com a vaci-
nação mais avançada na região.

Vacinação
A vacinação acontece de segunda a sexta-

-feira, das 8h às 16h, no Centro de Vacinação 
implantado no espaço do Clube da Melhor 
Idade, no Centro de Lazer do Trabalhador 
(atrás do Ginásio Municipal de Esportes).

Familiares de idosos acamados po-
dem solicitar a vacinação domiciliar na 
unidade de saúde que atende o bair-
ro. Para receber a dose, é necessária a 
apresentação do CPF, documento com 
foto, Cartão Cidadão ou comprovante 
de endereço no nome do idoso. 

Portadores de doenças reumáticas 
imunomediadas; pacientes oncológicos, 
transplantados e demais pacientes imunos-
suprimidos; gestantes e lactantes (profis-
sionais de saúde), dentro da faixa etária que 
está sendo imunizada, devem apresentar 
carta do médico autorizando a vacinação.

Campanha Nacional de Vacinação 
contra a Influenza começa na 

segunda-feira (12/04)

A 23ª Campanha Nacional de Vaci-
nação contra a Influenza terá início na 
segunda-feira (12/04). Neste ano, a vaci-
nação será realizada em três etapas. Na 

primeira etapa, a Secretaria Municipal de 
Saúde de Socorro vai dividir a vacinação 
por grupos prioritários, para evitar aglo-
merações, conforme quadro a seguir:

Os grupos prioritários acima de-
vem procurar uma das seguintes Uni-
dades Básicas de Saúde, de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 16h, no período 
correspondente: Centro de Saúde, 
UBS Jardim Araújo/Teixeira, UBS Apa-
recidinha/Parque Ferrúcio, UBS Orató-

rio, UBS Vila Palmira, UBS Jardim Santa 
Cruz, UBS São Bento ou UBS Salto.

Para receber a dose, é necessário 
apresentar a carteira de vacinação e do-
cumento de identificação. A vacinação 
contra gripe Influenza não imuniza as pes-
soas contra o Coronavírus (Covid-19).

Vacinação será dividida em grupos prioritários
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PORTARIAS .............................................................

PORTARIA Nº 9050/2021
JOSUÉ RICARDO LOPES, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, 

ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE:
Art. 1º. - Desligar do serviço público municipal por pedido de demissão, a partir de 05 de Abril de 

2021, o servidor Mateus William Zanesco - portador da CTPS nº 15972 / Série 00411-SP, ocupante do 
emprego permanente de Agente Comunitário de Saúde da Família.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 07 de abril 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 9051/2021
JOSUÉ RICARDO LOPES, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, 

ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE:
Art. 1º. Nomear Gustavo Aparecido Rodrigues – CTPS 14334 / Série  443-SP, para ocupar o empre-

go em comissão de CHEFE DA COORDENADORIA DE OBRAS – ref. 30, a partir de 22 de Março de 2021. 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 07 de abril 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 9052/2021
JOSUÉ RICARDO LOPES, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, 

ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE:
Art. 1º. Admitir em virtude de aprovação em concurso público - Edital nº 01/2017 - no emprego 

permanente de Secretário de Escola  - ref. 19
Nome Admissão

Erica da Silva Santos – CTPS  47242 / Série  290-SP. 05/04/2021
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 07 de abril 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 9053/2021
JOSUÉ RICARDO LOPES, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, 

ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE:
Art. 1º. Admitir em virtude de aprovação em concurso público – Edital nº 01/2019 – no emprego 

permanente de MOTORISTA – ref. 19:
Nome Admissão

Samuel Aparecido Grilo – CTPS 17429  / Série  00282-SP. 05/04/2021
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 07 de abril 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 9054/2021
“Nomeia Comissão de Avaliação para Análise Curricular junto ao Processo Seletivo 

Simplificado 01/2021 da Secretaria Municipal de Saúde” 
 

JOSUÉ RICARDO LOPES, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, 
ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE:

Art. 1º - Ficam designados os servidores municipais, para, sob a presidência da primeira nomeada, 
integrarem a Comissão de Avaliação para Análise Curricular junto ao Processo Seletivo Simplificado 01/2021 
da Secretaria Municipal de Saúde:

- Elisângela Marciela Lopes, portadora do RG nº MG-15.246.358;
- Ednelson Guido Benatti, RG nº 28.406.041-0;
- Adriana Helena Teixeira Soares - RG nº 23.076.384-4.
Art.2º. Os trabalhos de que trata esta Portaria serão prestados sem ônus aos cofres municipais, 

porém considerados de relevância pública.
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 07 de abril 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 9055/2021
“Homologação da Regularização de Vida Escolar”

 
JOSUÉ RICARDO LOPES, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, 

ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, e considerando-se a 
recuperação implícita, de acordo com o disposto da Resolução Municipal nº 01/2015. RESOLVE:

Art. 1º - Homologar a regularização da vida escolar da aluna ISABELE GONÇALVES PEDROSO, 
nascida em 26 de setembro de 2013, em Itapira, Estado de São Paulo, sendo que a irregularidade apresentada 
assemelha-se ao artigo 7º da Resolução Municipal nº 01/2015, lacuna de série, pois a aluna não cursou o 1º ano 
do ensino fundamental em nenhuma escola.

Art. 2º - Fica aplicada a solução presente no art. 12 do Capítulo II da referida Resolução, declarando que 
foi desenvolvido um conjunto de atividades para sanar as deficiências passadas, para recuperar e auxiliar a criança.

 Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 07 de abril 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 9056/2021
“Nomeia os membros da comissão de análise técnica do material didático de inglês para o 

ensino fundamental I, nos moldes estabelecidos no Processo Licitatório”
 

JOSUÉ RICARDO LOPES, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, 
ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE:

Art. 1º - Ficam nomeados como membros da comissão de análise técnica do material didático de 
inglês para o ensino fundamental I, nos moldes estabelecidos no Processo Licitatório, os seguintes servidores:

- Patrícia Ap. Oliani de Toledo - Supervisora Municipal de Ensino;
- Fernanda Aparecida de Lima - Assessora Pedagógica;
- Selma Aparecida Pereira Malaquias – Professora - PEB II – Inglês;
- Rosana Aparecida de Oliveira - Professora - PEB II – Inglês;
- Jucieli de Moraes Souza - Professora - PEB II – Inglês;
- Miqueline de Arruda Silvino Palitó – PEB I;
- Carlos Rafael Pompeu - Assessor de Comunicação e Tecnologia. 
 Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 07 de abril 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 9057/2021
“Nomeia Comissão de avaliação dos laudos Médicos para a Gratuidade nos Transportes Públicos”

 
JOSUÉ RICARDO LOPES, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, 

ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE:
Art. 1º - Designar os servidores municipais abaixo nomeados para, sob a presidência da primeira 

nomeada, integrarem a Comissão de avaliação dos Laudos Médicos para a Gratuidade nos Transportes Públicos.
- Indira Domingues Ferreira de Andrade Fedel; 
- Aislan Pinto;
- Daniele Ferreira Torres Silotto;
- Patricia Toledo da Silva Pinto;
- Adilson Capellato;
- Dr. Fábio Tofoli Jorge.
Art. 2º. Os trabalhos de que trata esta Portaria serão prestados sem ônus aos cofres municipais, 

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

contrário, em especial a Portaria 6761/2014.
Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 07 de abril 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 9058/2021
“Nomeia a comissão para o recebimento definitivo das obras a serem realizadas no exercício 

de 2021, nos moldes estabelecidos nos processos licitatórios.”
 

JOSUÉ RICARDO LOPES, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, 
ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE:

Art. 1º. Ficam designados os servidores municipais abaixo descritos, sob a presidência da primeira 
nomeada, para integrarem Comissão Municipal para recebimento definitivo das obras a serem realizadas no 
exercício de 2021, nos moldes estabelecidos nos Processos Licitatórios:

- Mayara Domingues Gigli Batista - Diretora de Planejamento
- Luciana Pelatieri Siqueira - Arquiteta
- Viviane Maria Alves da Silva – Engenheira Civil
Art.2º. Os trabalhos de que trata esta Portaria serão prestados sem ônus aos cofres municipais, 

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

contrário, em especial a Portaria nº 8620/2020, retroagindo seus efeitos a data de 1º de Janeiro de 2021.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 07 de abril 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

LEI  Nº 4312/2021
“Denomina logradouro público como Rua Lázaro Antonio dos Santos.”

 
DE AUTORIA DOS VEREADORES 

Airton Domingues de Souza - Vereador – MDB
Alexandre Aparecido de Godoi - Vereador – PSD

Lauro Aparecido de Toledo - Vereador – PTB
Marcelo José de Faria - Vereador – PSDB

Marco Antonio Zanesco - Vereador – PTB
Tiago de Faria -Vereador – REPUBLICANOS

Thiago Bittencourt Balderi - Vereador – PSDB
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO 

DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E É SAN-
CIONADA E PROMULGADA SEGUINTE LEI:

Art. 1.° Fica denominada “Rua Lázaro Antonio dos Santos”, via localizada no Bairro dos Pereiras, no 
segmento da Rua Saturnino Vaz de Lima, com extensão total de aproximadamente 460m. 

Art. 2.° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 07 de abril de 2021

Publique-se.
Josué Ricardo Lopes 
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal Oficial de Socorro e afixado no mural do Centro Administrativo
Lauren Salgueiro Bonfá
Procuradora Jurídica 

ANEXO ÚNICO

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



DECRETO Nº 4182/2021
Dispõe sobre a suspensão preliminar de procedimentos relativos à aprovação de 

Loteamentos e Condomínios e dá providências.

JOSUÉ RICARDO LOPES, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO 
DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, CONSIDERANDO a necessidade de 
revisão de procedimentos internos relativos a tramitação de novas solicitações de aprovação de projetos; DECRETA:

Art. 1º - Ficam suspensos, preliminarmente, a expedição de diretrizes, consultas, informações básicas, 
aprovação prévia e aprovação final de loteamentos e condomínios de natureza residencial, pelo prazo de 90 dias.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 30 de março de 2021.

Publicado na Imprensa Oficial do Município e no Mural da Prefeitura
Josué Ricardo Lopes 
Prefeito Municipal
José Ricardo Custódio da Silva
Chefe de Gabinete

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

LEI  Nº 4316/2021
“Institui como Atividades Essenciais os estabelecimentos de prestação de serviços de 

educação física públicos ou privados, como forma de prevenir doenças físicas e mentais, a 
prática da atividade física e do exercício físico como essenciais para saúde da população no 

âmbito do Município de Socorro e dá outras providências.” 

DE AUTORIA DOS VEREADORES 
Tiago de Faria - Vereador - Republicanos

Airton Benedito Domingues de Souza - Vereador MDB

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO 
DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E É 
SANCIONADA E PROMULGADA SEGUINTE LEI:

Artigo 1º - Fica instituída a prática de atividades físicas, orientadas por profissionais da Educação 
Física, como essenciais para saúde da população e declara a Essencialidade dos estabelecimentos de prestação 
de serviços de educação física públicos ou privados como forma de prevenir doenças físicas e mentais no 
âmbito do Município de Socorro.

§1º - Fica estabelecido que as academias de musculação, ginásticas, natação, hidroginástica, artes marciais 
e demais as modalidades esportivas como atividades essenciais à saúde mesmo em período de calamidade pública.

§ 2º - Deverá ser realizada a limitação do número de pessoas, além de adotadas medidas de contenção 
sanitárias objetivando impedir a propagação de doenças, de acordo com a gravidade da situação e desde que 
por decisão devidamente fundamentada em normas sanitárias e de segurança pública, a qual indicará a extensão, 
motivos e critérios técnicos e científicos embasadores das restrições que porventura venham a ser expostas.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 07 de abril de 2021

Publique-se.
Josué Ricardo Lopes 
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal Oficial de Socorro e afixado no mural do Centro Administrativo
Lauren Salgueiro Bonfá
Procuradora Jurídica 

LEI  Nº 4317/2021
“Autoriza a celebração de Termo de Convênio entre o Município de Socorro/SP e a 

Rede Farma Gente – Vital Farma, e dá providências.”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO 
DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E É 
SANCIONADA E PROMULGADA SEGUINTE LEI:

Artigo 1º – Fica a Chefia do Executivo do Municipal, autorizada a celebrar Termo de Convênio entre 
o Município de Socorro/SP e a DROGARIA K R AZEVEDO LTDA ME, matriz, inscrita nos CNPJ sob o nº 
12.076.764/0001-40 e DROGARIA MMRK LTDA, filial, sob o nº 32.710.631/0001-90, possibilitando a aquisição 
de medicamentos, produtos de higiene pessoal, entre outros produtos, pelos servidores municipais, mediante 
cadastro prévio junto à empresa Conveniada.

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

Artigo 3º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 07 de abril de 2021

Publique-se.
Josué Ricardo Lopes 
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal Oficial de Socorro e afixado no mural do Centro Administrativo
Lauren Salgueiro Bonfá
Procuradora Jurídica 

CONVÊNIO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS À SERVIDORES MUNICIPAIS

Pelo presente instrumento particular de Convênio, DROGARIA K R AZEVEDO LTDA ME, matriz, inscrita nos 
CNPJ sob o nº 12.076.764/0001-40 situada na Rua Dr. Luiz Pizza, nº 08, Centro, Socorro/SP e DROGARIA 
MMRK LTDA, filial, inscrita sob o nº 32.710.631/0001-90, situada na Rua Cel Germano, nº 180, Centro, Socorro/
SP doravante denominada CONTRATADA, e o MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, pessoa jurídica 
de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 46.444.063/0001-38, com sede na Av. José Maria de Faria, nº 71, 
Centro, Socorro/SP, doravante denominado de CONTRATANTE, têm entre si, acordado as seguintes cláusulas, 
condições e obrigações a saber.

CLAUSULA PRIMEIRA: Compromete-se a CONTRATADA a fornecer medicamentos, produtos de 
perfumaria, higiene pessoal e outros, em condições mais favoráveis de preços e condições de pagamentos aos 
servidores municipais.

CLAUSULA SEGUNDA: Caso o servidor manifeste o interesse em adquirir produtos da CONTRATADA, 
deverá efetuar cadastro junto à empresa, apresentado a documentação comprovatória de que é funcionário 
público municipal, ressaltando que eventual inobservância desta cláusula por parte da CONTRATADA isenta a 
CONTRATANTE de qualquer responsabilidade referente aos atos ilícitos praticados.

CLAUSULA TERCEIRA: A CONTRATANTE não se responsabiliza em hipótese alguma pelas vendas de produtos 
efetivadas aos servidores municipais, sendo de integral responsabilidade da CONTRATADA o recebimento 
relativo à venda realizada.

CLAUSULA QUARTA: Fica a cargo da CONTRATANTE a comunicação de todo desligamento de funcionários.

CLAUSULA QUINTA: O presente contrato entra em vigor na data de sua assinatura e será automaticamente 
cancelado, caso uma das partes venha a descumprir qualquer uma de suas cláusulas, podendo ser cancelado 
unilateralmente mediante comunicação previa por escrito com antecedência mínima de 30 dias.

CLAUSULA SEXTA: Fica eleito o foro da Comarca de Socorro/SP, renunciando-se a outro quaisquer por mais 
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente Convênio. 

E por estarem cientes dos termos contratados, assinam o presente Convênio, em duas vias de igual teor, na 
presença de duas testemunhas a tudo presentes.

Socorro, _______ de _____________de 2021.

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA DE SOCORRO

DROGARIA K R AZEVEDO LTDA ME e DROGARIA MMRK LTDA

            1. Testemunha                                                2. Testemunha 

LEI  Nº 4318/2021
“DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO NOVO CONSELHO MUNICIPAL DE 

ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO EM 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 

DA EDUCAÇÃO – CACS-FUNDEB, EM CONFORMIDADE COM O ART. 212-A DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, REGULAMENTADO NA FORMA DA LEI 14.113, DE 25 DE 

DEZEMBRO DE 2020 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E É 
SANCIONADA E PROMULGADA SEGUINTE LEI:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Fica criado o Novo Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – CACS - 
FUNDEB, no âmbito do Município de Socorro/SP. 

CAPÍTULO II
DA COMPOSIÇÃO

Art. 2º - O conselho a que se refere o art. 1º é constituído por 14 membros titulares, acompanhados de seus 
respectivos suplentes, conforme representação e indicação a seguir discriminados:
I) 2 (dois) representantes do Poder Executivo municipal, dos quais pelo menos 1 (um) da Secretaria Municipal 
de Educação ou órgão educacional equivalente;
II) 1 (um) representante dos professores da educação básica pública Municipal;
III) 1 (um) representante dos diretores das escolas básicas públicas do Município;
IV) 1 (um) representante dos servidores técnico-administrativos das escolas básicas públicas do Município;
V) 2 (dois) representantes dos pais de alunos da educação básica pública do Município;
VI) 2 (dois) representantes dos estudantes da educação básica pública do Município, dos quais 1 (um) indicado 
pela entidade de estudantes secundaristas, quando houver;
VII) 1 (um) representante do respectivo Conselho Municipal de Educação (CME); 
VIII)  1 (um) representante do Conselho Tutelar a que se refere a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, indicado por seus pares;
IX) - 1 (um) representante das escolas do campo;
X) 2 (dois) representantes de organizações da sociedade civil.
§ 1º - Os membros do conselho previstos no art. 2º desta lei, observados os impedimentos dispostos no artigo 
4º, serão indicados até 20 (vinte) dias antes do término do mandato vigente, da seguinte forma:
I- Os representantes do poder administrativo devem ser indicados pelos Gestores Municipais;
II- O representante do Departamento Municipal de Educação será indicado pelo poder executivo; 
III - Os representantes dos diretores, pais de alunos e estudantes devem ser indicados, em seus pares, pelos 
respectivos segmentos, através de processo eletivo organizado para esse fim;
IV - Os representantes dos professores e dos servidores, serão indicados por seus pares, através de processo eletivo;
V- Os representantes que tratam dos incisos VII e VIII serão indicados pelos respectivos conselhos;

VI - No caso dos membros que representam as organizações da sociedade civil, o processo eletivo deverá ser 
dotado de ampla publicidade, vedada a participação de entidades que figurem como beneficiárias de recursos 
fiscalizados pelo conselho ou como contratadas da Administração da localidade a título oneroso.
§ 2º - As organizações da sociedade civil a que se refere este artigo:
I - são pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, nos termos da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014;
II - desenvolvem atividades direcionadas ao Município de Socorro/SP;
III - devem atestar o seu funcionamento há pelo menos 1 (um) ano contado da data de publicação do edital;
IV - desenvolvem atividades relacionadas à educação ou ao controle social dos gastos públicos;
V - não figurar como beneficiárias de recursos fiscalizados pelo conselho ou como contratadas da Administração 
da localidade a título oneroso.
Art. 3º - O presidente e o vice-presidente deste conselho serão eleitos por seus pares em reunião do 
colegiado, sendo impedido de ocupar as funções os representantes do Poder Executivo Municipal.  
Parágrafo único - Na hipótese em que o membro que ocupa a função de presidente do FUNDEB incorrer na 
situação de afastamento definitivo, a presidência será ocupada pelo vice-presidente. 
Art. 4 º - São impedidos de integrar o conselho municipal de acompanhamento e controle 
social do fundo de manutenção em desenvolvimento da educação básica e de valorização dos 
profissionais da educação - conselho FUNDEB:
I - titulares dos cargos de Prefeito e de Vice-Prefeito e de Secretário Municipal, bem como seus cônjuges e 
parentes consanguíneos ou afins, até o terceiro grau;
II - tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de assessoria ou consultoria que prestem serviços 
relacionados à administração ou ao controle interno dos recursos do Fundo, bem como cônjuges, parentes 
consanguíneos ou afins, até o terceiro grau, desses profissionais;
III - estudantes que não sejam emancipados;
IV - pais de alunos ou representantes da sociedade civil que:
a) exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração no âmbito dos órgãos do Poder Público Municipal;
b) prestem serviços terceirizados, no âmbito dos Poderes Executivos em que atuam os respectivos conselhos;
Parágrafo único: Na hipótese de inexistência de estudantes emancipados, representação estudantil poderá 
acompanhar as reuniões do conselho com direito a voz.
Art. 5º - A atuação dos membros a que se refere este conselho deverá estar de acordo com o § 7º Art. 34 da 
Lei Federal 14.113/2020.
Art. 6º - Para cada membro titular que compõe este conselho deverá ser nomeado um suplente, representante 
da mesma categoria ou segmento social com assento no conselho, que substituirá o titular em seus impedimentos 
temporários, provisórios e em seus afastamentos definitivos, ocorridos antes do fim do mandato.
Parágrafo único - Na hipótese em que o titular e o suplente incorram simultaneamente nas situações de 
afastamentos definitivos, o segmento representado indicará novo titular e novo suplente, na forma de indicação 
que foi utilizada para a indicação dos afastados.
Art. 7º - O mandato dos membros do Novo Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social será 
de 04 (quatro) anos, vedada a recondução para o próximo mandato, e iniciar-se-á em 1º de janeiro do terceiro 
ano de mandato do respectivo titular do Poder Executivo, de acordo com o § 9º do Art. 34 da Lei Federal 
14.113/2020.
Art. 8º - O Município disponibilizará em sítio na internet informações atualizadas sobre a composição e o 
funcionamento do respectivo conselho de que trata esta Lei, incluídos:
I - nomes dos conselheiros e das entidades ou segmentos que representam;
II - correio eletrônico ou outro canal de contato direto com o conselho;
III - atas de reuniões;
IV - relatórios e pareceres;
V - outros documentos produzidos pelo conselho.

CAPÍTULO III 
DA COMPETÊNCIA E ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO

Art. 9º - O acompanhamento e o controle social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos 
recursos do FUNDEB, serão exercidos perante o respectivo governo municipal, e por esse Conselho instituído, 
especificamente, para esse fim.
§ 1º O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social poderá sempre que julgar necessário:
I – acompanhar e controlar a divisão, transferência e aplicação dos recursos do fundo;
II - supervisionar a realização do censo escolar anual e opinar sobre o FUNDEB, oferecendo subsídios sobre a 
gestão de seus recursos, para a elaboração da proposta orçamentária anual do município, a ser promovida pelo 
Poder Executivo, com o objetivo de concorrer para o regular tempestivo tratamento e encaminhamento dos 
dados estatísticos e financeiros que alicerçam a operacionalização do FUNDEB;
III – examinar os registros contábeis e demonstrativos gerenciais mensais e atualizados relativos aos recursos 
repassados ou retidos à conta do Fundo;
IV – emitir parecer sobre as prestações de contas dos recursos do Fundo, que deverão ser disponibilizadas 
mensalmente pelo Poder Executivo Municipal;
V- outras atribuições que a legislação específica eventualmente estabeleça.
§ 2º O parecer de que trata o inciso IV deste artigo deverá ser apresentado ao Poder Executivo Municipal em 
até trinta (30) dias antes do vencimento do prazo para a apresentação da prestação de contas junto ao Tribunal 
de Contas dos Municípios. 
Art. 10 - O conselho do FUNDEB terá um presidente e um Vice-Presidente, que serão eleitos pelos conselheiros.
Parágrafo único - Está impedido de ocupar a Presidência o conselheiro designado nos termos do artigo 3º desta lei.
Art. 11 - Na hipótese em que o Presidente seja afastado definitivamente, a presidência será ocupada pelo 
Vice-Presidente.
Art. 12 - As reuniões ordinárias do Conselho do FUNDEB serão realizadas mensalmente, com a presença da 
maioria de seus membros, e extraordinariamente, quando convocados pelo Presidente ou mediante solicitação 
por escrito de pelo menos um terço dos membros efetivos.
§1º - As deliberações serão tomadas pela maioria dos membros presentes, cabendo ao presidente o voto de 
qualidade, nos casos em que o julgamento depender de desempate.  
§ 2º - As deliberações constarão em ata e serão tornadas públicas.
Art. 13 - O conselho atuará com autonomia, sem vinculação ou subordinação institucional ao Poder Executivo Municipal.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 14 - No prazo máximo de 30 (trinta) dias após a instalação do Conselho, deverá ser aprovado o Regimento 
Interno que viabilize seu funcionamento.
Art. 15 - A atuação dos membros dos conselhos do FUNDEB:
I - não é remunerada;
II - é considerada atividade de relevante interesse social;
III - assegura isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do 
exercício de suas atividades de conselheiro e sobre as pessoas que lhes confiarem ou deles receberem informações;
IV – será considerado dia de efetivo exercício dos representantes de professores, diretores e servidores das 
escolas públicas em atividade no Conselho; 
V - veda, quando os conselheiros forem representantes de professores e diretores ou de servidores das escolas 
públicas, no curso do mandato:
a) exoneração ou demissão do cargo ou emprego sem justa causa ou transferência involuntária do 
estabelecimento de ensino em que atuam;
b) atribuição de falta injustificada ao serviço em função das atividades do conselho;
c) afastamento involuntário e injustificado da condição de conselheiro antes do término do mandato para o 
qual tenha sido designado.
Art. 16 - Até que seja instituído o novo conselho, caberá ao conselho existente na data de publicação desta Lei 
exercer as funções de acompanhamento e de controle previstas na legislação.
Parágrafo único - Para o conselho municipal do Novo FUNDEB, o primeiro mandato dos conselheiros 
extinguir-se-á em 31 de dezembro de 2022, de acordo com § 2º do Art. 42 da Lei Federal 14.113/2020. 
Art. 17 - Indicados e/ou eleitos os conselheiros, na forma da Lei, o Poder Executivo Municipal regulamentará 
a sua composição através da publicação de um Decreto Municipal.
Art. 18 - O regimento interno do CACS-FUNDEB deverá ser atualizado e aprovado no prazo máximo de até 
30 (trinta) dias após a posse dos Conselheiros.
Art. 19 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e revogam-se as Leis nº 2889/2000, Lei 3183/2007 
e demais disposições em contrário.
Art. 20 - Os casos omissos e/ou não contemplados nesta Lei deverão ser analisados conforme prerrogativas 
da Lei Federal 14.113/2020.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 07 de abril de 2021

Publique-se.
Josué Ricardo Lopes 
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal Oficial de Socorro e afixado no mural do Centro Administrativo
Lauren Salgueiro Bonfá
Procuradora Jurídica 
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EDITAL DE ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Nº 01/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO/SP, usando das atribuições legais, torna 
público que realizará na forma prevista na Lei Ordinária Municipal nº 3.077/2005, no Decreto Municipal  nº 
4.036/2020 de 23 de março de 2020 e no Decreto Municipal nº 4.063/2020 de 11 de maio de 2020, a abertura de 
inscrições para o PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO para a Contratação Emergencial e por tempo 
determinado, de profissionais para autação junto à Secretaria Municipal de Saúde do Município de Socorro/SP.
O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO será regido pelas instruções especiais constantes do presen-
te instrumento elaborado em conformidade com os ditames da Consolidação das Leis do Trabalho e demais 
legislações vigentes e pertinentes.
O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO e as contratações decorrentes do presente processo sele-
tivo terão vigência de no máximo 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogado por igual período em caso de 
necessidade, mediante ato do Executivo Municipal.

CAPÍTULO 1 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 - O recrutamento de pessoal para a contratação de acordo com a Lei Ordinária Municipal nº 3077/2005, 
o Decreto Municipal  nº 4036/2020 de 23 de março de 2020 e o Decreto Municipal nº 4063/2020 de 11 de 
maio de 2020, será feito por meio de processo seletivo simplificado de análise curricular. O currículo vitae de 
cada candidato será analisado por uma Comissão de Avaliação composta por integrantes da Secretaria 
Municipal de Saúde e por profissionais da rede, de acordo com sistema de pontuação que constará a 
qualificação, experiências, e habilidades específicas do candidato, devidamente comprovados.
1.2 - É de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais e 
comunicados referentes a este processo seletivo, divulgadas no site www.socorro.sp.gov.br e no Jornal Oficial 
de Socorro. Os candidatos classificados em razão da urgência e após análise e aprovação, serão convocados 
imediatamente para tomarem posse, perdendo o direito à vaga se não obedecerem a este prazo.
1.3 - Os cargos e as vagas (total de vagas ofertadas, a carga horária semanal, o vencimento mensal, os requisitos 
e a escolaridade exigidos), são os estabelecidos na tabela abaixo:

Cargos Vagas
Carga

Horária 
Semanal

Vencimento 
mensal Requisitos

Enfermeiro 04 40 R$ 1.966,24 Curso Superior Completo e registro no Coren

Técnico de Enfermagem 10 40 R$ 1.285,99 Ensino Médio com curso específico de 
Técnico de Enfermagem e registro no Coren

Servente 04 40 R$ 1.141,78 Alfabetizado

Fisioterapeuta 02 40 R$ 1.966,24 Curso Superior em Fisioterapia e Registro 
no CREFITO.

Operador de Raio X 01 40 R$ 1.141,78 Ensino Médio com Curso Técnico e Registro 
no Conselho Regional de Radiologia.

Fonoaudiólogo 01 40 R$ 1.966,24 Curso Superior em Fonoaudilogia e Registro no C.R.F.
1.4 - As atribuições dos cargos são as constantes do Anexo I do presente Edital.
1.5 - Para todos os efeitos, o conhecimento prévio das normas contidas neste Edital é requisito essencial para 
a inscrição e para participação desse processo seletivo.
1.6 - O candidato que, por qualquer motivo, deixar de atender às    normas deste Edital será eliminado do processo.
CAPÍTULO 2 - DAS INSCRIÇÕES
2.1 - A inscrição implica na aceitação, por parte do candidato, de todos os princípios, normas e condições do 
Processo Seletivo Simplificado estabelecidos no presente Edital e na legislação pertinente.
2.1.1 - O candidato será responsável pelas informações prestadas na ficha de inscrição, bem como por qualquer erro 
e omissão, e deverá estar ciente de que disporá dos requisitos necessários para posse especificados neste Edital.
2.1.2 - Para se inscrever, o candidato deverá atender as condições para provimento do cargo e as inscrições serão 
feitas exclusivamente via internet, através do e-mail:  processoseletivo@socorro.sp.gov.br, no período de 09 a 13 
de abril 2021, até às 17h, devendo para tanto, o interessado proceder da seguinte forma: a) enviar a Ficha de Inscri-
ção preenchida e anexar o Currículo, os títulos/cursos (documentos comprobatórios) e a comprovação de Expe-
riência, comprovadas através de registro em Carteira de Trabalho ou Certidão expedida pelo órgão, digitalizadas.
2.1.3 - Quando da posse, o candidato deverá comprovar obrigatoriamente os seguintes requisitos:
a) ser brasileiro nato ou naturalizado, nos termos do art. 12 da  Constituição Federal;
b) ter até a data da posse, idade mínima de 18 anos;
c) estar quite com as obrigações eleitorais;
d) estar quite com as obrigações militares (quando do sexo masculino);
e) gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovada por 
avaliação médica oficial;
f) não registrar antecedentes criminais, achando-se no pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
g) não ter sido demitido ou exonerado de serviço público (federal, estadual ou municipal) em consequência de 
processo administrativo (por justa causa  ou a bem do serviço público);
h) não ocupar emprego ou função pública, ressalvados os acumuláveis previstos no art. 37, inciso XVI da 
Constituição Federal;
i)possuir os requisitos mínimos exigidos para o cargo, inclusive quando exigido Registro no órgão de classe o 
candidato deverá apresentar situação ativa e regular perante o mesmo, nos moldes constantes do presente edital.

CAPÍTULO 3 – CRITÉRIO DE SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
 3.1 Os critérios de avaliação e aprovação do presente Processo Seletivo acontecerão mediante Avaliação dos 
Currículos e Títulos realizada por Comissão de Avaliação.
 3.2 Serão considerados os seguintes títulos no processo seletivo, com a respectiva pontução para classificação, 
conforme a Tabela abaixo:
I. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

ÁREA DE ATUAÇÃO QUANTIDADE DE ANOS PONTUAÇÃO
Experiência profissional comprovada. Até 1

Acima de 1 até 2
Acima de 2 até 3
Acima de 3 até 4
Acima de 4 até 5
Acima de 5 até 6
Acima de 6 até 7
Acima de 7 até 8
Acima de 8 até 9
Acima de 9

0
2
4
6
8
10
12
14
16
18

II. DIPLOMAS E CERTIFICADOS EXPEDIDOS PELAS INSTITUIÇÕES COMPETENTES

FORMAÇÃO ACADÊMICA

TÍTULOS COMPROVANTE/DESCRI-ÇÃO
QUANTIDADE 

MÍNIMA DE 
COMPROVAÇÕES

PONTUA-
ÇÃO

Doutorado
Diploma de conclusão do curso de pós-graduação em nível 
de doutorado (título de doutor) na área de atuação. Também 
será aceito certificado/declaração de conclusão de curso de 
Doutorado, desde que acompanhado de histórico escolar.

1 7

Mestrado
Diploma de conclusão do curso de pós-graduação em nível 
de mestrado (título de mestre) na área de atuação. Também 
será aceito certificado/declaração de conclusão de curso 
de Mestrado, desde que acompanhado de histórico escolar

1 4

Especialização 
Certificado de conclusão de curso de pós-graduação 
em nível de especialização lato sensu, com carga horária 
mínima de 360h/a.

1 2

Especialização 
Certificado de conclusão de curso de pós-graduação 
em nível de especialização lato sensu, em fisioterapia 
respiratória ou cardio respiratória ou intensivista, com 
carga horária mínima de 360h/a.

1 7

Curso de Extensão Certificado de conclusão de curso de extensão com 
carga horária superior a 50 horas 1 1

CAPÍTULO 4- DO RESULTADO E CLASSIFICAÇÃO 
4.1 A classificação dos candidatos será definida por Cargo. 
4.2 A classificação final dos candidatos será feita na ordem decrescente da nota final. 
Em caso de empate, a classificação se dará a partir dos seguintes critérios:
a) maior idade. 
b) maior pontuação na Titulação (Doutorado, Mestrado ou Especialização). 
4.3 Os candidatos classificados e não convocados integrarão um banco de reserva pelo período em que vigorar 
este Edital, podendo ser convidados a assumir vaga, de acordo com a classificação.
4.4 A Classificação Preliminar será divulgada no site www.socorro.sp.gov.br e no Jornal Oficial de Socorro.
4.5 O prazo para apresentar recurso contra a lista de Classificação Preliminar poderá ser encaminhado para 
o e-mail processoseletivo@socorro.sp.gov.br no período de 16 a 20 de abril de 2021 às 17 horas. Os e-mails 
recebidos posterior a essa data serão desconsiderados. 
4.5.1 O recurso, para ser aceito, deverá descrever com clareza o ponto de sua irresignação e assinado pelo candidato. 
4.5.2 Não será aceito nenhum tipo de documento que deveria ser entregue no ato da inscrição, no período de recurso. 
4.6 A publicação do resultado dos recursos contra a Classificação Preliminar será divulgada no site www.socor-
ro.sp.gov.br e no Jornal Oficial de Socorro. 
4.7 Serão desconsiderados pela Comissão os questionamentos enviados  fora do prazo e aqueles que não 
estiverem devidamente justificados e fundamentados. Uma vez julgados os recursos apresentados, será emitida 
a Classificação Final, à qual não caberão recursos administrativos adicionais.
CAPÍTULO 6 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1- A inscrição do candidato implicará a completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital e das demais normas legais pertinentes, sobre as quais não se poderá alegar qualquer 
espécie de desconhecimento.
6.2- A falsidade ou inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de documentos, ainda 
que verificados posteriormente, eliminará o candidato do Processo Seletivo Simplificado, anulando-se todos 
os atos decorrentes da inscrição, sem prejuízo de responsabilização nas esferas administrativa, cível e penal.
6.3- A convocação para a admissão dos candidatos habilitados obedecerá rigorosamente à ordem de 
classificação, obedecendo as vagas disponibilizadas no edital.
6.4 - O período de validade do Processo Seletivo Simplificado não gera a obrigatoriedade de aproveitar os can-
didatos classificados e tem validade de 90 (noventa) dias a partir de sua homologação, admitindo prorrogação 
a critério da autoridade competente mediante justificativa.
6.5 – As contratações decorrentes do presente processo terão vigência por no máximo 90 (noventa) dias 
prorrogável por igual período uma única vez. 
6.6 - Todos os casos, problemas ou questões que surgirem e que não tenham sido expressamente previstos no 
presente Edital serão resolvidos pela Administração Pública.
Socorro, 08 de abril de 2021
Josué Ricardo Lopes
Prefeito Municipal

ANEXO I – ATRIBUIÇÕES

I – TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

Descrição Sumária – Compreende as tarefas que se destinam a acompanhar os serviços de enfermagem 
nas unidades de saúde, zelando pelas metas e rotinas de trabalho, para auxiliar no atendimento aos pacientes.
Descrição Detalhada – Auxiliar na elaboração do plano de enfermagem, baseando-se nas necessidades identificadas, 
para determinar a assistência a ser prestada pela equipe, no período de trabalho;
Desenvolver programas de orientação às gestantes, às doenças transmissíveis e outras, desenvolvendo, com o enfermeiro, 
atividades de treinamento e reciclagem, para manter os padrões de assistência aos pacientes;
Participar de trabalhos com crianças, desenvolvendo programa de suplementação alimentar, para prevenção da desnutrição;
Executar diversas tarefas de enfermagem, como administração de sangue e plasma, controle da pressão venosa, 
monitorizarão e aplicação de respiradores artificiais, prestação de cuidados de conforto, para proporcionar 
maior bem-estar físico e mental aos pacientes;
Preparar e esterilizar material e instrumental, ambientes e equipamentos, obedecendo normas e rotinas 
preestabelecidas, para realização de exames, tratamentos e intervenções cirúrgicas;
Executar todas as atividades do Auxiliar de Enfermagem;
Participar da supervisão e orientação das atividades de enfermagem do pessoal auxiliar;
Assistir ao enfermeiro em programas de Vigilância Epidemiológica;
Assistir ao enfermeiro na execução dos programas e nas atividades de assistência integral à saúde individual e 
de grupos, particularmente daqueles prioritários e de alto risco;
Assistir ao enfermeiro na execução dos programas de higiene e segurança do trabalho e de prevenção de 
acidentes e de doenças ocupacionais;
Manusear equipamentos especiais;
Controlar o consumo de medicamentos e demais materiais de enfermagem, verificando o estoque para 
solicitar o suprimento dos mesmos;
Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
Requisito: Ensino Médio com Curso Específico de Técnico de Enfermagem e Registro no COREN.

II – ENFERMEIRO

Descrição Sumária – Compreende as tarefas que se destinam a executar serviços de enfermagem, empregando 
processos de rotina e/ou específicos, para possibilitar a proteção e a recuperação da saúde individual ou coletiva.
Descrição Detalhada – Executar diversas tarefas de enfermagem como: administração sangue e plasma, 
controle de pressão arterial, aplicação de respiradores artificiais e outros tratamentos, pondo em prática seus 
conhecimentos técnicos, para proporcionar o bem-estar físico, mental e social aos pacientes;
Prestar primeiros socorros no local de trabalho, em casos de acidente ou doença, fazendo curativos ou imobi-
lizações especiais, administrando medicamentos, para posterior atendimento médico;
Supervisionar a equipe de enfermagem, treinando, coordenando e orientando sobre o uso de equipamentos, medica-
mentos e materiais mais adequados de acordo com a prescrição do médico, para assegurar o tratamento ao paciente;
Manter os equipamentos e aparelhos em condições de uso imediato, verificando periodicamente seu funcionamento e 
providenciando sua substituição ou conserto, para assegurar o desempenho adequado dos trabalhos de enfermagem;
Supervisionar e manter salas, consultórios e demais dependências em condições de uso, assegurando sempre a 
sua higienização e limpeza dentro dos padrões de segurança exigidos;
Promover a integração da equipe como unidade de serviço, organizando reuniões para resolver os problemas que 
surgem, apresentando soluções através de diálogo com os funcionários e avaliando os trabalhos e as diretrizes;
Desenvolver o programa de saúde da mulher, orientações sobre o planejamento familiar, às gestantes, sobre os 
cuidados na gravidez, a importância do pré-natal, etc.;
Efetuar trabalhos com crianças para a prevenção da desnutrição, desenvolvendo programa de suplementação alimentar;
Executar programas de prevenção de doenças em adultos, identificação e controle de doenças como diabetes e hipertensão;
Desenvolver o programa com adolescentes, trabalho de integração familiar, educação sexual, prevenção de drogas etc.;
Executar a supervisão e controle de equipamentos e materiais de consumo;
Participar de reuniões de caráter administrativo e técnico de enfermagem, visando o aperfeiçoamento dos serviços prestados;
Efetuar e registrar todos os atendimentos, tratamentos executados e ocorrências verificadas em relação ao pa-
ciente, anotando em prontuários, ficha de ambulatório, relatório de enfermagem da unidade, para documentar 
a evolução da doença e possibilitar o controle da saúde;
Fazer estudos e previsão de pessoal e materiais necessários às atividades, elaborando escalas de serviços e 
atribuições diárias, especificando e controlando materiais permanentes e de consumo para assegurar o desem-
penho adequado dos trabalhos de enfermagem;
Organizar e/ou participar em bancas examinadoras, em assuntos específicos, nos concursos para provimentos 
de cargos e contratação do pessoal de enfermagem;
Desenvolver ou colaborar em pesquisas na área de saúde e de enfermagem que resultem no desenvolvimento 
da tecnologia apropriada à assistência à saúde;
Participar na elaboração e operacionalização do sistema de referência e contra referência no atendimento à 
saúde da população;
Participar em projetos de construção e reforma de unidades de saúde;
Prescrever medicamentos previamente estabelecidos em programas de Saúde Pública e em rotinas aprovadas 
pela instituição de saúde;
Prescrever cuidados de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos de base científica e capacida-
de de tomar decisões imediatas;
Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
Requisito: Curso Superior Completo e Registro no COREN.

III – SERVENTE

Descrição Sumária – Compreende as tarefas que se destinam a executar serviços de limpeza e higienização 
de ambientes, de auxílio em cozinhas e outros e preparo de café, chá e outros, zelando pela ordem e limpeza.
Descrição Detalhada – Efetuar a limpeza e higienização de sanitários, salas, pátios e assemelhados, utilizan-
do-se de utensílios manuais e materiais de limpeza, como detergentes, desinfetantes e etc.; 
Efetuar limpeza de salas de aula, varrendo o chão, limpando vitrais, portas, lousas, etc.;
Providenciar a lavagem e guarda dos utensílios, para assegurar sua posterior utilização;
Preparar e servir café, chá, sucos e água, para atender funcionários e visitantes da unidade;
Efetuar a limpeza e higienização da cozinhas, lavando pisos, peças, azulejos, para manter um bom aspecto de 
higiene e limpeza;
Auxiliar no preparo de refeições ou merenda escolar, lavando e cortando verduras e legumes, separando ingredientes, etc.;
Receber, armazenar e controlar estoque de materiais necessários ao desenvolvimento de seus serviços, requi-
sitando sua reposição sempre que necessário;
Executar outras tarefas, trabalhos, serviços ou procedimentos, determinados pelo superior imediato, compatí-
veis com sua área de atuação, competência e conhecimento.
Requisito: Alfabetizado.

IV - FISIOTERAPEUTA

Descrição Sumária – Compreende as tarefas que se destinam a tratar meningites, encefalites, doenças reu-
máticas, paralisias, seqüelas de acidentes vascular-cerebrais e outros, empregando ginástica corretiva, cinesiote-
rapia, eletroterapia e demais técnicas especiais de reeducação muscular, para obter o máximo de recuperação 
funcional dos órgãos e tecidos afetados.
Descrição Detalhada – Avaliar e reavaliar o estado de saúde de doentes e acidentados, realizando testes mus-
culares, funcionais, de amplitude articular, de verificação de cinética e movimentação, de pesquisa de reflexos, pro-
vas de esforço, de sobrecarga e de atividades, para identificar o nível de capacidade funcional dos órgãos afetados;
Planejar e executar tratamentos de afecções reumáticas, osteartroses, seqüelas de acidentes vascular-cerebrais, 
poliomielite, meningite, encefalite, de traumatismos raquimedulares, de paralisias cerebrais, motoras, neuróge-
nas e de nervos periféricos, miopatias e outros, utilizando-se de meios físicos especiais como cinesioterapia e 
hidroterapia, para reduzir ao mínimo as conseqüências dessas doenças;
Atender amputados, preparando o coto e fazendo treinamento com prótese, para possibilitar sua movimenta-
ção ativa e independente;
Ensinar exercícios corretivos de coluna, defeitos dos pés, afecções dos aparelhos respiratório e cardiovascular, 
orientando e treinando o paciente em exercícios de ginásticas especiais, para promover correções de desvios 
de postura e estimular a expansão respiratória e a circulação sanguínea;
Fazer relaxamento, exercícios e jogos com pacientes portadores de problemas psíquicos, treinando-os de for-
ma sistemática, para promover a descarga ou liberação da agressividade e estimular a sociabilidade;
Supervisionar e avaliar atividades do pessoal auxiliar de fisioterapia, orientando-os na execução de tarefas, para 
possibilitar a execução correta de exercícios físicos e a manipulação de aparelhos mais simples;
Assessorar autoridades superiores em assuntos de fisioterapia, preparando informes, documentos e pareceres, 
para avaliação da política de saúde;
Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
Requisito: Curso Superior em Fisioterapia e Registro no CREFITO.

V – OPERADOR DE RAIO X

Descrição Sumária – Compreende as tarefas que se destinam a executar exames radiológicos, sob a 
supervisão do médico radiologista, posicionando adequadamente o paciente e acionando o aparelho de Raios-X.
Descrição Detalhada – Selecionar os filmes a serem utilizados, atendendo ao tipo de radiografia requisitada 
pelo médico, para facilitar a execução do trabalho;
Colocar os filmes no chassi, posicionando-os e fixando letras e números radiopacos no filme, para bater as 
chapas radiográficas;
Preparar o paciente, fazendo-o vestir roupas adequadas e livrando-o de qualquer jóia ou objeto de metal, para 
assegurar a validade do exame;
Colocar o paciente nas posições corretas, medindo as distâncias para focalização da área a ser radiografada, 
para obter chapas mais nítidas;
Acionar o aparelho de Raios-X, observando as instruções de funcionamento, para provocar a descarga de 
radioatividade sobre a área a ser radiografada;
Registrar o número de radiografias realizadas, discriminando tipos, regiões e requisitantes, para possibilitar a 
elaboração do boletim estatístico;
Controlar o estoque de filmes, contrastes e outros materiais de uso no setor, verificando e registrando gastos, 
para assegurar a continuidade dos serviços;
Manter a ordem e a higiene no ambiente de trabalho, seguindo normas e instruções, para evitar acidentes;

Pode operar máquinas reveladoras automáticas para revelação, fixação e secagem de chapas radiográficas;
Executar outras tarefas determinadas pelo superior imediato.
Requisito: Ensino Médio com Curso Técnico e Registro no Conselho Regional de Radiologia.

VI - Fonoaudiólogo
Descrição Sumária
Compreende as tarefas que se destinam a identificar problemas ou deficiências ligadas à comunicação oral, 
empregando técnicas próprias de avaliação e fazendo treinamento fonético, auditivo e de dicção, para possibi-
litar o aperfeiçoamento e/ou a reabilitação da fala.

Descrição Detalhada
Avaliar as deficiências do paciente, realizando exames fonéticos, de linguagem, audiometria, gravação e outras 
técnicas próprias, para estabelecer o plano de treinamento ou terapêutico;
Orientar o paciente com problemas de linguagem e audição, utilizando a logopedia e audiologia em sessões 
terapêuticas, visando sua reabilitação;
Orientar a equipe pedagógica, preparando informe e documentos sobre assuntos de fonoaudiologia, a fim de 
possibilitar-lhe subsídios;
Controlar e testar periodicamente a capacidade auditiva dos servidores, principalmente daqueles que traba-
lham em locais onde há muito ruído;
Aplicar testes audiométricos para pesquisar problemas auditivos;
Determinar a localização de lesão auditiva e suas conseqüências na voz, fala e linguagem do indivíduo;
Orientar os professores sobre o comportamento verbal da criança, principalmente com relação à voz;
Atender e orientar os pais sobre as deficiências e/ou problemas de comunicação detectadas nas crianças, 
emitindo parecer de sua especialidade e estabelecendo tratamento adequado, para possibilitar-lhes a reeduca-
ção e a reabilitação;
Executar outras tarefas correlatas determinadas pela superior imediato.
Requisito: Curso Superior em Fonoaudilogia e Registro no C.R.F.
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ANEXO II - REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO

Nome do candidato:      
Cargo Pretendido:    
RG   
CPF  
Data de nascimento / /  
Telefone ( )     
E-mail   

*Obrigatório Numero COREN ou CRP   
*Obrigatório Endereço:    

Vem requerer a inscrição do Processo Seletivo Simplificado, declarando que atendo  
as condições estabelecidas Edital, sob pena das responsabilidades civis e criminais.

Nestes termos, pede deferimento.

  , de 2021.

Assinatura

EDITAL DE CHAMAMENTO
O CONSELHO MUNICIPAL DO PLANO DIRETOR, CRIADO PELA LEI Nº 3364/2010, ATRAVÉS DE SEU 
PRESIDENTE, DANDO A OPORTUNIDADE DEMOCRÁTICA, CONVOCA A MANIFESTAR O INTERES-
SE EM COMPOR O MESMO AS ENTIDADES REPRESENTATIVAS DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADAS 
NOS SEGUINTES SEGMENTOS: ENTIDADES AMBIENTAIS, ENTIDADES DAS CLASSES EDUCACIONAIS, 
ENTIDADES DE AMIGOS DE BAIRRO E ASSOCIAÇÕES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE CIVIL EM GE-
RAL. AS ENTIDADES INTERESSADAS DEVERÃO SE MANIFESTAR ATÉ O DIA 20/04/2021, ATRAVÉS DE 
OFÍCIO PROTOCOLADO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO.

SOCORRO, 08 DE ABRIL DE 2021.

HENRIQUE CÉZAR COUTINHO DA ROCHA
PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DO PLANO DIRETOR

ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO ..............

LICITAÇÕES ............................................................

EXTRATO DE ADITAMENTO
CONTRATANTE: Município de Socorro. CONTRATADO: Y.F.C. CONSTRUÇÕES LTDA – ME - 
OBJETO: Aditamento de prazo referente Contratação de empresa especializada para a execução de serviços 
de obras de engenharia e/ou arquitetura visando a “Construção da “Praça do Amanhã” – Saúde e Bem Estar 
para Todos”, com fornecimento de materiais, através do convênio nº 109/2019, firmado entre o Município de 
Socorro e o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria da Justiça e Cidadania, Fundo Estadual de Defesa 
dos Interesses Difusos (FID), Processo SJC/FID 1328318/2017, conforme especificações contidas no Anexo III 
do edital – Memorial Descritivo. VIGÊNCIA: 05 MESES. ASSINATURA: 02/03/2021. PROCESSO Nº 
090/2019/PMES – TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019.

CONTRATANTE: Município de Socorro. CONTRATADO: BANCO BRADESCO S.A. - OBJETO: 
Aditamento ao Credenciamento de Instituições Financeiras para Prestação de Serviços Bancários para 
recolhimentos de Tributos e demais Receitas Públicas Municipais. ASSINATURA: 26/03/2021. VIGÊNCIA: 
12 (doze) meses, contados partir de 27/03/2021. VALOR: Pela prestação de serviços de arrecadação, objeto 
do presente Contrato, a CONTRATANTE paga à CONTRATADA tarifa pelos documentos com código de 
barras e prestação de contas através de meio magnético, nas seguintes bases: I - R$ 3,18 por documento 
recebido Bradesco Expresso – Correspondência Bancários; II - R$ 3,18 por documento recebido internet; III - 
R$ 3,18 por documento recebido Autoatendimento. PROCESSO Nº 006/2017/PMES - CHAMAMENTO 
PÚBLICO Nº 002/2017 - INEXIGIBILIDADE Nº 001/2017.

CONTRATANTE: Município de Socorro. CONTRATADO: ASSIST COMERCIO E SERVIÇOS 
LTDA – EPP - OBJETO: Aditamento a Contratação de empresa especializada para licenciamento de sistema 
de informática (licença de uso) apto a gerenciar as atividades dos munícipes referentes aos serviços públicos 
prestados aos mesmos pela Prefeitura, considerando fornecimento de materiais e mão de obra, necessários, 
bem como, a capacitação dos servidores públicos envolvidos, desenvolvimento de formulários para coleta de 
dados, cadastramento dos cidadãos, plano de divulgação e fornecimento de cartão PVC, visando, a identificação 
dos usuários (munícipes) por meio de um único número identificador, conforme as especificações obrigatórias 
constantes no Projeto Básico. VALOR: R$ 125.489,52. ASSINATURA: 12/03/2021. VIGÊNCIA: 12 
MESES.  PROCESSO Nº 098/2017/PMES – PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2017.

CONTRATANTE: Município de Socorro. CONTRATADO: Sr. Rodrigo Zuccon e outros. OBJETO: 
Aditamento ao Contrato referente à Locação de Imóvel para atender necessidades de instalação do profissional do 
Programa Mais Médico do Ministério de Saúde. VALOR: R$ 10.687,08. ASSINATURA: 31/03/2021. VIGÊNCIA: 
12 meses, iniciando em 02/04/2021.  PROCESSO Nº 026/2019/PMES - DISPENSA Nº 002/2019.

CONTRATANTE: Município de Socorro. CONTRATADO: Sr. Domingos Antonio Mucciacito - 
OBJETO: Aditamento a Locação de Imóvel com finalidade de instalar a Primeira e Segunda Vara do Tribunal 
de Justiça da Comarca de Socorro/SP. VALOR: R$ 44.432,16. ASSINATURA: 30/03/2021. VIGÊNCIA: 12 
meses.  PROCESSO Nº 028/2020/PMES - DISPENSA Nº 003/2020.

CONTRATANTE: Município de Socorro. CONTRATADO: PORTO DE AREIA ALIANÇA LTDA. 
OBJETO: Aditamento a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e 
desassoreamento em um trecho do rio do peixe, feita com draga de sucção e a destinação final do material 
removido, conforme especificações contidas no anexo II - Termo de Referência do Edital. VIGÊNCIA: 03 
meses contados a partir de 28/03/2021. ASSINATURA: 16/03/2021.  PROCESSO Nº 083/2020/
PMES - CONVITE Nº 024/2020.

CONTRATANTE: Município de Socorro. CONTRATADO: Construtora J.G. LTDA – ME. OBJETO: 
Aditamento de prazo e supressão de valor referente à Contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de obras de engenharia e arquitetura visando a “Construção de Unidade de Atenção Especializada 
em Saúde, Sendo Laboratório Municipal”, com fornecimento de materiais, Contrato de Repasse celebrado 
entre o Município de Socorro e a União Federal, por intermédio do Ministério da Saúde, representado pela 
Caixa Econômica Federal, Contrato de Repasse nº 851738/2017/MINISTÉRIO DA SAÚDE/CAIXA, Processo 
nº 2580.9000445-00/2017, conforme especificações contidas no Anexo III do edital – Memorial Descritivo. 
VALOR: Supressão de R$ 7.990,68. VIGÊNCIA: 30 dias. ASSINATURA: 12/03/2021.  PROCESSO 
Nº 116/2018/PMES – TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2018.

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: Município de Socorro. CONTRATADO: TONY COMÉRCIO DE CHOCOLATES 
E DOCES CASEIROS LTDA. OBJETO: Aquisição de ovos de páscoa, conforme especificações constantes 
no anexo II – Termo de Referência do edital. VALOR: R$ 30.700,00. VIGÊNCIA: até o esgotamento das 
quantias ou até o término do ano vigente. ASSINATURA: 26/03/2021.  PROCESSO Nº 009/2021/PMES 
– PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021.

Paulo Reinaldo de Faria - Chefe da Supervisão de Licitação

RESUMO DA ATA DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO
PROCESSO Nº 005/2021/PMES – DISPENSA Nº 001/2021 - CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021. 
Aos cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, às 10h, na Sala da Comissão Municipal de 
Licitações do Município de Socorro, sito à Avenida José Maria de Faria, 71, Centro, Socorro, Estado de São Paulo, 
procedeu-se à abertura da sessão para o julgamento do presente procedimento licitatório, estando presente a 
Comissão Municipal de Licitações, tendo em vista, que aos vinte e três dias do mês de março do ano de dois mil 
e vinte e um, às 10h, na Sala da Comissão Municipal de Licitações do Município de Socorro. Após a entrega dos 
envelopes 01 – Habilitação, 02 – Projeto de Venda, com encerramento para a entrega dos mesmos às 9 horas 
e 30 minutos, e logo após a lavratura da ata referente à Chamada Pública para a aquisição parcelada, 
em entregas semanais, quinzenais e/ou mensais, de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, 
Empreendedor Familiar Rural, Associações 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. Foi dada a publicidade do edital nos termos 
estabelecidos em lei, demonstrando que a municipalidade cumpriu com os requisitos legais para a publicidade 
e transparência do certame. Entregaram os envelopes n° 01 – Habilitação e de n° 02 – Projeto de Venda, os 
grupos formais, grupos informais e fornecedores individuais: 1) ADRIANO FARIA, 2) ASSOCIAÇÃO DE 
PRODUTORES RURAIS DO BAIRRO DA CHAVE E REGIÃO, 3) JOÃO ANTONIO FERREIRA 
DA ROCHA - Representante do GRUPO INFORMAL; 4) JOSÉ APARECIDO FRANCO; 5)  
ASSOCAÇÃO RURAL DA MICROBACIA DO JABOTICABAL. Procedendo-se a abertura dos 
envelopes de Habilitação, conferidos e rubricados pela Comissão, representantes das licitantes e membro 
representante do CAE. A Comissão verificou ainda a veracidade dos documentos através dos sites oficiais, 
verificando a validade e procedência das mesmas. Os documentos foram passados aos representantes presentes 
para exame e rubrica. Diante do exposto a Comissão Municipal de Licitações do Município de Socorro levando 
em conta o item 4.7 do edital, comunicou aos licitantes presentes e ausente sobre a abertura de prazo para 
regularização de documentos de até 05 (cinco) dias e após decorrido o prazo será agendada nova data para 
continuidade dos trabalhos. Levando-se em conta o item 4.7 do edital as documentações foram entregues 
dentro do prazo definido em edital, referentes ao item 2.1.1, “i”, e item 2.2, “c”, e item 2.3, “d” do Edital. Aos 
cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte um às 10 horas, reuniram-se novamente a Comissão 
de Licitações para continuidade dos trabalhos, comparecendo também todos os representantes das licitantes, 
bem como representante do CAE. Foi informado aos licitantes presentes que a prova de atendimento dos 
requisitos higiênico – sanitários foram apresentados pelos licitantes. Foi convocada, nutricionista responsável 
pela Secretaria Municipal de Educação, para análise e avaliações necessárias, sendo que após análise a mesma 
informou que os documentos estão em ordem e somente estes poderão ofertar produtos manipulados no 
projeto de venda. Após análise a Comissão verificou que todos os licitantes cumpriram com as exigências do 
edital. Diante do exposto e por estarem com a documentação de acordo com o solicitado no Edital, declarou-
se habilitados todos licitantes: grupos formais, grupo informal e fornecedores individuais. E considerando 
que todos licitantes abriram mão de quaisquer recursos e impugnações, em ato contínuo, nesta mesma data, 
procedendo-se a abertura dos envelopes 02-Projeto de Venda, conferidos e rubricados pela Comissão e 
licitantes presentes, a Comissão de Licitação após análise dos projetos, verificou que com referência aos itens 
01, 03, 07, 18, 20, 22 e 24 foi observada a ordem de prioridade para seleção nos termos dos itens 5.2, 5.3 e 
5.4 do edital. Com referência as ofertas feitas para os Itens 03 e 24, foram observados os critérios de seleção 
previstos no item 5.2- II, considerando a prioridade do grupo formal de região geográfica imediata sobre o 
grupo formal de região geográfica intermediária, e ainda para os itens 01, 03, 07, 18, 20 e 22 foi aplicado o item 
5.3, “III”, considerando ainda a prioridade do grupo formal sobre o grupo informal participante nos itens. E ainda 
para o item 03 foi observado o disposto no item 5.4 do edital, considerando que os fornecedores de região 
geográfica imediata não ofertaram o quantitativo total sendo necessário o complemento com os projetos dos 
demais grupos, de acordo com os critérios de seleção e priorização citados nos itens 5.1, 5.2 e 5.3 do edital. 
Os projetos acima elencados foram aceitos por tratar-se de chamada pública para aquisição de alimentos da 
agricultura familiar, considerando que as quantidades não ultrapassaram ao estipulado em edital, e tal condição 
está prevista no item 5 do edital e seus subitens. Sendo que após ter solucionado todos os questionamentos 
inerentes ao presente processo, tendo em vista que os Projetos de Venda estavam em conformidade com o 
Edital e levando-se em conta, exclusivamente, os critérios estabelecidos no edital a Comissão Municipal de 
Licitações CLASSIFICOU o objeto do presente certame para os seguintes GRUPOS FORMAIS: 
- ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS DO BAIRRO DA CHAVE E REGIÃO,  pelo valor 
total de R$  131.100,20 (Cento e Trinta e Um Mil Cem Reais e Vinte Centavos);
- ASSOCIAÇÃO RURAL DA MICROBACIA DO JABOTICABAL, pelo valor total de R$ 33.075,01 
(Trinta e Três Mil Setenta e Cinco Reais e Um Centavo).
A Comissão Municipal de Licitações CLASSIFICOU o objeto do presente certame para o seguinte o 
GRUPO INFORMAL:
- GRUPO INFORMAL composto pelos agricultores: João Antonio Ferreira da Rocha, João Ferreira da 
Rocha, Sidney Barrel, Cornélio Ap. Cavazan, Elias Rodrigues de Morais, Alex José de Moraes, Célio Rodrigues 
de Morais, Clodoaldo Luis Bonfá, Marcos Cesar Quadrini, neste ato representado pelo Sr. JOÃO ANTONIO 
FERREIRA DA ROCHA, pelo valor total de R$ 117.945,19 (Cento e Dezessete Mil Novecentos e 
Quarenta e Cinco Reais e Dezenove Centavos);
A Comissão Municipal de Licitações CLASSIFICOU o objeto do presente certame para os seguintes 
FORNECEDORES INDIVIDUAIS:
- JOSÉ APARECIDO FRANCO, pelo valor total de R$ 19.999,44 (Dezenove Mil Novecentos e 
Noventa e Nove Reais e Quarenta e Quatro Centavos);
- ADRIANO FARIA, pelo valor total de R$ 9.450,00 (Nove Mil Quatrocentos e Cinquenta Reais).
A classificação de acordo com a ordem de prioridade estabelecida em Edital e Lei específica deu-se conforme 
itens e valores acima descritos. A Presidente da Comissão Municipal de Licitações da Prefeitura do Município 
de Socorro deu por encerrada a presente sessão, concedendo aos licitantes (grupos formais, informais 
e fornecedores individuais) presentes e ausentes o prazo recursal de 02 (dois) dias úteis contra os atos 
praticados por esta Comissão Municipal de Licitações. Nada mais havendo a tratar. A Ata na integra, encontra-
se disponível no site da Prefeitura do Município de Socorro, no link de Licitações abertas. 
Socorro, 05 de abril de 2021. 

Paulo Reinaldo de Faria – Chefe da Supervisão de Licitações.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Eu, Josué Ricardo Lopes, 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 008/2021/PMES - PREGÃO PRESENCIAL PARA RE-
GISTRO DE PREÇOS Nº 005/2021, cujo objeto é o Registro de Preços para Aquisição de diversos aparelhos de 
ginástica para compor as academias de ar livre para serem instaladas em diversos pontos da cidade de Socorro, 
conforme especificações descritas no Anexo II – Termo de Referência, para as empresas abaixo relacionadas, 
conforme Ata de Julgamento e Adjudicação de 25/02/2021, disponibilizada na íntegra no sítio eletrônico da 
municipalidade (www.socorro.sp.gov.br), a saber:

MAPA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- ME, para os itens:
Item 01, pelo valor total de R$ 28.350,00 (Vinte e Oito Mil Trezentos e Cinquenta Reais);
Item 02, pelo valor total de R$ 5.400,00 (Cinco Mil e Quatrocentos Reais);
Item 03, pelo valor total de R$ 34.650,00 (Trinta e Quatro Mil Seiscentos e Cinquenta Reais);
Item 04, pelo valor total de R$ 6.600,00 (Seis Mil e Seiscentos Reais);
Item 05, pelo valor total de R$ 56.280,00 (Cinquenta e Seis Mil Duzentos e Oitenta Reais);
Item 06, pelo valor total de R$ 10.720,00 (Dez Mil Setecentos e Vinte Reais). 

DELVA FABRICAÇÃO DE PEÇAS EM METAIS LTDA - EPP, para os itens:
Item 07, pelo valor total de R$ 31.500,00 (Trinta e Um Mil e Quinhentos Reais);
Item 08, pelo valor total de R$ 6.000,00 (Seis Mil Reais);
Item 09, pelo valor total de R$ 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais);
Item 10, pelo valor total de R$ 22.500,00 (Vinte e Dois Mil e Quinhentos Reais);
Item 12, pelo valor total de R$ 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais).

ALIANÇA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPTOS LTDA - ME, para os itens:
Item 11, pelo valor total de R$ 29.750,00 (Vinte e Nove Mil Setecentos e Cinquenta Reais);
Item 13, pelo valor total de R$ 33.500,00 (Trinta e Três Mil e Quinhentos Reais). 

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

Socorro, 07 de abril de 2021.
Josué Ricardo Lopes 
Prefeito Municipal 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Eu, Josué Ricardo Lopes, Prefeito Municipal, em cumprimento ao disposto no inciso VI, do Art. 43 da Lei Federal 
de Licitações Nº 8.666/93 e demais alterações posteriores, ADJUDICO e HOMOLOGO o resultado do 
PROCESSO Nº 005/2021/PMES – DISPENSA Nº 001/2021 - CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, 
referente à Chamada Pública para a aquisição parcelada, em entregas semanais, quinzenais e/
ou mensais, de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, Empreendedor Familiar Rural, 
Associações 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, conforme a Ata de Julgamento e Classificação da Comissão Municipal de Licitações, de 
05/04/2021, disponibilizada no site oficial da Prefeitura de Socorro e devidamente publicada no Jornal Oficial 
de Socorro, nos termos da Lei 8.666/06, para os seguintes grupos formais, grupo informal e fornecedores 
individuais, abaixo relacionados:
 
1) ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS DO BAIRRO DA CHAVE E REGIÃO, para 
os itens 01, 03, 04, 07, 08, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 24 e 25, pelo valor total de 131.100,20 (Cento e Trinta e Um 
Mil Cem Reais e Vinte Centavos);
2)  ASSOCIAÇÃO RURAL DA MICROBACIA DO JABOTICABAL, para os itens 02, 03, 12 e 
23, pelo valor total de R$ 33.075,01 (Trinta e Três Mil Setenta e Cinco Reais e Um Centavo); 
3) GRUPO INFORMAL composto pelos agricultores: GRUPO INFORMAL composto pelos agricul-
tores: João Antonio Ferreira da Rocha; João Ferreira da Rocha; Sidney Barrel; Cornélio Ap. Cavazan; Elias Rodri-
gues de Morais; Alex José de Moraes; Célio Rodrigues de Morais; Clodoaldo Luis Bonfá; Marcos Cesar Quadrini, 
para os itens 03, 06, 07, 10, 11, 13, 15, 17, 22, 26, pelo valor total de R$ 117.945,19 (Cento e Dezessete Mil 
Novecentos e Quarenta e Cinco Reais e Dezenove Centavos);
4) JOSÉ APARECIDO FRANCO, para o item 03, pelo valor total de R$ 19.999,44 (Dezenove Mil 
Novecentos e Noventa e Nove Reais e Quarenta e Quatro Centavos);
5) ADRIANO FARIA, para o item 20, pelo valor total de R$ 9.450,00 (Nove Mil Quatrocentos 
e Cinquenta Reais).
 
Socorro, 09 de abril de 2021.

Josué Ricardo Lopes 
Prefeito Municipal 
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TERMO DE RATIFICAÇÃO
Eu, Josué Ricardo Lopes, Prefeito do Município de Socorro, Estado de São Paulo, RATIFICO o resultado da 
Ata de Julgamento referente PROCESSO Nº 006/2021/PMES - CONVITE Nº 002/2021, cujo objeto é 
a contratação de empresa especializada ou profissional autônomo visando à realização de Aulas 
de Futebol e atividades físicas para o programa “Campeão do Futuro”, conforme especificações 
contidas no anexo II - Projeto Básico do Edital, tendo em vista que o mesmo restou FRACASSADO 
considerando que todos os licitantes tiveram suas propostas desclassificados no presente certame.
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, 06 de abril de 2021.

Josué Ricardo Lopes 
Prefeito Municipal 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
 
Eu, Josué Ricardo Lopes, 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 010/2021/PMES - PREGÃO PRESENCIAL 
PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2021, cujo objeto é o Registro de Preços para aquisição de 
concreto usinado e contratação de horas de serviços de motobomba, pelo período de 12 meses, 
conforme especificações constante no Anexo II - Termo de Referencia do Edital, para a empresa 
abaixo relacionada, conforme Ata de Julgamento e Adjudicação de 26/03/2021, disponibilizada na íntegra no sítio 
eletrônico da municipalidade (www.socorro.sp.gov.br), a saber:
 
J.S.A. CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA, para o lote abaixo relacionado:                  
Lote 01, pelo valor total de R$ 363.600,00 (Trezentos e Sessenta e Três Mil e Seiscentos Reais).

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

Socorro, 06 de abril de 2021.

Josué Ricardo Lopes 
Prefeito Municipal

Sessão Ordinária de 5 de abril de 2021
Presidência: Vereador Willhams Pereira de Morais
Vereadores presentes: Airton Benedito Domingues de Souza, Alexandre Apa-
recido de Godoi, Lauro Aparecido de Toledo, Marcelo José de Faria, Marco 
Antonio Zanesco, Osvaldo Brolezzi, Thiago Bittencourt Balderi, Tiago de Faria e 
Willhams Pereira de Morais.

EXPEDIENTE:
Em votação: Atas das Sessões Ordinária e Extraordinária de 15 de março de 
2021. Deliberação do Plenário: aprovadas por unanimidade.

Expediente encaminhado pelo Executivo Municipal

Ofício n.º 53/2021 do senhor Prefeito: encaminha balancete financeiro 
da Prefeitura Municipal relativo ao mês de fevereiro/2021. Deliberação da 
Presidência: Encaminhe-se à Comissão Permanente de Finanças e Orçamento 
para apreciação e elaboração de pareceres; 
Ofício n.º 57/2021 do senhor Prefeito: encaminha o Projeto de Lei n.º 24/2021 
que “Dispõe sobre a criação do novo Conselho Municipal de Acompanhamento 
e Controle Social do Fundo de Manutenção em Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização aos Profissionais da Educação – CACS-FUNDEB, em 
conformidade com o art. 212-A da Constituição Federal, regulamentado na forma 
da Lei Federal n.º 14.113 de 25-12-2020 e dá outras providências”. Deliberação 
da Presidência: Projeto de Lei antecipadamente instruído com os pareceres 
das Comissões Permanentes. Encaminhe-se à Ordem do Dia para discussão e 
apreciação;  
Ofício n.º 055/2021 do senhor Prefeito: encaminha resposta ao Pedido de 
Informação n.º 07/2021, do Vereador Thiago Bittencourt Balderi, que “solicita 
informações sobre atraso das obras no Loteamento Laranjeiras”. Deliberação 
da Presidência: Para conhecimento dos senhores Vereadores e posteriormente 
arquive-se;
Ofício n.º 058/2021 do senhor Prefeito: encaminha resposta ao Pedido 
de Informação n.º 09/2021, do Vereador Marco Antonio Zanesco, que “solicita 
informações sobre a Parceria Público Privada de concessão administrativa de 
iluminação pública”. Deliberação da Presidência: Para conhecimento dos senhores 
Vereadores e posteriormente arquive-se;
Ofício n.º 060/2021 do senhor Prefeito: solicita dilação de prazo para envio 
de resposta ao Pedido de Informação n.º 10/2021, dos Vereadores Airton Benedito 
Domingues de Souza e Tiago de Faria, que “solicita informações sobre a emissão 
de documentos em obras situadas no Jardim Itália”. Deliberação da Presidência: 
Atenda-se o pedido. Solicito ao Departamento de Assistência Legislativa que 
oficie o senhor Prefeito acerca desta deliberação;
Ofício n.º 061/2021 do senhor Prefeito: encaminha resposta ao Pedido de 
Informação n.º 11/2021, dos Vereadores Airton Benedito Domingues de Souza e 
Tiago de Faria, que “solicita informações sobre o asfaltamento de trecho situado 
na Estrada Municipal do Bairro dos Nogueiras”. Deliberação da Presidência: Para 
conhecimento dos senhores Vereadores e posteriormente arquive-se.

Expediente encaminhado por diversos
Mensagem do Departamento de Estradas de Rodagem – DER/SP: 
informa o valor estimado em R$ 14.741.801,25 para as obras de melhoramentos 
e pavimentação da estrada vicinal que liga os bairros do Oratório de Cima, 
Agudo e Chaves. Deliberação da Presidência: Para conhecimento dos senhores 
Vereadores e posteriormente arquive-se;
Ofício NUDEM n.º 045/2021 do Núcleo Especializado de Promoção e 
Defesa dos Direitos das Mulheres, da Defensoria Pública do Estado de 
São Paulo: aponta razões e solicita a criação de um Conselho Municipal dos 

Direitos das Mulheres no município de Socorro. Deliberação da Presidência: Para 
conhecimento dos senhores Vereadores. Informo aos senhores Vereadores que 
esta demanda está sendo encaminhada ao senhor Prefeito Municipal através de 
indicação nesta sessão ordinária;
Ofício n.º CPI2-040/220/21 enviado pelo Comandante do Policiamento 
do Interior-2 da Polícia Militar do Estado de São Paulo: informa que 
o Cel. PM Renato Nery Machado responde por 38 municípios da Região de 
Campinas, incluindo Socorro, a partir de 02 de março de 2021. Deliberação da 
Presidência: Para conhecimento dos senhores Vereadores. Informo aos senhores 
Vereadores que esta Casa enviou correspondência congratulando o Comandante 
pela assunção ao cargo;
Ofício n.º 432/2021 da Câmara Municipal de Serra Negra: encaminha 
Moção n.º 03/2021, que apela pela remissão ou anistia dos débitos tributários das 
Santas Casas, ou pela possibilidade de realização do parcelamento de tais débitos 
através do PROSUS. Deliberação da Presidência: Encaminhe-se à Comissão 
Permanente de Justiça e Redação para apreciação e elaboração de pareceres.

Expediente apresentado pelos senhores Vereadores
Projeto de Lei n.º 23/2021 do Vereador Willhams Pereira de Morais: 
denomina logradouro público como Rua Antonio Aparecido Bueno.  Deliberação 
da Presidência: Encaminhe-se à Comissão Permanente de Justiça e Redação para 
apreciação e elaboração de pareceres;
Projeto de Lei n.º 25/2021 do Vereador Airton Benedito Domingues 
de Souza: dispõe sobre a inclusão de medidas de conscientização, prevenção 
e enfrentamento ao bullying escolar.  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;
Pedido de Informação n.º 12/2021 do Vereador Willhams Pereira 
de Morais: solicita informações sobre as medidas tomadas na prevenção ao 
desmatamento de matas ciliares e do Rio do Peixe.  Deliberação da Presidência: 
Encaminhe-se ao senhor Prefeito o presente expediente;
Requerimento de autoria conjunta dos Vereadores: n.º 41/2021, 
solicitando a consignação em ata manifestando profundo pesar pelo falecimento 
de:  Ivan José Coco; Adilson Fernandes; Otacilio Paula de Assis; Arnaldo Coutinho 
Dias; José Lugli; Benedicta De Jesus Cyrino; Carmosina do Nascimento; Ede Marlei 
Vera;Basilio Luiz Mative; Eliseu Preto Cardoso; Geraldo Sartori; Claudio Rubim 
de Toledo; Maria Nilza Romoaldo Gaudêncio; João Franco de Moraes; Maria 
Imaculada Rodrigues; Thereza Sacco de Almeida; Sonia Ribeiro Lopes; Durvalino 
Picolo; Jandyra Cardoso De Oliveira; Yolanda Defique Stafocher. Deliberação da 
Presidência: Atenda-se;
Requerimento do Vereador Marco Antonio Zanesco e coautoria 
do Vereador Osvaldo Brolezzi: n.º 43/2021, requer que seja oficiado ao 
Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Reinaldo de Souza Alguz, a fim de 
interceder junto ao Governo Estadual, para apresentação de Emenda Parlamentar 
para destinação de verba para pavimentação asfáltica e recapeamento asfáltico das 
ruas da cidade de Socorro. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento do Vereador Airton Benedito Domingues de Souza: n.º 
44/2021, requer na conformidade do Art. 204, caput, do Regimento Interno da 
Câmara, a retirada do Projeto de Resolução nº 02/2021, que’Institui o Banco de 
Ideias Legislativas no Município de Socorro’, que recebeu parecer contrário das 
Comissões Permanentes. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
 Requerimento do Vereador Willhams Pereira de Morais: n.º 45/2021, 
requer que seja oficiado o Excelentíssimo Senhor Deputado Federal David 
Soares, solicitando a apresentação de Emenda Parlamentar com o objetivo de 
destinar recursos financeiros no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) 
para a Santa Casa de Misericórdia de Socorro. Deliberação do Plenário: aprovado 
por unanimidade;
Requerimento do Vereador Willhams Pereira de Morais: n.º 46/2021, 
requer que seja oficiado ao DER - Departamento de Estrada e Rodagem, 
solicitando a construção de uma ciclovia na SP-008, entre os quilômetros 130 
-145, aproximadamente, do Portal Colonial até o Portal Lions. Deliberação do 
Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento do Vereador Marcelo José de Faria e coautoria Dos 
Vereadores Thiago Bittencourt Balderi e Alexandre Aparecido de 
Godoi: n.º 47/2021, requer que seja constado em ata um Voto de Congratulação 
ao Funcionário Público Municipal, Senhor Jorge Aparecido de Souza, pelos 
relevantes serviços prestados à Prefeitura Municipal de Socorro, durante os 
últimos anos, exercendo a função de Jardineiro no Horto Municipal. Deliberação 
do Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento do Vereador Marcelo José de Faria: n.º 48/2021, requer 
que seja constado em ata um Voto de Congratulação a operadora de turismo 
PróximAventura Canoar, pela iniciativa de comemorar a Semana das Águas e o 
Dia Mundial da Água levando algumas autoridades socorrenses para descer o 
Rio do Peixe em um passeio ecológico. Deliberação do Plenário: aprovado por 
unanimidade;
Indicações do Vereador Lauro Aparecido de Toledo ao Senhor Prefeito: 
nº 164/2021, indica que determine ao departamento competente que realize o 
recapeamento asfáltico da Rua Resedás, localizada no Bairro Bela Vista; não sendo 
possível o recapeamento, que seja feita a manutenção asfáltica através da ‘operação 
tapa buracos’; nº 192/2021, indica que determine ao departamento competente que 
realize o nivelamento e cascalhamento da estrada municipal que liga o Bairro da Lagoa 
ao Bairro Currupira, passando em frente as propriedades das famílias Reginato e Bonfá;
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Indicações do Vereador Osvaldo Brolezzi ao Senhor Prefeito: nº 
165/2021, indica que determine ao departamento competente que estude 
a possibilidade de aplicação da vacina de imunização contra o Covid19 
prioritariamente nos membros Guarda Civil Municipal; nº 166/2021, indica que 
determine ao departamento competente para que realize a instalação de uma 
lombada na Rua Barão de Ibitinga, na altura do número 509; nº 167/2021, indica 
que determine ao departamento competente para que realize a instalação de 
uma lombada na Rua Gregorina de Faria Alexandroni, na altura do número 595; 
nº 168/2021, indica que sejam tomadas as devidas providências no sentido de 
realizar a poda de árvores e a roçagem da vegetação existente as margens da 
Estrada Municipal que liga o Bairro dos Nogueiras ao Bairro Barão de Ibitinga; e 
nº 169/2021, indica que determine ao departamento competente para que seja 
nivelada e cascalhada a estrada municipal que liga o Bairro Sertãozinho ao Bairro 
do Agudo;
Indicações do Vereador Marco Antonio Zanesco ao Senhor Prefeito: nº 
170/2021, indica que determine ao departamento competente para que seja feita 
a manutenção da Estrada Municipal do Bairro Brejo de Baixo, com nivelamento, 
cascalhamento e roçagem da vegetação as margens da via; nº 171/2021, indica 
que determine ao departamento competente para que estude a possibilidade 
de instalação de um bicicletário no Centro Administrativo Municipal, com 
no mínimo 5 ou 7 vagas; nº 172/2021, indica para que proceda aos estudos 
necessários para instalação de uma academia ao ar livre no Bairro da Lagoa, nas 
proximidades da Praça da Igreja Católica; nº 173/2021, indica que determine ao 
departamento competente que proceda aos estudos necessários para contratar 
um Educador Físico para o Bairro da Lagoa, como forma de estimular a prática 
de atividades físicas pelos moradores, principalmente os mais idosos, de forma 
segura; nº 174/2021, indica que determine ao departamento competente que 
providencie a limpeza e manutenção de áreas verdes, localizado no Jardim Itália, 
realizando a roçagem da vegetação que está bastante alta; 
Indicação do Vereador Marco Antonio Zanesco e coautoria do Vereador 
Osvaldo Brolezzi ao Senhor Prefeito: nº 175/2021, indica que determine 
ao departamento competente para que instalem a iluminação pública na Rua 
Antônio Augusto Faccio, no Bairro dos Nogueiras, até o Jardim Laranjeiras;
Indicações do Vereador Tiago de Faria ao Senhor Prefeito: nº 176/2021, 
indica que providencie o reparo do asfalto da Rua Djanira de Camargo 
Marques, nas proximidades da esquina com a Rua Eliseu de Souza Pinto, onde 
a pavimentação está danificada e formou-se uma valeta, conforme foto anexa; 
nº 177/2021, indica que tome as devidas providencias para a instalação de três 
pontos de iluminação pública na Estrada do Bairro do Oratório Km 6.4; nº 
178/2021, indica que determine ao departamento competente para que seja 
realizada a manutenção, nivelamento e cascalhamento das estradas dos Bairros 
Visconde e Pedra Branca, a fim de proporcionar mais segurança e conforto aos 
motoristas que transitam por essas vias; nº 179/2021, indica que determine 
ao departamento competente o recapeamento asfáltico de um trecho da Rua 
João Leonardelli, compreendido entre o Centro de Referência Social (CRAS) 
e o cruzamento desta via com a Rua Capitão Joaquim de Souza Pinto, próximo 
à Santa; nº 180/2021, indica que determine ao departamento competente que 
realize a pavimentação asfáltica da Avenida das Estrelas, no bairro das Lavras de 
Baixo; e nº 181/2021, indica que determine ao departamento competente que 
seja realizada a pavimentação asfáltica de um trecho de aproximadamente 50m 
da Rua Emílio Constantini, que dá acesso à Estrada Vicinal Saturnino Rodrigues 
de Moraes (Bairro dos Pereiras);
Indicações do Vereador Airton Benedito Domingues de Souza ao 
Senhor Prefeito: nº 182/2021, indica que determine ao departamento 
competente que realize melhorias urgentes na continuidade da Rua Padre Sílvio 
Volpicelli, trecho de terra após a ESF Aparecidinha, com a recuperação da galeria 
de captação de água (boca de lobo), nivelamento e encascalhamento dos pontos 
críticos da referida rua; e nº 183/2021, indica que determine ao departamento 
competente para que realize melhorias urgentes na Travessa Felicio Muciacito, 
Jardim Gollo, com a recuperação da massa asfáltica com ação de tapa-buracos e/
ou recape dos pontos críticos da referida rua;
Indicações do Vereador Willhams Pereira de Morais ao Senhor 
Prefeito: nº 184/2021, indica que determine ao departamento competente 
para que realize a canalização da água pluvial que se acumula na Avenida Dr. 
Rebouças, visando seu desague em ribeirão localizado nas proximidades; nº 
185/2021, indica que realize os estudos necessários para a construção de uma 
Escola de Ensino Integral em terreno institucional pertencente à Prefeitura, no 
Bairro da Pompéia, ao lado do loteamento L’aqua Pompéia; nº 186/2021, indica 
que determine ao departamento competente para que realize a fiscalização 
em terrenos com matas ciliares, sobretudo locais que estão sendo desmatados 
para jardinagem ou empreendimentos; nº 187/2021, indica que determine ao 
departamento competente para que construa em área pública um memorial 
às vítimas da pandemia de Covid-19 em nossa cidade; e nº 188/2021, indica 
que determine ao departamento competente para realizar o recapeamento de 
pontos da Rua Praxedes Domingues de Oliveira, na altura do número 252, no 
bairro do Jardim Araújo, onde há muitos desgastes e buracos no asfalto;
Indicações do Vereador Marcelo José de Faria ao Senhor Prefeito: nº 
189/2021, indica que determine ao departamento competente para que seja feita a 
arborização urbana na Rua Mazolini; e nº 190/2021, indica que determine a Secretaria 
de Meio Ambiente que realize uma ação de fiscalização em toda extensão urbana do 
Rio do Peixe, identificando esgotos clandestinos e tomando as devidas providencias;

Indicação dos Vereadores Willhams Pereira de Morais, Tiago de Faria 
e Osvaldo Brolezzi ao Senhor Prefeito: nº 191/2021, indica que sejam 
realizados estudos no sentido da implementação em Socorro do Conselho 
Municipal dos Direitos das Mulheres, conforme solicitado pela Doutora Paula 
Sant’Anna Machado de Souza, Defensora Pública do Estado de São Paulo e 
Coordenadora do Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos das 
Mulheres, através do Ofício NUDEM nº 045/2021 (cópia anexa) encaminhado a 
esta Casa.
O senhor Presidente determinou o devido encaminhamento das proposituras.

ORDEM DO DIA
Em primeira discussão e votação

Projeto de Lei nº 14/2021 dos Vereadores Airton Benedito Domingues 
de Souza, Alexandre Aparecido de Godoi, Lauro Aparecido de Toledo, 
Marcelo José de Faria, Marco Antonio Zanesco, Tiago de Faria e Thiago 
Bittencourt Balderi: denomina logradouro público como Rua Lázaro Antonio 
dos Santos. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 18/2021 do Vereador Tiago de Faria e coautoria do 
vereador Airton Benedito Domingues de Souza: institui como atividades 
essenciais os estabelecimentos de prestação de serviços de educação física públicos 
ou privados, como forma de prevenir doenças físicas e mentais, a prática da atividade 
física e do exercício físico como essenciais para a saúde da população no âmbito do 
município de Socorro. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 20/2021 do senhor Prefeito: autoriza a celebração de 
Termo de Convênio entre o município de Socorro/SP e a Rede Farma Gente – Vital 
Farma, e dá providências. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 24/2021 do senhor Prefeito: dispõe sobre a criação 
do novo Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo 
de Manutenção em Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade.

Sessão Extraordinária de 5 de abril de 2021
Presidência: Vereador Willhams Pereira de Morais
Vereadores presentes: Airton Benedito Domingues de Souza, Alexandre Apa-
recido de Godoi, Lauro Aparecido de Toledo, Marcelo José de Faria, Marco 
Antonio Zanesco, Osvaldo Brolezzi, Thiago Bittencourt Balderi, Tiago de Faria e 
Willhams Pereira de Morais.

ORDEM DO DIA
Em segunda discussão e votação

Projeto de Lei nº 14/2021 dos Vereadores Airton Benedito Domingues 
de Souza, Alexandre Aparecido de Godoi, Lauro Aparecido de Toledo, 
Marcelo José de Faria, Marco Antonio Zanesco, Tiago de Faria e Thiago 
Bittencourt Balderi: denomina logradouro público como Rua Lázaro Antonio 
dos Santos. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 18/2021 do Vereador Tiago de Faria e coautoria do 
vereador Airton Benedito Domingues de Souza: institui como atividades 
essenciais os estabelecimentos de prestação de serviços de educação física públicos 
ou privados, como forma de prevenir doenças físicas e mentais, a prática da atividade 
física e do exercício físico como essenciais para a saúde da população no âmbito do 
município de Socorro. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 20/2021 do senhor Prefeito: autoriza a celebração de 
Termo de Convênio entre o município de Socorro/SP e a Rede Farma Gente – Vital 
Farma, e dá providências. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 24/2021 do senhor Prefeito: dispõe sobre a criação 
do novo Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo 
de Manutenção em Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade.

COMUNICADO
A Câmara Municipal da Estância de Socorro informa que, visando evitar a 
propagação do COVID-19, a população poderá também manter comunicação 
com o Legislativo Municipal para questões consideradas urgentes e inadiáveis, 
através das abas Fale Conosco e E-Sic no endereço eletrônico https://www.
camarasocorro.sp.gov.br/, ou se necessário através do telefone (19) 3895.1559
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Secretaria de Cidadania realiza 
ações para atender famílias carentes 

e moradores de rua

Além dos serviços oferecidos regu-
larmente pela Secretaria de Cidadania 
da Prefeitura, o setor tem se reunido 
com outros departamentos para or-
ganizar ações que atendam famílias ca-
rentes e moradores de rua.

Há cerca de um mês, a secretária de 
Cidadania, Patrícia Toledo, se reuniu com 
integrantes de sua Secretaria, do Centro 
de Atenção Psicossocial (CAPS) e da Se-
cretaria de Segurança e Defesa do Cida-
dão, para tratar sobre ações voltadas aos 
moradores de rua. Os moradores de rua 
vindos de outras cidades foram recondu-
zidos para seu município de origem, a pe-
dido dos mesmos. A Secretaria de Cidada-
nia entrou em contato com familiares dos 
moradores de rua de Socorro, buscando 
compreender e colaborar com a situação, 

além de ter conseguido encaminhar alguns 
deles para atendimento no CAPS.

Na noite de terça-feira (30/03), o 
prefeito Ricardo Lopes anunciou que a 
Secretaria de Cidadania vai iniciar uma 
busca ativa de famílias carentes, em es-
pecial nos locais mais remotos da zona 
rural, que têm dificuldade de acesso à As-
sistência Social. “Estamos passando por 
um momento muito difícil de pandemia 
e não queremos nenhuma família passan-
do fome em Socorro” – disse o prefeito.

Em ambos os casos, de famílias ca-
rentes ou moradores de rua, as pes-
soas podem procurar a Secretaria de 
Cidadania pessoalmente, na Rua João 
Leonardelli, 466. Mais informações po-
dem ser obtidas pelos telefones (19) 
3895-5503 ou (19) 3855-2316.

Prefeitura de Socorro vai participar 
da 3ª Campanha “Conexão Solidária” 
em parceria com a EPTV Campinas
A Prefeitura de Socorro, por meio da 

Secretaria Municipal de Cidadania, vai par-
ticipar da terceira edição da Campanha 
Regional de Arrecadação “Conexão Soli-
dária”, organizada pelo Grupo EP, proprie-
tário da EPTV Campinas, afiliada da Rede 
Globo, entre outros canais de televisão, 
emissoras de rádio e portais de notícias.

A campanha vai arrecadar alimentos 
não-perecíveis no dia 17 de abril, das 8h 
às 17h, em frente ao Palácio das Águias 
(antigo Paço Municipal), na Rua Campos 
Salles, 177. Os alimentados arrecadados 
serão destinados pela Secretaria de Cida-
dania a família carentes de Socorro. Tanto 
a ação quanto seu resultado são divulga-
dos através dos canais do Grupo EP.

Prefeitura inaugura Trilha do Rio no 
Parque da Cidade “João Orlandi Pagliusi”

A Prefeitura de Socorro inaugurou 
uma nova trilha ecológica no Parque da 
Cidade ‘’João Orlandi Pagliusi’’.

De acordo com secretário de Meio 
ambiente e Desenvolvimento Susten-
tável, Tiago Sartori, a iniciativa faz parte 
da proposta da Prefeitura em oferecer 
mais ambientes naturais para atividades 
de educação ambiental, o lazer e prática 
de exercícios para a população e turistas.

Para o prefeito, Ricardo Lopes a ati-
vidade é resultado do comprometimen-
to da gestão em fomentar a atividade 
turística, a sustentabilidade e melhorar a 
qualidade de vida dos socorrenses.

“O Parque da Cidade é um de nos-
sos principais atrativos do município. 
Nosso objetivo é torná-lo um local 
cada vez mais agradável para os seus 
frequentadores”, enfatiza.

A Trilha do Rio possui um percurso 
de 1,2 km até o bairro Parque Barbosa. 
Somando o retorno ao parque, ao todo, 
serão 2,4 km de passeio pelo bioma Mata 
Atlântica que margeia o Rio do Peixe.

Durante a trilha, é possível observar 
diversas espécies de animais, em espe-
cial pássaros, e observar o Rio do Peixe.

A Secretaria de Meio Ambiente tam-
bém alerta aos munícipes que, ao utilizar 
o espaço, atentem-se à preservação do 
meio ambiente, não façam fogo, cortem 
e nem retirem plantas do local, melhorias 
na trilha serão realizadas durante o ano, 
como plantio de árvores, cascalhamento 
de alguns trechos e comunicação visual.

O horário do funcionamento é das 
6h às 20h, a trilha pode ser iniciada tanto 
pelo parque da Cidade ao lado da pista de 
skate, como pelo bairro Parque Barbosa.

Prefeitura e Fundo Social de 
Solidariedade realizam campanha 

“Vacinação Solidária”
As Secretarias Municipais de Cida-

dania e Saúde, juntamente do Fundo 
Social de Solidariedade, estão realizan-
do a campanha “Vacinação Solidária”, 
com a colocação de caixas coletoras 
para doações voluntárias de alimentos 
não perecíveis no Centro de Vacinação 
contra o Covid-19, implantado no es-
paço do Clube da Melhor Idade. A ideia 
é que as pessoas que forem se vacinar 

colaborem com a campanha, realizando 
as doações. Doações também podem 
ser feitas por quem não vai se vacinar, 
de preferência, no Fundo Social de So-
lidariedade, localizado na Rua Dr. Luiz 
Pizza, 166, para evitar aglomerações.

Os alimentos arrecadados serão 
destinados a famílias carentes de So-
corro, pelo Fundo Social de Solidarie-
dade e a Secretaria de Cidadania.


