
ANO XV - N° 666 - Distribuição Gratuita Socorro, 30 de abril de 2021www.socorro.sp.gov.br

Prefeitura identifica e multa por 
descarte irregular de resíduos

A Prefeitura de Socorro, por meio 
da Secretaria Municipal de Meio Am-
biente e Desenvolvimento Sustentável e 
do Departamento de Fiscalização, iden-
tificou e autuou duas pessoas pelo des-
carte irregular de resíduos de grande 
volume, nos bairros Serrote e Pereiras.

A Prefeitura não é responsável pela 
coleta deste material, portanto, seu 
descarte irregular é passível de multa. 
As multas por descarte irregular de re-
síduos podem chegar a R$6 mil, depen-
dendo da gravidade da infração.

O descarte de resíduos sólidos 
deve ser realizado no Ecoponto locali-
zado no início da estrada das Lavras de 
Cima, que funciona de segunda a sexta 
das 8h às 17h, e aos sábados das 8h 
às 12h30. Quem não tiver condições 
de realizar o descarte no Ecoponto, 
pode solicitar o serviço para a Prefei-
tura, mediante recolhimento de taxa. 
Mais informações podem ser obtidas 
na Secretaria de Meio Ambiente pelo 
telefone (19) 3855.9617.

Multas por descarte irregular podem chegar a R$6 mil

Idosos com 63 anos estão sendo 
imunizados contra o Coronavírus

A vacinação contra o Coronavírus 
em Socorro chegou aos idosos de 63 
anos. Ontem (29/04), começaram a ser 
imunizados os idosos com 63 anos, 
nascidos entre janeiro e junho. Hoje, 
teve início a vacinação dos idosos com 
63 anos, nascidos entre julho e dezem-
bro. A separação dos grupos foi feita 
para evitar aglomerações no Centro 
de Vacinação.

Até a quarta-feira (28/04), haviam 
sido vacinadas 8.263 em Socorro, cer-
ca de 20% da população (a média esta-
dual é de 15,93%), sendo que 4.557 já 
receberam a segunda dose, totalizando 
12.820 doses aplicadas.

Na terça-feira (27/04), Socorro re-
cebeu 370 doses da CoronaVac/Butan-
tan e 450 da AstraZeneca/Oxford.

As próximas etapas de vacinação 
serão confirmadas pela Secretaria Mu-
nicipal de Saúde no decorrer da próxi-
ma semana, conforme o recebimento 

de mais doses das vacinas.
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 oncológi-
cos, transplantados e demais pacientes 
imunossuprimidos; gestantes e lactan-
tes (profissionais de saúde), dentro da 
faixa etária que está sendo imunizada, 
devem apresentar carta do médico au-
torizando a vacinação.

Aulas presenciais nas escolas e 
creches municipais vão retornar 

na segunda-feira (03/05)
As aulas presenciais nas escolas e 

creches da Rede Municipal de Educa-
ção vão retornar na próxima segunda-
-feira (03/05), com 35% da capacidade 
de alunos em sala, em sistema de esca-
lonamento. As turmas serão divididas 
em três grupos de alunos, que frequen-
tarão as aulas em dias alternados.

A participação dos alunos nas aulas 
presenciais não será obrigatória e as au-

las serão postadas na plataforma online.
A Secretaria de Educação pede aos 

pais que, aos levarem os alunos, utili-
zem máscara e evitem aglomerações. 
Os alunos também deverão estar utili-
zando máscara ao chegarem na escola. 
Todos os protocolos sanitários relacio-
nados à Covid-19 serão seguidos du-
rante a realização da aulas e na perma-
nência nas escolas e creches.

Inscrições para o Processo Seletivo 
Vestibular 2021 da UNIVESP estão 

abertas até dia 20 de maio

A Universidade Virtual do Estado de 
São Paulo (Univesp) informa as inscri-
ções para o processo Seletivo Vestibular 
2021, estarão abertas até dia 20 de maio.

Serão mais de 11 mil vagas, destina-
das a 305 municípios (capital, litoral e 
interior), para seis cursos, com dois ei-
xos básicos de ingresso: Licenciaturas 
(5.510 vagas, com as opções de Letras, 

Matemática e Pedagogia) e Computa-
ção (5.510 vagas, para os cursos de Ba-
charelado em Tecnologia da Informa-
ção, Bacharelado em Ciência de Dados 
e Engenharia de Computação).

Veja o edital: https://www.vunesp.
com.br/UVSP2101

Confira mais informações sobre o 
processo seletivo: https://bit.ly/32a8cUO
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PORTARIAS ..............................................................

PORTARIA Nº 9070/2021
JOSUÉ RICARDO LOPES, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, 

ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE:
Art. 1º - Autorizar o uso do espaço público do Auditório do Centro Administrativo Municipal, a Corporação 

de Guias Mirins de Socorro, para avaliação e desempenho que acontecerá no dia 29 de abril, das 13h30 às 17h00.
Art. 2º - O espaço a ser utilizado deverá ser devolvido à Administração nas condições em que foi 

autorizado seu uso, respondendo a entidade por quaisquer danos eventualmente causados ao patrimônio público.
Art. 3º - É de inteira responsabilidade da associação, o cumprimento da Lei Estadual 

nº 14.592/2011, bem como a segurança do espaço cujo uso ora se autoriza, sem qualquer 
responsabilidade de ônus para a Administração.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 27 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 9071/2021
JOSUÉ RICARDO LOPES, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, 

ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE:
Art. 1º - Autorizar o uso do espaço público do Auditório do Centro Administrativo Municipal, a 

Nutriplus Alimentação e Tecnologia Ltda, para treinamento de boas práticas de manipulação para merendeiras, 
que acontecerá no dia 28 de abril, das 08h00 às 12h00.

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

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

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 27 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 9072/2021
JOSUÉ RICARDO LOPES, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, 

ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE:
Art. 1º - Dispensar do serviço público municipal, a partir de 23 de Abril de 2021, o servidor Lucas 

Maiky Vasconcellos - portador da CTPS. nº 60330 / Série 00335-SP, ocupante do emprego  em comissão de 
Chefe de Coordenadoria de Cerimonial. 

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 28 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 9073/2021
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 em virtude de falecimento, a partir de 23 de Abril 

de 2021, a servidora Caroline Almeida Cerrini-  CTPS 48365 - Série 00322-SP, ocupante do emprego 
permanente de  Professor de Educação Básica II – PEB II.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 28 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 9074/2021
JOSUÉ RICARDO LOPES, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, 

ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE:
Art. 1º - Nomear DEIVID WILLIAN SANTOS DE FARIA – CTPS  15957  Série 411-SP, para ocupar o 

emprego em comissão de COORDENADORIA  DE  TRABALHO  RURAL – ref. 30, a partir de 26 de Abril de 2021. 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 28 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 

 DECRETO Nº 4188/2021
JOSUÉ RICARDO LOPES, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, 

ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DECRETA:
Art. 1º - Consideram-se facultativos os pontos nas repartições municipais, durante os meses de 

julho a dezembro do ano de 2021, conforme segue:
Mês de Novembro:
01/11 (segunda-feira) – Dia do Servidor Público (Ponto Facultativo Nacional)
Mês de Dezembro:
24/12 (sexta-feira) – Emenda Natal
31/12 (sexta-feira) – Emenda Ano Novo
Art. 2º - Os serviços considerados essenciais deverão ser operados pelo sistema de plantão.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 27 de abril de 2021

Publicado no Jornal Oficial do Município e afixado no Mural da Prefeitura
 Josué Ricardo Lopes
Prefeito Municipal
Lauren Salgueiro Bonfá
Procuradora Jurídica

DECRETO Nº 4189/2021
  “Homologa a Deliberação nº 02/2021 do Conselho Municipal de Educação.”

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

Art. 1º - Fica homologada a Deliberação nº 02/2021 do Conselho Municipal de Educação que “Dispõe 
sobre os procedimentos para a organização das Unidades Escolares por ocasião do retorno das aulas presenciais 
considerando os protocolos necessários e específicos, diante da situação da Pandemia de COVID-19”.

Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogado o Decreto nº 4178/2021.
Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 29 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

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02, DE 28 DE ABRIL DE 2021
“Dispõe sobre os procedimentos para a organização das Unidades Escolares por ocasião do 

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

IVANILDE TRENTINO CASAGRANDE, Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições, 
e tendo em vista as legislações específicas da educação, o Plano de Contingência do Município de Socorro- SP 
para enfrentamento da Pandemia de COVID-19 e outros documentos e legislações que subsidiam e orientam a 
adoção de medidas e protocolos específicos diante do retorno das aulas presenciais, como o Plano São Paulo, 
com o objetivo de reduzir os riscos de contágio e de disseminação da COVID-19, expede a presente Instrução 
Normativa para fins de regulamentar os procedimentos para retorno das aulas presenciais, a qual contou com 
apreciação, análise e a contribuição do Conselho Municipal de Educação, Conselho do FUNDEB, Conselho de 
Alimentação Escolar (CAE) e Comitê formado por integrantes de diversos setores:
Art. 1º - Ficam definidos os procedimentos e orientações para estabelecer o regime de retorno  às aulas 
presenciais e a oferta de propostas de atividades assegurando as condições que favoreçam a continuidade da 
aprendizagem e a realização das atividades de forma segura para estudantes e profissionais que atuam na educação;
§ 1º- A Secretaria Municipal de Educação realizou algumas ações anteriores à elaboração desta instrução 
visando seguir e garantir os protocolos: retorno de atividades aos alunos de modo remoto; acolhimento dos 
alunos, famílias, profissionais da educação e participação colaborativa na tomada de decisões; criação de grupos 
de whatsapp de cada ano/turma com a participação dos professores para disponibilizar vídeos de acolhida, 
propostas lúdicas e atividades; elaboração do planejamento coletivo em rede; reuniões de orientações aos 
gestores; cronograma de reuniões online com o psicólogo da educação e gestores/profissionais com o tema 
AME- “Autoconfiança, Motivação e Expectativas”; propostas de cuidados com a saúde mental direcionadas aos 
Auxiliares de Desenvolvimento Infantil- ADIs; cronograma de orientações de protocolos com gestores, funcio-
nários e docentes das Unidades Escolares; reuniões com os pais/ responsáveis para orientações;
§ 2º - As aulas e demais atividades presenciais deverão ser retomadas nas Unidades Escolares observando os 
protocolos necessários e porcentagem de número de alunos por sala de aula;
§ 3º - Como ferramenta e recurso para a garantia da disponibilização de aulas e atividades serão utilizadas, 
preferencialmente, a Plataforma Google for Education, outras estratégias digitais, jogos e atividades adaptadas 
(comprovada a necessidade) e orientações impressas para registro nos cadernos e materiais didáticos (livros 
LER e ESCREVER e EMAI, ÁPIS e apostila FTD para infantil);
Parágrafo Único: Todas as orientações pontuadas, na presente instrução normativa, serão adequadas e repassa-
das às Unidades Escolares, pais e responsáveis e comunidade escolar, seguindo o que for estabelecido no Plano 
São Paulo e de acordo com as especificidades da Rede Municipal de Ensino.
Art. 2º - O retorno das atividades presenciais será facultativo aos pais neste momento inicial, de acordo com 
as fases indicadas no Plano São Paulo, sendo que, aqueles, cujos pais/responsáveis optarem pelo ensino remoto, 
deverão realizar as atividades de caráter obrigatório por meio da plataforma Google Classroom ou por outros 
meios como, por exemplo, atividades e materiais impressos a serem retirados nas Unidades Educacionais, con-
forme organização interna e combinado entre escola e família; 
§ 1º - As Unidades Escolares deverão organizar e ofertar atividades presenciais e não presenciais aos estudantes;
§ 2º - A equipe gestora de cada Unidade Escolar deverá acompanhar o trabalho pedagógico e garantir a 
disponibilização das atividades aos alunos;
§ 3º - A entrega de atividades será instrumento para apontamento e registro da frequência para os estudantes, 
que permanecerem em ensino remoto em que a presença for facultativa e a maneira ou periodicidade da 
entrega será direcionada pela Unidade Escolar em combinado com os pais e responsáveis pelos alunos, seguindo 
as orientações e protocolos principais;
§ 4º- Todas as atividades escolares, sejam presenciais (realizadas na escola) ou por meio remoto, deverão ser 
registradas e, se necessário comprovadas perante os órgãos competentes;
Art. 3º - Considerará como início das aulas presenciais na Rede Municipal de Educação de Socorro a data de 
03 de maio para todos os seguimentos: Educação Infantil, Ensino Fundamental e as Creches Municipais e para 
todos os profissionais abaixo de 60 anos de idade;
§ 1º - O horário de aula será: Manhã- 7h10 às 12h10 para os alunos, Tarde- 12h30 às 17h30 para os alunos;
§ 2º - As creches e a escola CMEI (Centro Municipal Profª Tarsila Picarelli Marcolino) terão os horários de 
entrada às 7h00 e saída às 17h00;
§ 3º - Os professores cumprirão a carga horária, de acordo com o estabelecido no Plano de Carreira, tendo 
os horários de HTPI (Horário de Trabalho Pedagógico Individual) e 1 hora de HTPC (Horário de Trabalho 
Pedagógico Coletivo), disponibilizados para preparação das aulas, gravação ou seleção de vídeos e/ou tutoriais. 
Os horários de HTPL (Horário de Trabalho Pedagógico Livre Escolha de Local) deverão ser utilizados para 
organização e/ou postagens das atividades na plataforma;
§ 4º - Os professores especialistas, Peb 2 (Educação Física, Arte e Inglês), deverão garantir aos alunos as aulas/ 
atividades de forma presencial e remota, seguindo as orientações das unidades escolares em que atuam;
  § 5º - Os professores adjuntos atuarão nas substituições de professores, acompanhamento aos alunos com 
necessidades/dificuldades e nas demais atribuições de acordo com orientações da Secretaria Municipal de 
Educação e as Unidades Escolares;
    § 6º - As Auxiliares de Desenvolvimento Infantil/ ADI, atuarão nas creches e unidades escolares no desen-
volvimento das seguintes tarefas: Recepcionar as crianças na entrada e na saída da Unidade Escolar, realização 
de atividades recreativas, auxiliar o professor da sala na higiene das crianças e demais atribuições, arrumação e 
organização dos materiais, zelar pela segurança, entre outras atividades correlatas as suas funções;
Art. 4º - A Secretaria Municipal de Educação direcionará as Unidades Escolares, para que organizem os agru-
pamentos para o atendimento escolar presencial, conforme segue:
I. Limite de até 35% de alunos por sala de aula no momento atual seguindo e nos adequando de acordo 
com as fases e orientações estabelecidas no Plano São Paulo;
II. No caso das Escolas do Campo o limite poderá chegar até 70% considerando o total de cada escola;
III. Sistema de revezamento nos dias da semana, entre grupos de estudantes de uma mesma turma: configu-
ração de três grupos de alunos (A, B, C), preferencialmente, de acordo com pontos levantados e observadas as 
considerações pontuais: número de alunos na sala, ordem alfabética, irmãos que estudam na mesma escola ou 
em Unidades Escolares mais próximas, segmentos e período integral;
IV. Orientação e acompanhamento por parte da equipe gestora aos professores para que garantam as aulas/
atividades aos alunos, que se encontrarem no modo remoto de acordo com o sistema de revezamento e a 
partir dos recursos disponíveis e combinado com os familiares;
V.  Disponibilização de apoio extra (jogos, orientações do professor, roteiros e adaptações de atividades) 
organizados pelos docentes, para alunos que apresentem dificuldades pontuais;
VI. Orientação aos docentes para a elaboração de um planejamento de atividades que contemplem nas 
semanas iniciais de retorno das aulas presenciais, atividades de acolhimento aos alunos: rodas de conversa, 
tertúlias, leituras, brincadeiras, músicas e outras propostas envolvendo as competências socioemocionais;
Art. 5º- Aos alunos, público alvo da AEE- Atendimento Educacional Especializado, será ofertado atendimento, 
se possível, de forma individual e presencial, de acordo com a autorização das famílias e orientação médica 
quando necessário, sobretudo, no caso de crianças que apresentem comorbidades ou condições especiais de 
cuidados com a saúde e orientação médica, se necessário;
§ 1º - Para os alunos, em que os familiares optem pelo atendimento de modo remoto, os professores deverão/
poderão organizar propostas de atividades, com orientações e atendimentos pelo meet ou chamada de vídeo 
no whatsapp, conforme combinado com os pais/responsáveis;
Art. 6º - As Escolas do Campo deverão se organizar para atendimento aos alunos considerando as especificidades destas escolas;
§ 1º - Aos alunos das Escolas do Campo serão garantidas as oportunidades de aprendizagem com os recursos 
disponíveis, sendo, se necessário, reorganizados os agrupamentos em cada Unidade Escolar, para atender a 
demanda, em vista da realidade e distância entre as escolas;
§ 2º - As ações planejadas e realizadas deverão ser acompanhadas pela equipe gestora e comunicada aos pais, 
professores e comunidade escolar;
Art. 7º- As Unidades Escolares orientarão os professores para a elaboração de atividades diagnósticas, para 
redirecionamento do planejamento e apoio aos alunos com maiores dificuldades, após o período destinado ao 
acolhimento e atividades voltadas prioritariamente ao aspecto socioemocional;
Art. 8º- As Unidades Escolares deverão orientar os pais/responsáveis quanto a procurar o Sistema de Saúde 
em casos suspeitos ou confirmados de COVID-19;
Art. 9º – Os estudantes, pertencentes ao grupo de risco para a COVID-19, que apresentarem atestado médico, deverão 
participar das atividades escolares, exclusivamente, por meios remotos, enquanto perdurar as medidas de quarentena;
Art. 10- Os profissionais que se encontrarem no grupo de risco e gestantes que estiverem realizando te-
letrabalho, deverão exercer atividades de acordo com as demandas e necessidades apresentadas pela Rede 
Municipal, visando garantir o direito as aprendizagens para os alunos:
I- Produção de atividades, materiais, vídeos e roteiros para serem disponibilizados aos alunos;
II- Interação com os alunos, esclarecimentos de dúvidas aos pais e responsáveis quanto às atividades esco-
lares e postagem de atividades na plataforma;
III- Produção de material que será impresso e direcionado aos alunos;
IV- Elaboração de jogos e atividades adaptadas para alunos que precisem deste auxílio;
V- Postagem de aulas/atividades na plataforma;
VI- Demais atividades direcionadas pela Unidade Escolar;
Parágrafo Único: Os profissionais acima de 60 anos em teletrabalho deverão retornar com o trabalho pre-
sencial na data de 01 de junho de 2021.
Art. 11- Os protocolos sanitários deverão ser observados e seguidos por todas as Unidades Escolares, sendo 
a equipe gestora responsável pelo acompanhamento e fiscalização;
§ 1º - As salas e espaços de uso coletivo precisam ser devidamente higienizadas e mantidas o mais arejadas 
possíveis (portas abertas);
§ 2º - Funcionários, pais, responsáveis, alunos e docentes devem aferir a temperatura corporal antes da ida para 
a escola e ao retornar. Caso a temperatura esteja acima de 37,5°C a recomendação é ficar em casa;
§ 3º - Os pais ou responsáveis deverão ser orientados que não será permitida a entrada na escola de estudantes 
com sintomas de COVID-19;
§ 4º - Durante o período em que o aluno estiver na escola, caso apresente temperatura acima de 37,5°C 
ou outros sintomas, o mesmo será direcionado para uma sala isolada, segura e arejada até que os pais e/ou 
responsáveis possam vir buscá-lo;
§ 5º - Os alunos e adultos presentes na Unidade Escolar precisam manter a higienização adequada das mãos 
(lavar, uso do álcool em gel 70%);
§ 6º - Para o uso do banheiro deverá ter a limitação da quantidade máxima de pessoas, conforme o tamanho do mesmo;
§ 7º- Os banheiros e pias deverão ser higienizados corretamente, bem como os demais espaços de utilização coletiva;
Parágrafo único: Os funcionários deverão estar atentos conforme orientações recebidas em treinamento se-
guindo todos os protocolos sanitários.
Art. 12- A alimentação será ofertada aos alunos presentes na Unidade Escolar seguindo os protocolos neces-
sários, conforme orientação e acompanhamento da equipe gestora;
§ 1º - Os funcionários responsáveis pela merenda, deverão utilizar os EPIs (Equipamentos de Proteção Indivi-
dual) para manuseio e manipulação dos alimentos;
§ 2º- É necessário garantir o distanciamento adequado e cumprimento dos protocolos nos espaços destinados à alimentação;
§ 3º - Os alunos deverão ser orientados a levar garrafinha/canequinha de água, visto que é proibido tomar água 
colocando a boca no bebedouro;
Art. 13- No transporte escolar e público, os estudantes e servidores devem usar máscara durante todo o 
percurso de casa até a escola e manter o uso da mesma, principalmente, no caso dos alunos, ao entrarem na 
Unidade Escolar;
§ 1º - As orientações e acompanhamento para o uso seguro do transporte escolar deverão obedecer os pro-
tocolos sanitários, cabendo ao setor responsável pelo mesmo a fiscalização.
Art. 14- O uso da máscara é indispensável a todos, professores, alunos, profissionais da Unidade escolar, ga-
rantindo assim a segurança;
Art. 15 – No caso de haver redução, referente as restrições no Plano São Paulo, serão seguidas as novas regras 
por lá estabelecidas;
Art. 16 – Os casos omissos serão solucionados pela Secretaria Municipal de Educação juntamente com o 
Conselho Municipal de Educação.
       Esta instrução entrará em vigor na data de sua publicação, revogada a INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01, 24 DE FEVEREIRO DE 2021.
Socorro, 28 de abril de 2021.
 Ivanilde Trentino Casagrande - Secretária Municipal de Educação

DECRETOS ...............................................................
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LEI Nº 4320/2021
“Denomina logradouro público como Rua Antônio Benedito Bueno”

 
 DE AUTORIA DO VEREADOR Willhams Pereira de Morais - Vereador – PTB

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:

Art. 1.° Fica denominada “Rua Antônio Benedito Bueno” a via localizada no Bairro da Lagoa, com 
aproximadamente 130 metros, com início do lado direito da Estrada Municipal Marianos – Lagoa (sentido 
Centro-Bairro), conforme mapa (Anexo I).  

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 27 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 4190/2021
Dispõe sobre o Plano de Ação de que trata o art. 18 do Decreto nº 10.540, de 05 de novembro de 2020 - SIAFIC.

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

Art. 1º Fica estabelecido o plano de ação para o cumprimento do art. 18 do Decreto nº 10. 540, de 
5 de novembro de 2020, no que refere ao atendimento dos requisitos mínimos de qualidade do Sistema Único 
e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle (SIAFIC) na forma do anexo I.

Art. 2º O SIAFIC corresponde à solução de tecnologia da informação mantida e gerenciada pelo 
Poder Executivo, incluindo a responsabilidade pela contratação, com ou sem rateio de despesas, utilizada 
pelos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, e demais órgãos da Administração Direta e Indireta, incluídos 
Autarquias, Fundações, Fundos Especiais, resguardada a autonomia.

§ 1º É vedada a existência de mais de um SIAFIC no Município, mesmo que estes permitam a integração 
entre si, por intermédio de transmissão de dados.

§ 2º O SIAFIC tem a finalidade de registrar os atos e fatos relacionados com a administração 
orçamentária, financeira e patrimonial, além de controlar e permitir a evidenciação da Contabilidade Aplicada 
ao Setor Público, dos Órgãos de que se trata o caput deste artigo.

Art. 3º Os procedimentos e desenvolvimento das ações necessárias para a implementação do Plano de 
Ação no prazo estabelecido, serão de responsabilidade conjunta dos seguintes Órgãos do Executivo e Legislativo:

•	 Secretaria Municipal da Fazenda;
•	 Diretoria de Contabilidade;
•	 Secretaria de Administração e;
•	 Departamento de Comunicação e Tecnologia.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos somente a partir de 1º de 

Janeiro de 2023, conforme art. 18, do Decreto Federal nº 10.540/2020, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 29 de abril de 2021.

Publicado no Jornal Oficial de Município e afixado no Mural da Prefeitura      
 Josué Ricardo Lopes
Prefeito Municipal
Lauren Salgueiro Bonfá
Procuradora Jurídica

ANEXO I

ITEM AÇÕES DATA INÍCIO 
(MÊS/ANO)

DATA 
CONCLUSÃO 

(MÊS/ANO)

1.
Permitir a emissão do Diário, Razão e Balancete Contábil, individuais ou 
consolidados, gerados em conformidade com o Plano de Contas Aplicado ao 
Setor Público – PCASP.

mai/21 jul/21

2.
Permitir a emissão das demonstrações contábeis e dos relatórios e 
demonstrativos fiscais, orçamentários, patrimoniais, e financeiros de acordo 
com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

mai/21 dez/21

3. Implementar as operações intragovernamentais, com vistas a evitar as 
duplicidades na apuração de limites e na consolidação das contas públicas. jan/22 dez/22

4.
Possibilitar que a base de dados do SIAFIC seja compartilhada entre os seus 
usuários, observadas as normas e os procedimentos de acesso, permitindo a 
atualização, a consulta e a extração de dados e de informações de maneira 
centralizada.

mai/21 dez/22

5.
Permitir a integração ou a comunicação, preferencialmente, com sistemas 
estruturantes cujos dados possam afetar as informações orçamentárias, 
contábeis e fiscais, tais como controle patrimonial, arrecadação, contratações 
públicas, e folha de pagamento.

jan/22 dez/22

6.
Disponibilizar as informações em tempo real, até o primeiro dia útil 
subsequente à data do registro contábil no Siafic, sem prejuízo do desempenho 
e da preservação das rotinas de segurança operacional necessários ao seu pleno 
funcionamento.

mai/21 jun/21

7.
Permitir a verificação do Patrimônio das Entidades, controlando o conjunto de 
bens e direitos das Unidades Gestoras, tangíveis ou intangíveis, onerados ou não, 
adquiridos, formados, produzidos, recebidos, mantidos ou utilizados, conforme 
definição das normas de contabilidade aplicáveis.

mai/21 dez/22

ITEM AÇÕES DATA INÍCIO 
(MÊS/ANO)

DATA 
CONCLUSÃO 

(MÊS/ANO)

8.
Efetuar o cadastramento e a habilitação de acesso no Siafic, através do seu 
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou por seu certificado 
digital, com a finalidade de permitir a inclusão e consulta de documentos, e pela 
qualidade e veracidade dos dados introduzidos.

jan/22 dez/22

9.
Efetuar o cadastro do administrador do Siafic, que será o agente responsável 
por manter e operar o Sistema, encarregado da instalação, do suporte e da 
manutenção dos servidores e dos bancos de dados.

jan/22 dez/22

10.
Os procedimentos contábeis do Siafic deverão observar as normas gerais 
de consolidação das contas públicas de que trata o § 2º do art. 50 da Lei 
Complementar nº 101, de 2000, relativas à contabilidade aplicada ao setor 
público e à elaboração dos relatórios e demonstrativos fiscais.

mai/21 dez/22

11.
O Sistema processará e centralizará o registro contábil dos atos e fatos que 
afetem ou possam afetar o patrimônio da entidade, sem prejuízo do disposto 
na legislação aplicável.

mai/21 dez/22

12.
Controlar o registro contábil que representará integralmente o fato ocorrido, 
observada a tempestividade necessária para que a informação contábil gerada 
não perca a sua utilidade, e será efetuado conforme o mecanismo de débitos e 
créditos em partidas dobradas; em idioma e moeda corrente nacionais.

mai/21 dez/22

13.

Possuir os registros contábeis de forma analítica os quais deverão refletir a 
transação com base em documentação de suporte e assegure o cumprimento 
da característica qualitativa da verificabilidade, devendo conter ainda, no mínimo, 
os seguintes elementos: a data da ocorrência da transação; a conta debitada; a 
conta creditada; o histórico da transação, com referência à

mai/21 dez/22

ITEM AÇÕES DATA INÍCIO 
(MÊS/ANO)

DATA 
CONCLUSÃO 

(MÊS/ANO)

13.
documentação de suporte, de forma descritiva ou por meio de histórico 
padronizado; o valor da transação; e o número de controle dos registros 
eletrônicos que integrem um mesmo lançamento contábil.

14.
Contemplará procedimentos que garantam a segurança, a preservação e a 
disponibilidade dos documentos e dos registros contábeis mantidos em sua 
base de dados.

jan/22 dez/22

15. Impedir o controle periódico de saldos das contas contábeis sem individualização 
do registro para cada fato contábil ocorrido. jan/22 dez/22

16. Inibir a utilização de ferramentas de sistema que refaçam os lançamentos 
contábeis em momento posterior ao fato contábil ocorrido. jan/22 dez/22

17.
Manter rotinas para a realização de correções ou de anulações por meio de 
novos registros, assegurando a inalterabilidade das informações originais 
incluídas após sua contabilização, de forma a preservar o registro histórico dos 
atos.

mai/21 dez/22

18. Deverá impedir registros contábeis após o balancete encerrado. jan/22 dez/22

19.
Assegurará à sociedade o acesso às informações sobre a execução orçamentária 
e financeira, em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público, nos 
termos das Leis de Transparência Pública e Acesso à Informação.

mai/21 jun/21

20.
Deverá aplicar soluções tecnológicas que visem a simplificar processos e 
procedimentos de atendimento ao cidadão e propiciar melhores condições para 
o compartilhamento das informações por meio de dados abertos, através de 
arquivos nos formatos CSV, PDF, e planilhas eletrônicas.

mai/21 jun/21

ITEM AÇÕES DATA INÍCIO 
(MÊS/ANO)

DATA 
CONCLUSÃO 

(MÊS/ANO)

21.
Deverá observar, preferencialmente, o conjunto de recomendações para 
acessibilidade dos sítios eletrônicos das Entidades Municipais, de forma 
padronizada e de fácil implementação, conforme o Modelo de Acessibilidade em 
Governo Eletrônico (e-MAG);

jan/22 dez/22

22. Possuir mecanismos que garantam a integridade, a confiabilidade, a auditabilidade 
e a disponibilidade da informação registrada. jan/22 dez/22

23. Deverá conter, no documento contábil que gerou o registro, a identificação do 
sistema e do seu desenvolvedor. jan/22 dez/22

24.
Atenderá, preferencialmente, à arquitetura dos Padrões de Interoperabilidade 
de Governo Eletrônico - ePING, que define o conjunto mínimo de premissas, 
políticas e especificações técnicas que regulamentam a utilização da tecnologia 
de informação e comunicação no Governo federal.

jan/22 dez/22

25.
Deverá ter mecanismos de controle de acesso de usuários baseados, no mínimo, 
na segregação das funções de execução orçamentária e financeira, de controle 
e de consulta, e não será permitido que uma unidade gestora tenha acesso aos 
dados de outra.

jun/21 dez/22

26.

O acesso ao Sistema para registro e consulta dos documentos apenas será 
permitido após o cadastramento e a habilitação de cada usuário, por meio do 
número de inscrição no CPF ou por certificado digital, com a geração de código 
de identificação próprio e intransferível, vedada a criação de usuários genéricos 
sem a identificação por CPF.

jan/22 dez/22

27. O Sistema deverá manter controle das senhas e da concessão e da revogação 
de acesso. jan/22 dez/22

28. O registro das operações de inclusão, exclusão ou alteração de dados efetuadas 
pelos usuários será mantido no Sistema e conterá, no  mínimo: o jan/22 dez/22

ITEM AÇÕES DATA INÍCIO 
(MÊS/ANO)

DATA 
CONCLUSÃO 

(MÊS/ANO)

28. código CPF  do usuário; a operação realizada; e a data e a hora da operação.

29.
Na hipótese de ser disponibilizada a realização de operações de inclusão, de 
exclusão ou de alteração de dados no Sistema por meio da internet, deverá ser 
garantida autenticidade através de conexão segura.

mai/21 jul/21

30. A base de dados do Sistema deverá ter mecanismos de proteção contra acesso 
direto não autorizado. jan/22 dez/22

31. Proibir a manipulação da base de dados, e o Sistema registrará cada operação 
realizada em histórico gerado pelo banco de dados, através de logs. jan/22 dez/22

32.
Deverá permitir a realização de cópia de segurança da base de dados 
do Sistema que permita a sua recuperação em caso de incidente ou de 
falha, preferencialmente com periodicidade diária, sem prejuízo de outros 
procedimentos de segurança da informação.

mai/21 dez/22

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

CONVOCAÇÃO SESSÃO ORDINÁRIA
Data: 03.05.2021 – segunda-feira- às 20h 

ORDEM DO DIA
Em primeira discussão e votação

Projeto de Lei n.º 26/2021 do Vereador Marco Antonio Zanesco: institui o Dia Municipal do Profissional de Saúde;
Projeto de Lei n.º 28/2021 do Vereador Airton Benedito Domingues de Souza: dispõe sobre a afixação 
nas ´paradas de ônibus de placas com a indicação dos horários e do itinerário do transporte coletivo urbano;
Projeto de Lei n.º 29/2021 do Vereador Tiago de Faria: denomina Teatro Municipal Jornalista Guilherme Franco Pinto. 
Projeto de Lei nº 35/2021, do Prefeito Municipal: dispõe sobre a criação, composição e atribuições do 
Conselho Municipal de Juventude.
Projeto de Lei nº 36/2021, do Prefeito Municipal: dispõe sobre a denominação do prédio público 
municipal do Laboratório Municipal da Estância de Socorro e dá outras providências.

CONVOCAÇÃO SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
Data: 03.05.2021 – segunda-feira- ao término da sessão anterior

ORDEM DO DIA
Em segunda discussão e votação

Projeto de Lei n.º 26/2021 do Vereador Marco Antonio Zanesco: institui o Dia Municipal do Profissional de Saúde;
Projeto de Lei n.º 28/2021 do Vereador Airton Benedito Domingues de Souza: dispõe sobre a afixação 
nas ´paradas de ônibus de placas com a indicação dos horários e do itinerário do transporte coletivo urbano;
Projeto de Lei n.º 29/2021 do Vereador Tiago de Faria: denomina Teatro Municipal Jornalista Guilherme Franco Pinto. 
Projeto de Lei nº 35/2021, do Prefeito Municipal: dispõe sobre a criação, composição e atribuições do 
Conselho Municipal de Juventude.
Projeto de Lei nº 36/2021, do Prefeito Municipal: dispõe sobre a denominação do prédio público 
municipal do Laboratório Municipal da Estância de Socorro e dá outras providências.

COMUNICADO TRANSMISSÃO AO VIVO DE SESSÃO
A Câmara Municipal da Estância de Socorro, através de seu presidente, informa que a próximas sessões camará-
rias, que se realizarão no dia 03 de maio de 2021, segunda-feira, a partir das 20h, serão transmitidas ao vivo pela 
internet serão transmitidas ao vivo pela Rádio Nossa Senhora do Socorro 1570 Khz e via internet através dos 
canais da Câmara Municipal no facebook  (https://www.facebook.com/camarasocorro) e no Youtube  (https://
www.youtube.com/CamaraMunicipaldeSocorro)  

Willhams Pereira de  Morais– Presidente da Câmara

CÂMARA MUNICIPAL ............................................

EXTRATOS ...............................................................

EXTRATO – 2º ADITAMENTO AO TERMO FOMENTO Nº 01/2021
Parceiros: Prefeitura Municipal da Estância de Socorro e IRMANDADE DA SANTA CASA DE 
MISERICÓRDIA DE SOCORRO “HOSPITAL DR. RENATO SILVA”

Objeto: 2º Aditamento ao Termo de Fomento nº 01/21, conforme Plano de Trabalho complementar, no valor 
de R$ 259.787,00 (duzentos e cinquenta e nove mil setecentos e oitenta e sete reais), firmado em 30/04/2021.



EDITAL DE COMUNICADO
Interessado(a): Assoc. P. – C. E. A. e M. M. D. 
    CNPJ 04.670.869/0001-02

Considerando os termos do parágrafo único do Artigo 458 da Lei Complementar nº 3406/2010 que estabelece 
o Código de Posturas do Município da Estância de Socorro.
Considerando que após tentativas frustradas em localizar o(a) interessado(a) em seu endereço, sito à Rua das 
Espatodeias, nº 7, Jardim Bela Vista, em Socorro – SP 
Considerando que os Serviços de Correio não lograram êxito em encontrar o(a) interessado(a) em endereço 
informado, impossibilitando a intimação via postal com AR.
Considerando que após comunicação deste Departamento não houve comparecimento do(a) interessado(a) 
para regularização.
O Departamento de Fiscalização e Posturas COMUNICA o(a) interessado(a) que foi lavrado em seu nome 
AUTO DE INFRAÇÃO.
E para que chegue ao conhecimento e que não se possa alegar desconhecimento lavrou-se este Edital.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 29 de abril de 2021.

Fabiana Duarte da Silva
Diretora de Fiscalização e Posturas

EDITAL DE COMUNICADO
Interessado(a): Assoc. P. – C. E. A. e M. M. D. 
    CNPJ 04.670.869/0001-02

Considerando os termos do parágrafo único do Artigo 458 da Lei Complementar nº 3406/2010 que estabelece 
o Código de Posturas do Município da Estância de Socorro.
Considerando que após tentativas frustradas em localizar o(a) interessado(a) em seu endereço, sito à Rua das 
Espatodeias, nº 7, Jardim Bela Vista, em Socorro – SP 
Considerando que os Serviços de Correio não lograram êxito em encontrar o(a) interessado(a) em endereço 
informado, impossibilitando a intimação via postal com AR.
Considerando que após comunicação deste Departamento não houve comparecimento do(a) interessado(a) 
para regularização.
O Departamento de Fiscalização e Posturas COMUNICA o(a) interessado(a) que foi lavrado em seu nome 
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR.
E para que chegue ao conhecimento e que não se possa alegar desconhecimento lavrou-se este Edital.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 29 de abril de 2021.

Fabiana Duarte da Silva
Diretora de Fiscalização e Posturas

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
PROCESSO SELETIVO Nº 03/2019

Ficam convocados os candidatos aprovados no Processo Seletivo – Edital nº 03/2019, Professor Adjunto I para 
participarem da atribuição de classes/aulas da 87ª até a 117ª classificação. A atribuição ocorrerá no dia 05 de maio 
de 2021, às 09h00, na Secretaria Municipal de Educação, situada à Av. José Maria de Faria nº 71, nesta cidade.
O não comparecimento do candidato no local e hora acima determinada será considerado como desistência do 
emprego TEMPORÁRIO, e a classes/aulas serão atribuídas ao próximo candidato, respeitada a ordem de classificação.
Os convocados deverão comparecer à atribuição com a seguinte documentação: CARTEIRA PROFISSIONAL, 
CARTEIRA DE RESERVISTA, TÍTULO DE ELEITOR E COMPROVANTE QUE VOTOU NA ÚLTIMA 
ELEIÇÃO, DIPLOMA OU CERTIFICADO DA INSTRUÇÃO EXIGIDA, RG, CPF, CÓPIA DA CERTIDÃO DE 
NASCIMENTO DOS FILHOS MENORES DE 14 ANOS, CÓPIA DA CARTEIRA DE VACINAÇÃO (FILHOS 
MENORES DE 07 ANOS), DECLARAÇÃO DE FREQUÊNCIA DA ESCOLA (FILHOS MAIORES DE 06 
ANOS), ATESTADO DE BONS ANTECEDENTES (www.ssp.sp.gov.br) OU DELEGACIA, COMPROVANTE 
DE RESIDENCIA, DECLARAÇÃO DE ACÚMULO DE CARGO E 01 FOTO.

Socorro, 29 de abril de 2021.

Josué Ricardo Lopes
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
PROCESSO SELETIVO Nº 03/2019 

Ficam convocados os candidatos aprovados no Processo Seletivo – Edital nº 03/2019, PEB II – ARTE para 
participarem da atribuição de classes/aulas a partir da 2ª classificação. A atribuição ocorrerá no dia 05 de maio 
de 2021, às 10h00, na Secretaria Municipal de Educação, situada à Av. José Maria de Faria nº 71, nesta cidade.
O não comparecimento do candidato no local e hora acima determinada será considerado como desistência do 
emprego TEMPORÁRIO, e a classes/aulas serão atribuídas ao próximo candidato, respeitada a ordem de classificação.
Os convocados deverão comparecer à atribuição com a seguinte documentação: CARTEIRA PROFISSIONAL, 
CARTEIRA DE RESERVISTA, TÍTULO DE ELEITOR E COMPROVANTE QUE VOTOU NA ÚLTIMA 
ELEIÇÃO, DIPLOMA OU CERTIFICADO DA INSTRUÇÃO EXIGIDA, RG, CPF, CÓPIA DA CERTIDÃO DE 
NASCIMENTO DOS FILHOS MENORES DE 14 ANOS, CÓPIA DA CARTEIRA DE VACINAÇÃO (FILHOS 
MENORES DE 07 ANOS), DECLARAÇÃO DE FREQUÊNCIA DA ESCOLA (FILHOS MAIORES DE 06 
ANOS), ATESTADO DE BONS ANTECEDENTES (www.ssp.sp.gov.br) OU DELEGACIA, COMPROVANTE 
DE RESIDENCIA, DECLARAÇÃO DE ACÚMULO DE CARGO E 01 FOTO.

Socorro, 29 de abril de 2021.

Josué Ricardo Lopes
PREFEITO MUNICIPAL

FISCALIZAÇÃO E POSTURAS .............................

EDITAL DE COMUNICADO
Interessado(a):  Srª. T. dos S. Alves MEI 
 CNPJ 30.511.389/0001-09

Considerando os termos do parágrafo único do Artigo 458 da Lei Complementar nº 3406/2010 que estabelece 
o Código de Posturas do Município da Estância de Socorro.
Considerando que após tentativas frustradas em localizar o(a) interessado(a) em sua residência, Estrada 
Municipal Joaquim José Siqueira, nº 759, Bairro Oratório, em Socorro – SP 
Considerando que os Serviços de Correio não lograram êxito em encontrar o(a) interessado(a) em endereço 
informado, impossibilitando a intimação via postal com AR.
Considerando que após comunicação do Departamento de Cadastro e Tributação não houve comparecimento 
do(a) interessado(a) para regularização.
O Departamento de Fiscalização e Posturas COMUNICA o(a) interessado(a) que foi lavrado em seu nome 
AUTO DE INFRAÇÃO.
E para que chegue ao conhecimento e que não se possa alegar desconhecimento lavrou-se este Edital.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 28 de abril de 2021.

Fabiana Duarte da Silva
Diretora de Fiscalização e Posturas

CONVITE
O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Socorro (COMDEMA), no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pela Lei Municipal n° 4319, de 20 de abril de 2021 e orientado por seu Regimento Interno, 
publicado como Resolução COMDEMA 01/2021, FAZ PÚBLICO, O CONVITE PARA O CADASTRO de 
Entidades da Sociedade Civil Organizada e de Representantes de Categorias Profissionais ligadas à área 
ambiental, interessados em comporem o COMDEMA no BIÊNIO 2021-2022.
Após o cadastramento, todas as Entidades e Profissionais interessados serão chamados para reunião prévia de 
eleição para compor as seguintes vagas, de acordo com artigo 4, da Resolução 01/2021 :
•	 Cinco (05) representantes da Sociedade Civil Organizada (associações, fundações, órgãos de classes 
ou cooperativas) com sede e atuação no município de Socorro e seus respectivos suplentes, sendo no mínimo 
duas instituições com atuação na área ambiental ou do desenvolvimento sustentável;
•	 Dois (02) representantes de Categorias Profissionais ligadas à área ambiental e seus respectivos 
suplentes, mais especificamente os biólogos, ecólogos, gestores ambientais, engenheiro agrônomo, engenheiro 
florestal, geógrafo, urbanista ou áreas afins. 
Para realizar o cadastro, deverão ser encaminhados para o e-mail comdema.socorrosp@yahoo.com.br até o dia 
14 de Maio de 2021, os seguintes documentos:
	 Entidades da Sociedade Civil ligadas às atividades ambientais:
•	 Ofício da Entidade da Sociedade Civil assinado por representante legal, no qual indica os nomes de 
dois representantes, indicando quem será titular e suplente no COMDEMA 
•	 CNPJ Entidade da Sociedade Civil;
•	 Ata de eleição da atual diretoria
	 Representantes de Categorias Profissionais ligadas à área ambiental: 
•	 Cópia do CPF e RG;
•	 Cópia do comprovante de graduação, pós graduação ou do órgão de classe à qual pertence;
•	 Cópia do comprovante de residência.
Informações poderão ser obtidas junto à Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pelo 
telefone 19-3855-9617.

Giulia Defendi Oliveira
Presidente do CMMA

COMDEMA ...............................................................

SAÚDE ......................................................................

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito da Estância de Socorro/SP, com a supervisão da Comissão de Concurso especialmente nomeada, 
usando das atribuições legais, FAZ SABER que: 

TENDO em vista a conclusão dos trabalhos de realização do Processo Seletivo Simplificado 01/2021–não havendo 
pendências quanto a recursos depois de decorridos os prazos legais, referente aos empregos: ENFERMEIRO, 
FONAUDIÓLOGO, FISIOTERAPEUTA, OPERADOR DE RX, TECNICO DE ENFERMAGEM E SERVENTE.

RESOLVE RATIFICAR E HOMOLOGAR o Resultado Final do Processo Simplificado 01/2021, conforme lista abaixo:
Classificação   Nome Formação Pontuação 
1° DANIELA CEZAR DOS SANTOS Enfermeiro 8 pontos
2° EUGÊNIO CARLOS ARTIOLI Enfermeiro 4 pontos
3° ALEXANDRA PEDROSO RIBESSI Enfermeiro 2 pontos
4° JOICE DIAS FIGUEREDO FERNANDES Enfermeiro 0 pontos 
5° MICHELE DA SILVA CARDOSO Enfermeiro 0 Pontos
 
Classificação   Nome Formação Pontuação 
1° BEATRIZ ZAVANELLA FONOAUDIÓLOGO 2 pontos

Classificação   Nome Formação Pontuação 
1° NATALIA MOYA RODRIGUES PEREIRA FISIOTERAPEUTA 10 pontos
2° MARIA FLAVIA CARDOSO DE OLIVEIRA FISIOTERAPEUTA 9 pontos
3° JULIANA ARELARO DE MARCO FISIOTERAPEUTA 1 ponto
4° DANIELE CAROLINE MURÃO GARCIA FISIOTERAPEUTA 0 pontos
5° LARISSA DOMINGUES DE FARIA FISIOTERAPEUTA 0 pontos
6° REBECA TAVARES GOMES GODOY FISIOTERAPEUTA 0 pontos

Classificação   Nome Formação Pontuação 
1° THOMAS FELIPE DE SOUZA MARTINS OPERADOR DE RX 12 pontos
2° LUIZ FERNANDO  MARTINS RECHE OPERADOR DE RX 2 pontos
3° NAIANE TEIXEIRA DOS SANTOS OPERADOR DE RX 0 pontos

Classificação   Nome Formação Pontuação 
1° CECILIA GOMES SAITO TECNICO ENFERMAGEM 12 pontos
2° TAMARA FIQUER TOLEDO CAXIAS TECNICO ENFERMAGEM 12 pontos
3° JULIAN MURARÃO MOREIRA TECNICO ENFERMAGEM 0 pontos
4° ELLEN ALINE BUENO MASSANI TECNICO ENFERMAGEM 0 pontos 
5° JENIFER NATALIA DE LIMA TECNICO ENFERMAGEM 0 pontos
6° CRISTIANE FERNANDA PEREIRA TECNICO ENFERMAGEM 0 pontos
                    

Classificação   Nome Formação Pontuação 
1° MARIA APARECIDA DA SILVA PINTO SERVENTE 8 pontos

2° MARIA DE FATIMA RECHE SERVENTE 4 pontos

3° DAIANE CRISTINA BERNARDO ALVES SERVENTE 4 pontos

4°  GERALDA CEZÁRIO DA SILVA SERVENTE 2 pontos

5° SIMONE APARECIDA DE TOLEDO SERVENTE 1 ponto

6° ELAINE CRISTINA GENGHINI CANDIDO SERVENTE 0 pontos

7° JAQUELINE LIMA SERVENTE 0 pontos

Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é expedido o presente 
edital que fica à disposição por afixação nos locais de costume da Prefeitura, pela Internet no endereço http://
socorro.sp.gov.br/jornal e no Jornal Oficial do Município de Socorro, visando atender ao restrito interesse público.

Estância de Socorro/SP, 26 de Abril de 2021.

Comissão avaliadora: 
Elisângela Marciela Lopes - Diretora Municipal de Saúde
Ednelson Guido Benatti - Coordenador de programas e projetos em Saúde
Lidiane Domingues de Oliveira - Enfermeira- Secretaria Municipal de Saúde
Adriana Helena Teixeira Soares - Administrativo Secretaria Municipal de Saúde

RETIFICAÇÃO DO RESULTADO FINAL
Em correção à publicação Processo Simplificado, publicado na Edição: 665 no dia 23/04/2021- Leia-se Corretamente:
Classificação   Nome Formação
1° DANIELA CEZAR DOS SANTOS Enfermeiro
2° EUGÊNIO CARLOS ARTIOLI Enfermeiro
3° ALEXANDRA PEDROSO RIBESSI Enfermeiro
4° JOICE DIAS FIGUEREDO FERNANDES Enfermeiro
5° MICHELE DA SILVA CARDOSO Enfermeiro
 
Classificação   Nome Formação
1° BEATRIZ ZAVANELLA FONOAUDIÓLOGO

Classificação   Nome Formação
1° NATALIA MOYA RODRIGUES PEREIRA FISIOTERAPEUTA
2° MARIA FLAVIA CARDOSO DE OLIVEIRA FISIOTERAPEUTA
3° JULIANA ARELARO DE MARCO FISIOTERAPEUTA
4° DANIELE CAROLINE MURÃO GARCIA FISIOTERAPEUTA
5° LARISSA DOMINGUES DE FARIA FISIOTERAPEUTA
6° REBECA TAVARES GOMES GODOY FISIOTERAPEUTA

Classificação   Nome Formação
1° THOMAS FELIPE DE SOUZA MARTINS OPERADOR DE RX
2° LUIZ FERNANDO  MARTINS RECHE OPERADOR DE RX
3° NAIANE TEIXEIRA DOS SANTOS OPERADOR DE RX

Classificação   Nome Formação
1° CECILIA GOMES SAITO TECNICO ENFERMAGEM
2° TAMARA FIQUER TOLEDO CAXIAS TECNICO ENFERMAGEM
3° JULIAN MURARÃO MOREIRA TECNICO ENFERMAGEM
4° ELLEN ALINE BUENO MASSANI TECNICO ENFERMAGEM
5° JENIFER NATALIA DE LIMA TECNICO ENFERMAGEM
6° CRISTIANE FERNANDA PEREIRA TECNICO ENFERMAGEM
                    
Classificação   Nome Formação
1° MARIA APARECIDA DA SILVA PINTO SERVENTE
2° MARIA DE FATIMA RECHE SERVENTE
3° DAIANE CRISTINA BERNARDO ALVES SERVENTE
4°  GERALDA CEZÁRIO DA SILVA SERVENTE
5° SIMONE APARECIDA DE TOLEDO SERVENTE
6° ELAINE CRISTINA GENGHINI CANDIDO SERVENTE
7° JAQUELINE LIMA SERVENTE

Comissão avaliadora: 
Elisângela Marciela Lopes - Diretora Municipal de Saúde
Ednelson Guido Benatti - Coordenador de programas e projetos em Saúde
Lidiane Domingues de Oliveira - Enfermeira- Secretaria Municipal de Saúde
Adriana Helena Teixeira Soares - Administrativo Secretaria Municipal de Saúde

ERRATA
 Na publicação contida no Jornal Oficial de Socorro, edição n° 665, datada de 23 de fevereiro de 2021, pág.02, 
Errata Processo Simplificado, onde se lê Fonoaudiólogo, leia-se Fisioterapeuta.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 27 de abril de 2021.

Josué Ricardo Lopes
Prefeito Municipal
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RESOLUÇÃO COMDEMA Nº 01/2021
O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Socorro (COMDEMA), no uso das 
atribuições que lhe confere a Lei Municipal n° 4319, de 20 de abril de 2021, em especial o 

parágrafo único do artigo 12º, apresenta a resolução 01/2021.

Art. 1º. Fica Aprovado o Regimento Interno do COMDEMA, nos termos do anexo único da presente resolução.
Art. 2º. Esta resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Socorro, 26 de Abril de 2021

Giulia Defendi Oliveira
Presidente do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (COMDEMA)

ANEXO ÚNICO

CAPITULO I - DA NATUREZA E FINALIDADE

Art. 1. O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - COMDEMA – é um órgão paritário, colegiado, 
normativo, deliberativo, consultivo e de assessoramento à Prefeitura Municipal de Socorro nas questões 
relacionadas ao meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável.

CAPITULO II – DAS COMPETÊNCIAS

Art. 2. Ao COMDEMA compete:
I - Assessorar o Poder Executivo na elaboração do Plano Diretor de Conservação do Meio Ambiente do 
Município de Socorro nos termos da lei ambiental, que deverá ser aprovado por resolução do COMDEMA e 
que orientará a execução da política municipal de meio ambiente;
II - participar da elaboração dos planos e programas da Prefeitura Municipal, que tenham impactos diretos ou 
indiretos na proteção, conservação e recuperação do meio ambiente local e melhoria da qualidade de vida da 
população do Município;
III - elaborar resoluções e padrões de qualidade ambiental, a serem respeitados no município de Socorro, 
referentes ao uso dos recursos naturais e às atividades causadoras de poluição ambiental sob qualquer forma, 
respeitados os padrões estaduais e federais;
IV - regulamentar leis municipais, por meio de resoluções, para estabelecer limites mais rigorosos para a 
qualidade ambiental ou facilitar a ação do órgão executivo;
V - requisitar, sempre que for necessário, a quaisquer órgãos públicos ou privados, municipais, estaduais ou 
federais, informações que digam respeito às suas competências institucionais;
VI - participar e opinar sobre a criação de unidades de conservação ou áreas de especial interesse natural, 
ecológico, histórico, arqueológico,  cultural, urbanístico e turístico, nos termos da legislação em vigor, funcionando 
como Conselho Gestor, caso não haja um conselho específico para cada Unidade de Conservação Municipal;
VII - fornecer e produzir, em atendimento a solicitação fundamentada e no limite de suas competências, 
para qualquer cidadão, órgão da prefeitura ou entidade da sociedade civil sediada no município, informações 
referentes à qualidade ambiental do município ou a processos que tramitem no COMDEMA;
VIII - incentivar e apoiar a realização de programas e projetos de educação, conservação e recuperação 
ambientais no município;
IX - comunicar ao Ministério Público e aos demais órgãos competentes, as agressões ambientais ocorridas 
ou por ocorrer dentro do município, que tenham chegado ao seu conhecimento, atuando preventivamente, 
sempre que possível;
X - deliberar sobre a criação e aplicação dos recursos do FUMDEMA, bem como monitorar e avaliar as 
atividades apoiadas pelo referido fundo;
XI - estabelecer critérios e normas para uso dos recursos do FUMDEMA mediante Resolução;
XII - Assessorar o poder executivo municipal nas questões relativas ao uso do solo urbano ou rural e aprovar o 
Zoneamento Turístico e Ambiental, Zoneamento Econômico e Ecológico (ZEE) do Município ou zoneamentos 
de similar função, respeitando-se o Plano Diretor e os demais zoneamentos eventualmente elaborados pelo 
Poder Público estadual ou federal;
XIII - Deliberar, previamente à aprovação pela Câmara Municipal de Vereadores, sobre quaisquer alterações no 
Plano Diretor Municipal ou Lei de Uso e Ocupação do Solo que possam afetar o meio ambiente do município. 
XIV - sugerir aos poderes executivo e legislativo a criação e alteração de leis referentes ao meio ambiente.
XV - Emitir prévio parecer quanto a aprovação de loteamentos, parcelamentos do solo, alterações no traçado 
viário e abertura de novas vias públicas. 
XVI - Deliberar sobre o licenciamento ambiental de competência municipal.
XVII - Opinar em projetos não expressamente submetidos ao COMDEMA, desde que haja fundado receio de 
impacto ambiental.
XVIII - Exercer o controle social sobre os serviços públicos de saneamento.

CAPITULO III – DA COMPOSIÇÃO E ORGANIZAÇÃO

Art. 3. O COMDEMA é composto pelos seguintes órgãos:
I - Plenária;
II - Diretoria;
III – Secretaria Executiva;
IV - Comissões permanentes ou temporárias.

SEÇÃO I – DA PLENÁRIA

Art. 4 . A plenária é o foro máximo de deliberação do COMDEMA e será formada por 14 (quatorze) membros 
titulares com seus respectivos suplentes, como se segue:

I. Sete (07) representantes do Governo Municipal e seus respectivos suplentes:       
a) um (01) representante da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável;
b) um (01) representante do Departamento Desenvolvimento Rural;
c) um (01) representante da Secretaria de Administração e Planejamento, da área de Urbanismo ou 
Planejamento Urbano;
d) um (01) representante da Secretaria de Educação;
e) um (01) representante do Departamento de Fiscalização e Postura;
f) um (01) representante da Secretaria de Serviços;
g) um (01) representante da Defesa Civil

II. Cinco (05) representantes da Sociedade Civil Organizada (associações, fundações, órgãos de classes ou coo-
perativas) com sede e atuação no município de Socorro e seus respectivos suplentes, sendo no mínimo duas 
instituições com atuação na área ambiental ou do desenvolvimento sustentável;
III. Dois (02) representantes de Categorias Profissionais ligadas à área ambiental e seus respectivos suplentes, 
mais especificamente os biólogos, ecólogos, gestores ambientais, engenheiro agrônomo, engenheiro florestal, 
geógrafo, urbanista ou áreas afins. 
Art. 5. A indicação dos membros titulares e suplentes será realizada conforme segue:
I – Representantes do Governo Municipal: a indicação será encaminhada mediante ofício assinado por seus repre-
sentantes legais, no prazo de quinze dias após convocação, a qual será homologada pelo Prefeito através de Decreto;
II – Representantes Sociedade Civil Organizada: a indicação se dará após a realização de eleição entre seus 
pares, a qual será homologada pelo Prefeito através de Decreto;
III – Representantes das categorias profissionais: a indicação se dará após a realização de eleição entre seus 
pares, a qual será homologada pelo Prefeito através de Decreto. 
Art. 6.  Somente estarão habilitadas a indicar seus representantes as entidades da sociedade civil que estive-
rem, à data da eleição, legalmente constituídas há pelo menos 02 (dois) anos, e devidamente cadastradas e habi-
litadas junto à Secretaria Executiva do COMDEMA, tendo por sede e área de atuação o município de Socorro.
§ 1º: Para se habilitar, as associações, fundações, órgãos de classes ou cooperativas, deverão enviar ofício assi-
nado por representante legal, no qual indica os nomes de dois representantes, indicando quem será titular e 
suplente no COMDEMA.
§ 2º : Deverá ser entregue, juntamente com o ofício os seguintes documentos em formato digital:
I. Cópia do CNPJ da entidade;
II. Cópia do estatuto social;
III. Ata de eleição da atual diretoria.
Art. 7.  Somente estarão habilitados a participarem da eleição os representantes de categorias profissionais que 
estiverem, à data da eleição, devidamente cadastrados e habilitados junto à Secretaria Executiva do COMDEMA, 
e serem residentes no município de Socorro.
Parágrafo único: Para se habilitar, o interessado deverá preencher ficha de cadastro, na qual manifesta o interesse 
em participar do COMDEMA, e entregá-la assinada juntamente com os seguintes documentos em formato digital:
I. Cópia do CPF e RG;
II. Cópia do comprovante de graduação, pós graduação ou do órgão de classe a qual pertence;
III. Cópia do comprovante de residência.
Art. 8. O mandato dos membros do COMDEMA será de 2 (dois) anos, permitida uma recondução, à exceção 
dos representantes do Governo municipal que poderão ser reconduzidos ilimitado número de vezes.
Art. 9. O não-comparecimento de um representante a três reuniões consecutivas ou a cinco
alternadas, durante doze meses, implica na sua exclusão automática da plenária do COMDEMA.
Art. 10.  No caso de exclusão ou substituição de algum representante, o órgão ou categoria representada 
deve encaminhar nova indicação.
Art. 11.  O não comparecimento da organização da sociedade civil a três reuniões consecutivas ou a cinco alternadas, 
durante doze meses, implica na exclusão de tal entidade da plenária do COMDEMA.
Paragrafo único. O preenchimento da vaga da organização excluída se dará por nova chamada de eleição entre os pares.
Art. 12. As funções desempenhadas pelos membros do COMDEMA são consideradas de relevante interesse 
público e serão exercidas gratuitamente.
Art. 13. As reuniões plenárias ordinárias do COMDEMA ocorrerão uma vez por mês, devendo ser agendadas 
e convocadas com antecedência mínima de sete dias.
Art. 14. O presidente do COMDEMA ou no mínimo seis de seus membros titulares, poderão convocar reu-
nião plenária extraordinária, com antecedência mínima de sete dias corridos
Art. 15.  As pautas das reuniões serão estabelecidas previamente pela Diretoria em conjunto com Secretaria Executiva.
Art. 16.  A pauta das reuniões plenárias ordinárias ou extraordinárias do COMDEMA, assim como as convo-
cações para as reuniões deverão ser divulgadas em jornal oficial do município e enviadas por via digital previa-
mente a todos os membros, titulares e suplentes, atendendo-se os prazos de no mínimo 7 dias para as reuniões.
Art. 17.  As deliberações da plenária do COMDEMA ocorrerão por maioria simples, e o quorum mínimo será 
de 7(sete) membros.
Art. 18.  As resoluções do COMDEMA deverão ser apreciadas e aprovadas pela plenária do COMDEMA e 
entrarão em vigor após sua publicação no jornal oficial do município e publicação no site oficial da prefeitura

SEÇÃO II – DA DIRETORIA

Art. 19. A diretoria do COMDEMA será composta por:
I. um presidente
II. um vice-presidente
Art. 20.  Os membros da diretoria serão eleitos dentre os membros titulares da plenária para o mandato de 
dois anos, permitida a recondução por igual período.
Art. 21.  São atribuições do Presidente do COMDEMA:
I - presidir reuniões ordinárias e extraordinárias do COMDEMA;
II - aprovar a pauta das reuniões;
III - submeter à Plenária os expedientes dos dias;
IV - expedir pedidos de informação e consultas a autoridades estaduais, federais e municipais, degovernos 
estrangeiros e da sociedade civil;
V - assinar as Atas, Resoluções, Moções, Análises e Pareceres aprovados pelo COMDEMA;
VI - representar o COMDEMA ou delegar a sua representação;
VII - autorizar a execução de atividades fora da sede do COMDEMA;
VIII - tomar decisões, de caráter urgente, ad referendum do COMDEMA.
Art. 22. São atribuições do Vice-Presidente do COMDEMA:
I - substituir o Presidente nas suas faltas ou impedimentos;
II – colaborar com o presidente nas suas atribuições.

SEÇÃO III – DA SECRETARIA EXECUTIVA

Art. 23. O COMDEMA será assessorado por uma Secretaria Executiva, a qual será dirigida por um(a) Secre-
tário(a) Executivo(a), membro(a) ou não do COMDEMA, designado pelo representante da Secretaria Municipal 
do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.
§ 1º O (A) Secretário(a) Executivo(a) do COMDEMA deverá comparecer a todas as reuniões do Plenário, 
incumbindo-lhe secretariar os trabalhos das reuniões.
§ 2º. Se o Secretário(a) Executivo(a) for membro do COMDEMA, participará das reuniões com direito a voto.
Art. 24. São atribuições do Secretário(a) Executivo(a) do COMDEMA:
I –convocar as reuniões do COMDEMA, por determinação da Presidência, e secretariar seus trabalhos;
II - organizar e manter arquivada toda a documentação relativa às atividades do COMDEMA;
III - propor a pauta das reuniões para aprovação da Diretoria do COMDEMA e plenária;
IV - elaborar as atas e os sumários dos assuntos das reuniões e a redação final de todos os
documentos que forem expedidos pelo COMDEMA;
V - assinar todos os documentos do COMDEMA, por delegação do Presidente;
VII - manter em dia o cadastro dos membros do COMDEMA e o sistema de informações
VIII – dar publicidade as atas, deliberações e decisões do COMDEMA
IX – Convocar os cadastrados para eleições de pares.

SEÇÃO III – DAS COMISSÕES

Art. 25. A plenária do COMDEMA criará comissões temáticas permanentes ou temporárias para tratar de 
temas específicos.
Art. 26. As Comissões serão formadas respeitando-se o limite máximo de 5 (cinco) integrantes, sendo no 
mínimo 2 (dois) membros da plenária do COMDEMA, titulares ou suplentes.
§ 1º As deliberações das comissões serão tomadas por maioria simples e deverão ser submetidas mediante 
parecer conclusivo, entregue por escrito e assinado pelos membros à plenária que poderá aprova-las, aprova-las 
com condicionantes ou não aprova-las.
§ 2º Poderão participar das comissões, na qualidade de colaboradores, profissionais autônomos ou de outros 
órgãos da prefeitura ou de outras instituições públicas ou privadas, desde que convidados pela plenária ou pela 
própria Comissão.

CAPITULO IV – DO FUMDEMA 
(criado pela Lei 3669/2012)

Art. 27. Os recursos do FUMDEMA destinam-se a apoiar, a fundo perdido, a execução de projetos, sem fins 
lucrativos, que visem: 
a) à proteção e recuperação da natureza e ao estímulo ao uso sustentado dos recursos naturais no município; 
b) ao desenvolvimento de pesquisas de interesse ambiental para o município; 
c) treinamento e capacitação de cidadãos e⁄ou servidores públicos municipais para atuação na área 
ambiental no município; 
d) desenvolvimento de projetos que promovam a educação e a conscientização ambientais; 
e) outras atividades, sem fins lucrativos, relacionadas à conservação ambiental no município previstas 
em resolução do COMDEMA. 
Art. 28. Poderão fazer uso dos recursos do FUMDEMA, mediante aprovação do COMDEMA: 
a) as Organizações Privadas sem fins lucrativos, sediadas no Município de Socorro, cadastradas no 
COMDEMA, devidamente constituídas há mais de dois anos e que tenham por objetivo institucional a proteção 
ao meio ambiente ou à natureza; 
b) o Departamento Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal da Estância de Socorro.
Art. 29.  Fica criada a Comissão Permanente do FUMDEMA para:
a) Analisar projetos submetidos ao FUMDEMA
b) Assessorar na gestão dos recursos
Art 30.  A Comissão Permanente do FUMDEMA será composta por no mínimo 3 (três) membros da plenária 
do COMDEMA, titulares ou suplentes, e será presidida pelo Presidente do COMDEMA ou por representante 
por ele indicado entre os membros titulares do COMDEMA.
Art. 31. Fica vedada a participação, nesta Comissão, de representantes de instituições ou departamentos mu-
nicipais que sejam proponentes dos projetos sob análise da comissão.
Art. 32. A Comissão Permanente do FUMDEMA poderá solicitar a Plenária, a criação de Comissões Temporá-
rias Temáticas para colaborar na análise de projetos submetidos ao referido Fundo.
Art. 33. O COMDEMA estabelecerá por meio de Edital os critérios e normas para solicitação e uso dos 
recursos do FUMDEMA, o qual deverá ser publicado como Resolução.
Art. 34. Fica vetada a solicitação de recursos por proponentes que estejam inadimplentes perante o FUMDEMA.

CAPÍTULO V – DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 35. Os membros do COMDEMA, titulares ou suplentes, poderão apresentar propostas de
alteração deste Regimento, sempre que houver necessidade de atualizá-lo, encaminhado-as à
Diretoria para exame e Parecer.
Art. 36. As alterações propostas deverão ser apresentadas pela Diretoria à Plenária, sendo
aprovadas se obtiverem o voto favorável de 3/5 dos membros presentes à reunião;
Art. 37. Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação do presente Regimento serão
solucionados pela Plenária do COMDEMA.

FAZENDA .................................................................
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LICITAÇÃO ..............................................................

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2021
Registro de preços para Aquisição de Medicamentos, conforme pedido da Secretaria de Saúde, pelo 

período de 12 (doze) meses, conforme especificações descritas no anexo II – Termo de Referência.

PROCESSO 007/2021 – PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2021
 

CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CIAMED DIST. DE MED. LTDA

ITEM QUANT UNID. DESCRIÇÃO FABRICANTE/
REGISTRO

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

16 60.000 COMPRIMIDO PROPATILNITRATO 
10MG

FARMOQUIMICA
1039001820037 R$ 0,4240 R$ 25.440,00

38 50.000 COMPRIMIDO ACIDO VALPROICO 
500MG

ABBOT
1055303150052 R$ 0,45 R$ 22.500,00

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

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2021
Registro de preços para Aquisição de Medicamentos, conforme pedido da Secretaria de Saúde, pelo 

período de 12 (doze) meses, conforme especificações descritas no anexo II – Termo de Referência.

PROCESSO 007/2021 – PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2021
 

ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

ITEM QUANT UNID. DESCRIÇÃO FABRICANTE/
REGISTRO

VALOR 
UNITÁRIO VALOR TOTAL 

31 15.000 COMPRIMIDO MONTELUCASTE DE 
SODIO 10MG

ZYDUS
1565100410024 R$ 0,3560 R$ 5.340,00

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

DESPACHO
Interessado: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.
Assunto: Cancelamento de item referente ao PROCESSO Nº 084/2020/PMES - PREGÃO PRESENCIAL 
PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2020.
Considerando o parecer da Procuradoria Jurídica, a solicitação e justificativa apresentada pela empresa e com 
fundamento no Art. 18 do Decreto Municipal e os demais documentos contidos no processo, DEFIRO o 
Cancelamento do item 29 da Ata de Registro 064/2020, conforme requerido e justificado pela empresa 
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.
Encaminhar o presente despacho a Secretaria da Fazenda para anulação do Empenho emitido e em trânsito 
direto à Supervisão de Licitação para as providências legais cabíveis. Socorro, 26 de abril de 2021. 

Josué Ricardo Lopes
Prefeito Municipal

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

PROCESSO Nº 020/2021/PMES – TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021. Objeto: Contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de obras de engenharia, com fornecimento de materiais, visando 
a “Reforma / Manutenção do telhado do Centro Cultural”, a ser financiada com recursos próprios, conforme 
especificações descritas no anexo III – Memorial Descritivo do Edital. Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL. 
Encerramento para a entrega dos envelopes Nº 01 – Habilitação, Nº 02 – Proposta Comercial, até às 9h 30 
min do dia 25/05/2021, e reunião de Licitação às 10h. Período de Disponibilização do Edital: 03/05/2021 à 
20/05/2021. Período de Cadastramento: 03/05/2021 à 21/05/2021. Socorro, 27 de abril de 2021.

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

Paulo Reinaldo de Faria – Chefe de Supervisão de Licitação

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/ 2021
PROCESSO 007/2021 – PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2021

Objeto: Registro de preços para Aquisição de Medicamentos, conforme pedido da Secretaria de Saúde, pelo 
período de 12 (doze) meses, conforme especificações descritas no anexo II – Termo de Referência.

DROGAFONTE LTDA

ITEM QUANT UNID. DESCRIÇÃO FABRICANTE/
REGISTRO

VALOR 
UNITÁRIO 

01 20.000 COMPRIMIDO HALOPERIDOL 5MG CRISTALIA
1.029.80020025-3 R$ 0,20

30 15.000 COMPRIMIDO LEVOFLOXACINO 500 MG CIMED
143810159002-2 R$ 0,57

56 2.000 TUBO  SULFATO DE NEOMICINA 5MG/G + 
BACITRACINA 250UI/G

PRATI DONADUZZI
1.2568.0128.006-4 R$ 1,60

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2021
PROCESSO 007/2021 – PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2021

Objeto: Registro de preços para Aquisição de Medicamentos, conforme pedido da Secretaria de Saúde, pelo 
período de 12 (doze) meses, conforme especificações descritas no anexo II – Termo de Referência.
 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

ITEM QUANT UNID. DESCRIÇÃO FABRICANTE/
REGISTRO

VALOR 
UNITÁRIO 

03 100.000 COMPRIMIDO CARVEDILOL 25MG TORRENT
1052500100126 R$ 0,1669

09 100.000 COMPRIMIDO CARVEDILOL 6,25MG TORRENT
1052500100088 R$ 0,0779

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2021
PROCESSO 007/2021 – PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2021

Objeto: Registro de preços para Aquisição de Medicamentos, conforme pedido da Secretaria de Saúde, pelo 
período de 12 (doze) meses, conforme especificações descritas no anexo II – Termo de Referência.

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
ITEM QUANT UNID. DESCRIÇÃO FABRICANTE/

REGISTRO
VALOR 

UNITÁRIO 
04 20.000 COMPRIMIDO HALOPERIDOL 1MG CRISTALIA

1.0298.0020.022-9 R$ 0,1269

23 30.000 COMPRIMIDO CLORIDRATO DE PROMETAZINA 
25MG

CRISTALIA
1.0298.0042.008-3 R$ 0,1297

29 30.000 COMPRIMIDO LEVOMEPROMAZINA 25MG CRISTALIA
1.0298.0028.014-1 R$ 0,3599

40 40.000 COMPRIMIDO ACIDO FOLICO 5MG HIPOLABOR
1.1343.0159.002-4 R$ 0,0380

44 1.000 FRASCO
ACETATO DE RETINOL (VITAMINA 
A) 50.000UI + COLECALCIFEROL 
(VITAMINA D) 10.000UI SOLUÇÃO 
ORAL 10ML

NATULAB
1.3841.0065.007-1 R$ 4,9500

60 20.000 COMPRIMIDO FLUCONAZOL 150MG MEDQUIMICA
1.0917.0098.003-1 R$ 0,4000

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2021
PROCESSO 007/2021 – PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2021

Objeto: Registro de preços para Aquisição de Medicamentos, conforme pedido da Secretaria de Saúde, pelo 
período de 12 (doze) meses, conforme especificações descritas no anexo II – Termo de Referência.

CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

ITEM QUANT UNID. DESCRIÇÃO FABRICANTE/
REGISTRO

VALOR 
UNITÁRIO 

07 20.000 COMPRIMIDO LORATADINA 10MG VITAMEDIC
1039201260019 R$ 0,0700

10 50.000 COMPRIMIDO CLONAZEPAM 2MG GEOLAB
1542301750214 R$ 0,0530

32 50.000 CPS. PIROXICAM 20MG BRAINFARMA
1558404890015 R$ 0,1959

41 2.000 COMPRIMIDO ALBENDAZOL 400MG GREEN PHARMA
1201900080066 R$ 0,3150

48 1.000 FRASCO CLORIDRATO DE AMBROXOL 
XAROPE PEDIATRICO 15MG/5ML

FARMACE
1108500390085 R$ 1,5000

59 1.500 FRASCO BUDESONIDA SUSPENSAO AQUOSA 
32MCG/DOSE 6ML

LEGRAND
1677305320019 R$ 6,98

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2021
PROCESSO 007/2021 – PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2021

Objeto: Registro de preços para Aquisição de Medicamentos, conforme pedido da Secretaria de Saúde, pelo 
período de 12 (doze) meses, conforme especificações descritas no anexo II – Termo de Referência.

INOVAMED HOSPITALAR LTDA
ITEM QUANT UNID. DESCRIÇÃO FABRICANTE/

REGISTRO
VALOR 

UNITÁRIO 
11 100.000 COMPRIMIDO CLORIDDRATO DE PAROXETINA 

20MG
ZYDUS NIKKHO
1.5651.0005.001-1 R$ 0,2290

18 20.000 COMPRIMIDO MALEATO DE ENALAPRIL 5MG 1FARMA/CIMED
1.0481.0098.024-4 R$ 0,0520

27 70.000 COMPRIMIDO CITALOPRAM 20MG PRATIDONADUZZI
1.2568.0272.014-9 R$ 0,1299

35 20.000 COMPRIMIDO NORFLOXACINO 400MG PHARMASCIENCE
1.1717.0073.001-0 R$ 0,3699

43 2.000 TUBO
PALMITATO DE RETINOL + 
COLECALCIFEROL + OXIDO DE 
ZINCO POMADA

CIMED
NOT.SIMPLIFIC R$ 2,55

53 10.000 COMPRIMIDO MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 
2MG

GEOLAB
1.5423.0012.002-0 R$ 0,0478

54 800 FRASCO MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 
LÍQUIDO

HIPOLABOR
1.1343.0111.006-5 R$ 1,05

55 2.000 FRASCO
MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 
2MG/5ML + BETAMETASONA 
0,25MG/5ML XAROPE

CIMED
1.4381.0099.002-7 R$ 2,98

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022 /2021
PROCESSO 007/2021 – PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2021

Objeto: Registro de preços para Aquisição de Medicamentos, conforme pedido da Secretaria de Saúde, pelo 
período de 12 (doze) meses, conforme especificações descritas no anexo II – Termo de Referência.

VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

ITEM QUANT UNID. DESCRIÇÃO FABRICANTE/
REGISTRO

VALOR 
UNITÁRIO 

14 30.000 COMPRIMIDO LEVOMEPROMAZINA 100MG HIPOLABOR
1134301940025 R$ 0,5814

57 150.000 COMPRIMIDO CARBONATO DE CALCIO 600MG + 
VITAMINA D 400UI

KALCIFOR+D
RDC 199/2006 R$ 0,0750

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2021
PROCESSO 007/2021 – PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2021

Objeto: Registro de preços para Aquisição de Medicamentos, conforme pedido da Secretaria de Saúde, pelo 
período de 12 (doze) meses, conforme especificações descritas no anexo II – Termo de Referência.

FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

ITEM QUANT UNID. DESCRIÇÃO FABRICANTE VALOR 
UNITÁRIO 

28 500 FRASCO DIMENIDRINATO + CLORIDRATO DE 
PIRIDOXINA SOLUÇÃO ORAL CIFARMA R$ 3,17

33 3.000 ENVELOPE SACCHAROMYCES BOULARDII – PÓ ORAL 
200MG CIFARMA R$ 1,60

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

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2021
PROCESSO 007/2021 – PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2021

Objeto: Registro de preços para Aquisição de Medicamentos, conforme pedido da Secretaria de Saúde, pelo 
período de 12 (doze) meses, conforme especificações descritas no anexo II – Termo de Referência.

MED CENTER COMERCIAL LTDA.

ITEM QUANT UNID. DESCRIÇÃO FABRICANTE/
REGISTRO

VALOR 
UNITÁRIO 

06 30.000 COMPRIMIDO SULFATO FERROSO 40MG VITAMED
RDC27/10 R$ 0,0330

49 30.000 COMPRIMIDO CLORIDRATO DE 
CIPROFLOXACINO 500MG

PRATIDONADUZZI
1256801500099 R$ 0,2050

Lilian Mantovani Pinto de Toledo - Pregoeira
Sílvia Carla Rodrigues de Morais - Pregoeira
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DESPACHO DE IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR 
COM A ADMINISTRAÇÃO E MULTA

Ref.: Processo Administrativo nº: 002/2020/PMES/PA - CONTRATO Nº: 066/2017 - PROCESSO 
Nº 025/2017/PMES – TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2017.

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de obras de engenharia visando a 
Iluminação do Centro de Eventos “João Orlandi Pagliusi”, com fornecimento de materiais, a ser financiado 
através de recursos federais, conforme convênio, firmado entre o Município de Socorro e a União Federal, 
por intermédio do Ministério do Turismo, objetivando a execução de ações turísticas PRODETUR – 
INFRAESTRUTURA TURÍSTICA, Contrato de Repasse nº 822922/2015 - Processo Nº 2580.1028097-24/2015/
MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA, conforme especificações contidas no Anexo III do edital – Memorial 
Descritivo. 

O Prefeito Municipal da Estância de Socorro, Sr. Josué Ricardo Lopes, no uso de sua competência e tendo como 
prerrogativas os regramentos estatuídos pela Lei Federal nº 8.666/93, e Decreto Municipal nº 3386/2014, bem como:

Considerando o descumprimento praticado pela empresa ELETROWAL SERVIÇOS LTDA que não exe-
cutou os reparos necessários, conforme consta nos autos deste processo às fls. 02 à 32, 41, 42 e 60, e desta 
forma ocorrendo o descumprimento contratual da empresa em relação a garantia da obra pelo prazo mínimo 
de 05 (cinco) anos de acordo com o artigo 618 do Novo Código Civil Brasileiro, do contrato nº 066/2017 e 
do edital. 

Considerando ainda o arrazoado contido no Parecer exarado pela Secretaria dos Negócios Jurídicos, às fls. 43 
à 45 e 61 que, dentre outras ponderações, sugere a manutenção das sanções aplicadas.

Isto posto, DECIDO negar o provimento ao recurso às fls. 52 à 54 apresentado pela empresa ELETROWAL 
SERVIÇOS LTDA, tendo em vista  que não foram suficientes para inovar sua situação perante a municipalidade, 
e considerando o descumprimento contratual em relação a garantia da obra pelo prazo mínimo de 05 (cinco) 
anos conforme estabelece o art. 618 do Código Civil, no edital e no contrato, DECIDO manter as penalidades 
aplicadas à empresa ELETROWAL SERVIÇOS LTDA, CNPJ sob o nº: 02.748.570/0001-90, nos termos 
que segue:

- Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, nos termos do artigo 87, II da Lei nº 8.666/93 
e artigo 03, II do Decreto Municipal nº 3386/2014); e

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contra-
tado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base no inciso anterior, nos termos do artigo 87, IV da Lei nº 8.666/93 e artigo 03, IV do 
Decreto Municipal nº 3386/2014). 

Deve-se ainda encaminhar a Secretaria da Fazenda para levantamento do valor da aplicação da multa e outros 
que se façam necessários.

Dê-se ciência à empresa impedida e multada.
Publique-se.

Socorro, 20 de abril de 2021.

Josué Ricardo Lopes
Prefeito Municipal
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Prefeitura realiza nova entrega dos 
certificados de regularização – S.I.M 

a produtores rurais de Socorro

A Prefeitura de Socorro, por meio da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável e o De-
partamento de Desenvolvimento Rural, 
realizou a entrega dos certificados de 
regularização do Serviço de Inspeção 
Municipal – S.I.M., aos produtores rurais 
de Socorro, Taina Cardoso, Maria Ca-
rolina Mutschel, João Carlos Cardoso, 
proprietários da “Granja Sant’Ana”, An-
tônio de Pádua Zanesco e Conceição 
Lourdes Zanesco da “Granja Zanesco”. 
Os dois estabelecimentos, são unidades 
de produções de ovos, com aves criadas 
semi-confinadas.

O município de Socorro agora 
conta com mais de quarenta estabele-
cimentos com o Serviço de Inspeção 
Municipal – S.I.M

Por que obter o SIM?
Todos os produtos de origem ani-

mal devem obter essa certificação Mu-
nicipal, pois é uma exigência legal.

Com esse selo os produtores poderão 
comercializar seus produtos em qualquer 
estabelecimento do ramo alimentício do 
Municipo, agregando valor ao produto e 
aumentando a lucratividade.

‘’Além de suas atividades regula-
mentares o S.I.M. desenvolve ativida-
des de caráter informativo, orientativo 
a todos os munícipes’’ –  afirma o pre-
feito, Ricardo Lopes.

Os interessados em se regularizar 
no Serviço de Inspeção Municipal de-
vem procurar o Departamento de De-
senvolvimento Rural da Prefeitura de 
Socorro, através do telefone, 19 3895-
6430 ou pessoalmente no Espaço do 
Produtor Rural “Engenheiro Agrôno-
mo Joaquim Gilberto Vieira”, localiza-
do na Praça Rachid José Maluf.

Prefeitura atendeu 74 denúncias 
relacionadas a maus-tratos a animais 
no primeiro quadrimestre de 2021

O Departamento de Fiscalização 
e Posturas da Prefeitura de Socorro 
atendeu a 74 denúncias relacionadas 
à criação e maus-tratos a animais no 
primeiro quadrimestre de 2021, sendo 
que onze estão em andamento.

Das 63 ocorrências encerradas, dez 
receberam auto de infração, 22 notifi-
cações verbais, 17 notificações formais 
e 14 foram não procedentes. As ações 
contam com apoio da Guarda Civil 
Municipal e da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável.

Em casos considerados gravíssimos, 
os animais são retirados do local. Em 

2021, foram retirados cinco cachorros 
e dois cavalos, por más condições.

A multa por abandono e maus-
-tratos de animais pode chegar a R$ 
4.447,40. As denúncias podem ser fei-
tas pelo WhatsApp da Fiscalização (19) 
99613-7057, ligação para o telefone 
fixo (19) 3855-9636 ou pelo e-mail 
fisc.ambiental@socorro.sp.gov.br

Em todos os casos, os tutores fo-
ram orientados em relação às perfeitas 
condições de alojamento, alimentação, 
saúde e bem estar dos animais, assim 
como providências pertinentes à re-
moção de eventuais dejetos por eles 
deixados nas vias públicas.

Secretaria de Cidadania e Fundo Social de Solidariedade 
agradecem pelas quase 10 toneladas de alimentos arrecadados

A Secretaria Municipal de Cidada-
nia e o Fundo Social de Solidariedade 
realizaram e participaram de diversas 
campanhas e ações para arrecadação de 
alimentos no primeiro quadrimestre de 
2021. Cerca de 10 toneladas de alimen-
tos não perecíveis foram arrecadadas 
durante o período, que são destinados 
a famílias vulneráveis de Socorro.

Além de campanhas realizadas pela 
Cidadania e o Fundo Social, houve doa-
ções provenientes de empresas e de 
ações promovidas por munícipes. A Se-
cretaria de Cidadania e o Fundo Social 
de Solidariedade agradecem a todos que 
colaboraram nesse ato de generosidade, 
que certamente fará muito diferença na 

vida daqueles que mais necessitam.
“A população socorrense é muito 

solidária, e isso fica ainda mais evidente 
em momentos de adversidade como o 
que estamos enfrentando” – comentou 
Edvânia de Faria Lopes, presidente do 
Fundo Social de Solidariedade. “Tam-
bém recebemos, do Instituto ‘Pra Quem 
Precisa’, por it uma doação de 50 caixas 
de álcool em gel, que foi destinada para 
entidades assistenciais” – comenta Pa-
trícia Toledo, secretária de Cidadania.

Caso deseje fazer uma doação, pro-
cure o Fundo Social de Solidariedade, 
na Rua Dr. Luiz Pizza, nº 166, ou entre 
em contato com a Cidadania pelo tele-
fone (19) 3895-5503.

Defesa Civil de Socorro alerta 
sobre o aumento de queimadas

A Coordenadoria Municipal de Prote-
ção e Defesa Civil, órgão vinculado à Se-
cretaria de Segurança e Defesa do Cida-
dão, alerta para o aumento do número de 
queimadas no mês de abril, foram efetua-
das mais de 5 ocorrências em uma semana.

Provocar incêndios em áreas rurais ou 
urbana, sendo elas mata ou para limpeza 
de terrenos particulares é proibido. As 
queimadas agravam problemas respira-
tórios e prejudicam o meio ambiente. Se 
você flagrar este ato criminoso, denuncie 
pelo telefone, (19) 3855-9621 ou 153.

“A fiscalização será intensificada no 
mês de maio, onde começa a tempora-
da de queimadas, estamos em época de 
pandemia devemos cuidar da saúde de 
todos”, destaca coordenador da Defesa 
Civil de Socorro, Lourenço do Prado.

A prática de queimada é comum no 
município, sendo a maior causa de in-
cêndios florestais e altamente prejudicial 
ao meio ambiente e à saúde humana. 
Por isso, trata-se de crime previsto na 
Lei Municipal nº 3825/2014, passível de 
multa, interdição da propriedade e até 
apreensão do responsável pela queimada.

“A Defesa Civil, o Departamento 
de Fiscalização e Posturas, Guarda Civil 
Municipal e colaboradores da Secreta-
ria de Meio ambiente, sempre estão em 
alerta e de prontidão para atender as 
ocorrências. Intensificaremos as fiscali-
zações aos finais de semana nos bairros 
rurais”- destaca coordenador da Defe-
sa Civil de Socorro, Lourenço do Prado.

Para receber orientações, efetuar 
denúncia ou esclarecer dúvidas, o ci-
dadão deve ligar para o telefone (19) 
3855-9621 ou 153.


