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Prefeitura inaugura novo Laboratório Municipal 
e homenageia Gerson Barbosa

A Prefeitura de Socorro inaugurou, 
com uma cerimônia reservada a poucos 
convidados, no final da tarde de ontem 
(20/05), o novo Laboratório Municipal, lo-
calizado atrás do Centro de Saúde, junto 
do Centro Odontológico e do Centro de 
Referência da Mulher. O acesso é pela Rua 
Prof. Cornélio Alves de Andrade, nº 91.

Os atendimentos na nova unidade vão 
começar na segunda-feira (24/05). O labo-
ratório funciona de segunda a sexta-feira, 
das 7h às 17h. Sendo das 7h às 9h para co-
letas e das 9h às 17h para agendamentos.

A unidade foi denominada Labo-
ratório Municipal “Gerson Aparecido 
Barbosa”, através da Lei Municipal nº 

4321/2021, de autoria do Executivo 
Municipal. Gerson Aparecido Barbosa 
era natural de Socorro, foi vereador 
por diversos mandatos e chegou a 
presidir a Câmara Municipal no biênio 
1989/1990. Faleceu em 8 de agosto de 
2020, aos 74 anos. A homenagem se 
deu pelos relevantes préstimos ao mu-

nicípio de Socorro, durante sua traje-
tória de vida e carreira política.

“O novo espaço vai permitir atender a 
população socorrense com mais conforto e 
eficiência, que é a maneira que trabalhos. O 
serviço bem prestado, o respeito às pessoas 
e o bem estar da população são nossas priori-
dades” – comentou o prefeito Ricardo Lopes.

Atendimentos na nova unidade começam na segunda-feira (24/05)

Secretaria Municipal de Cidadania vai 
realizar busca ativa de famílias vulneráveis 
nos Moraes e adjacências,  amanhã (22/05)

A equipe da Secretaria de Cidadania 
da Prefeitura de Socorro estará no pos-
to de saúde dos Moraes no sábado, dia 
22 de maio, das 9h às 16h, realizando 
a busca ativa de famílias vulneráveis e 
esclarecendo dúvidas sobre programas 
sociais e demais serviços oferecidos 

pelo CRAS e CREAS. Nesse dia, serão 
atendidos moradores dos bairros Mo-
raes, Camanducaia de Cima, Camandu-
caia do Meio, Martins, Lagoa, Marianos, 
Camilos, Rubins, Moquem e Chapadão 
e adjacências. Os atendimentos são gra-
tuitos e não requerem cadastro prévio.

Prefeitura realizará ação 
“Coleta de Embalagens de Agrotóxicos” 

no dia 26 de maio

A Secretaria de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável por 
meio do Departamento de Desenvol-
vimento Rural realizará uma ação de 
coleta de embalagens vazias de agrotó-
xicos, lavadas e não lavadas.

A campanha de Defensivos Agríco-
las irá acontecer, no dia 26 de maio, das 

8h às 13h, no Ecoponto Municipal, lo-
calizado no início da estrada das Lavras 
de Cima, saída para Bueno Brandão.

O material recolhido será enviado  
para a cidade de Valinhos, na Associação 
dos Distribuidores de Insumos Agríco-
las de São Paulo (ADIAESP), onde terá 
destinação ambientalmente adequada.



Página 02 Socorro, 21 de maio de 2021

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

PORTARIA Nº 9097/2021
JOSUÉ RICARDO LOPES, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, 

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

Art. 1º - Nomear SOFIA PIRES DE SOUZA – CTPS  31598  Série  443-SP, para ocupar o emprego 
em comissão de ASSESSOR TÉCNICO DE GABINETE ref. 26,  a partir de 11 de Maio de 2021.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 19 de maio 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 9098/2021
JOSUÉ RICARDO LOPES, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, 

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

Art. 1º - Nomear FLAVIA MARIA MARCHINI PEREIRA DE GODOI – CTPS  12878 Série  
00375-SP, para ocupar o emprego em comissão de CHEFE DO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO -  ref. 35,  a 
partir de 17 de Maio de 2021.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 19 de maio 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 9099/2021
JOSUÉ RICARDO LOPES, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, 

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

Art. 1º. – Desligar, a partir de 10 de Maio de 2021, a servidora MARIA DO SOCORRO HEN-
RIQUE BARBOSA, portadora da CTPS 70898, Série 014-SP, ocupante do emprego público em 
comissão de Chefe da Coordenadoria de Cultura.  

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 19 de maio 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 9100/2021
JOSUÉ RICARDO LOPES, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, 

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

Art. 1º - Enquadrar as servidoras da rede municipal de ensino em virtude da concessão de evolução 
funcional pela via não acadêmica, conforme previsto na Lei Complementar nº 171/2011- Seção IV artigo 49 
e artigo 9º do Decreto nº 2385/04, a partir de 01 de Maio de 2021:

Nível: Nome Emprego

VI – ref. 8 Ana Lúcia Maciel – CTPS 10017, Série 00208-SP. Professor de Educação Básica I – PEB I

VII – ref. 7 Jurema Corsi Silva – CTPS 54054, Série 00414-SP. Professor de Educação Básica I – PEB I

VII – ref. 8 Luciana de Jesus Vieira Santos – CTPS 91471, Série 00122-SP. Professor de Educação Básica I – PEB I

VIII – ref. 13 Rosana Aparecida de Toledo Oliveira – CTPS 60643, Série 123-SP. Professor de Educação Básica I – PEB I

VIII – ref. 15 Marilene Domingues – CTPS 39890, Série 123-SP. Professor de Educação Básica I – PEB I

IX – ref. 13 Andréa Lúcia Gaze de Souza Rosa – CTPS 02171, Série 150-SP. Professor de Educação Básica I – PEB I

IX – ref. 14 Elenice Brindo da Cruz – CTPS 00566, Série 042-SP. Professor de Educação Básica I – PEB I

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 20 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 9101/2021
JOSUÉ RICARDO LOPES, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, 

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

Art. 1º. Contratar em caráter emergencial e por tempo determinado decorrente do Processo Se-
letivo Simplificado nº 01/2021 da Secretaria de Saúde, conforme previsto nos Decretos Municipais nº 
4.036/20 de 23/03/2020 e nº 4.063/20 de 11/05/2020:

Simone Aparecida de Toledo – R.G. nº 25.720.375-8 - (Servente) 17-05-2021

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 19 de maio 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 

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

DECRETO Nº 4184/2021
Suplementação de Dotação Orçamentária

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

Artigo 1º. – Fica aberto na Secretaria da Fazenda – Contabilidade um crédito adicional suplementar 
no valor de R$ 476.602,00 (Quatrocentos e Setenta e Seis Mil e Seiscentos e Dois Reais) para reforço das 
seguintes dotações do orçamento vigente:
02.01.01 . 3.3.90.39.00 . 08.243.0002.2.172 CHEFIA DE GABINETE R$ 7.600,00
02.01.02 . 3.3.90.14.00 . 04.131.0035.2.057 COMUNICAÇÃO SOCIAL R$ 1.500,00
02.01.02 . 3.3.90.39.00 . 04.131.0035.2.057 COMUNICAÇÃO SOCIAL R$ 2.000,00
02.02.04 . 3.3.90.39.00 . 16.482.0036.2.203 DEPTO DE URBANISMO R$ 8.000,00
02.05.03 . 3.3.90.39.00 . 12.361.0008.2.149 TRANSPORTE DE ALUNOS V.01.220.000 R$ 62.000,00
02.05.07 . 3.3.90.30.00 . 12.306.0012.2.013 MERENDA ESCOLAR V.05.220.015 R$ 11.600,00
02.06.01 . 3.1.90.11.00 . 10.301.0047.2.216 SECRETARIA DE SAÚDE V.05.312.001 R$ 132.010,00
02.06.01 . 3.1.90.11.00 . 10.301.0047.2.219 SECRETARIA DE SAÚDE V.05.312.001 R$ 55.250,00
02.06.01 . 3.1.90.11.00 . 10.302.0048.2.224 SECRETARIA DE SAÚDE V.05.312.001 R$ 28.250,00
02.06.01 . 3.1.90.11.00 . 10.305.0049.2.225 SECRETARIA DE SAÚDE V.05.312.001 R$ 2.560,00
02.06.01 . 3.1.90.13.00 . 10.301.0047.2.216 SECRETARIA DE SAÚDE V.05.312.001 R$ 40.750,00
02.06.01 . 3.1.90.13.00 . 10.301.0047.2.219 SECRETARIA DE SAÚDE V.05.312.001 R$ 13.890,00
02.06.01 . 3.1.90.13.00 . 10.302.0048.2.224 SECRETARIA DE SAÚDE V.05.312.001 R$ 12.580,00
02.06.01 . 3.1.90.13.00 . 10.305.0049.2.225 SECRETARIA DE SAÚDE V.05.312.001 R$ 1.040,00
02.06.01 . 3.1.90.16.00 . 10.301.0047.2.218 SECRETARIA DE SAÚDE R$ 1.000,00
02.06.01 . 3.1.90.16.00 . 10.301.0047.2.219 SECRETARIA DE SAÚDE V.05.312.001 R$ 4.300,00
02.07.01 . 3.1.90.16.00 . 08.244.0045.2.174 DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL R$ 1.800,00
02.07.02 . 4.4.90.52.00 . 27.812.0025.2.034 DEPTO DE ESPORTES E LAZER R$ 5.000,00
02.08.01 . 4.4.90.52.00 . 13.392.0016.2.022 DEPTO DE CULTURA R$ 15.000,00
02.10.02 . 3.3.90.39.00 . 15.452.0019.2.193 LIMPEZA PÚBLICA R$ 15.000,00
02.10.02 . 4.4.90.52.00 . 15.452.0019.2.025 LIMPEZA PÚBLICA R$ 7.000,00
02.10.06 . 4.4.90.52.00 . 04.122.0038.2.125 ALMOXARIFADO MUNICIPAL R$ 15.000,00
02.11.01 . 3.3.90.39.00 . 06.181.0023.2.032 GUARDA CIVIL MUNICIPAL R$ 33.000,00
02.12.01 . 3.3.71.70.00 . 23.695.0014.2.209 DEPTO DE TURISMO R$ 472,00

TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES....................................................................................... R$ 476.602,00

Artigo 2o. – O valor do presente crédito será coberto com recursos provenientes da anulação parcial 
das seguintes dotações do orçamento vigente:
02.01.01 . 3.3.90.36.00 . 04.122.0002.2.003 CHEFIA DE GABINETE R$ 1.000,00
02.01.02 . 3.3.90.36.00 . 04.131.0035.2.057 COMUNICAÇÃO SOCIAL R$ 1.000,00
02.02.01 . 3.3.90.30.00 . 04.122.0003.2.004 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO R$ 9.100,00
02.02.01 . 3.3.90.35.00 . 04.122.0003.2.004 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO R$ 8.000,00
02.05.01 . 4.4.90.51.00 . 12.361.0006.1.003 ENSINO FUNDAMENTAL R$ 73.600,00
02.06.01 . 3.1.90.11.00 . 10.301.0047.2.216 SECRETARIA DE SAÚDE R$ 132.010,00
02.06.01 . 3.1.90.11.00 . 10.301.0047.2.218 SECRETARIA DE SAÚDE R$ 1.000,00
02.06.01 . 3.1.90.11.00 . 10.301.0047.2.219 SECRETARIA DE SAÚDE R$ 55.250,00
02.06.01 . 3.1.90.11.00 . 10.302.0048.2.224 SECRETARIA DE SAÚDE R$ 28.250,00
02.06.01 . 3.1.90.11.00 . 10.305.0049.2.225 SECRETARIA DE SAÚDE R$ 2.560,00
02.06.01 . 3.1.90.13.00 . 10.301.0047.2.216 SECRETARIA DE SAÚDE R$ 40.750,00
02.06.01 . 3.1.90.13.00 . 10.301.0047.2.219 SECRETARIA DE SAÚDE R$ 13.890,00
02.06.01 . 3.1.90.13.00 . 10.302.0048.2.224 SECRETARIA DE SAÚDE R$ 12.580,00
02.06.01 . 3.1.90.13.00 . 10.305.0049.2.225 SECRETARIA DE SAÚDE R$ 1.040,00
02.06.01 . 3.1.90.16.00 . 10.301.0047.2.219 SECRETARIA DE SAÚDE R$ 4.300,00
02.07.01 . 3.1.90.11.00 . 08.244.0045.2.174 DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL R$ 1.800,00
02.07.02 . 3.3.90.30.00 . 27.812.0025.2.249 DEPTO DE ESPORTES E LAZER R$ 5.000,00
02.08.01 . 3.3.90.39.00 . 13.392.0016.2.215 DEPTO DE CULTURA R$ 15.000,00
02.10.02 . 3.3.90.39.00 . 15.452.0019.1.065 LIMPEZA PÚBLICA R$ 7.000,00
02.10.05 . 4.4.90.52.00 . 26.782.0026.2.035 SERV. MUNIC. DE ESTR. E RODAGEM R$ 15.000,00
02.10.06 . 3.3.90.30.00 . 04.122.0038.2.125 ALMOXARIFADO MUNICIPAL R$ 15.000,00
02.11.01 . 3.1.90.11.00 . 06.181.0023.2.032 GUARDA CIVIL MUNICIPAL R$ 13.000,00
02.11.01 . 3.3.90.30.00 . 06.181.0023.2.179 GUARDA CIVIL MUNICIPAL R$ 10.000,00
02.11.01 . 3.3.90.39.00 . 06.181.0023.2.180 GUARDA CIVIL MUNICIPAL R$ 10.000,00
02.12.01 . 3.3.90.36.00 . 23.695.0014.2.212 DEPTO DE TURISMO R$ 472,00
TOTAL DAS ANULAÇÕES........................................................................................................... R$ 476.602,00

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 08 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 4192/2021
JOSUÉ RICARDO LOPES, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, 

ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DECRETA:

Art. 1º. – Fica aberto na Secretaria Municipal da Fazenda/Diretoria de Contabilidade, um crédito 
adicional suplementar no valor de R$ 28.571,29 (vinte e oito mil, quinhentos e setenta e um reais e vinte e nove 
centavos), para reforço da seguinte dotação do orçamento vigente:
02.10.01 . 4.4.90.51.00 . 15.452.0018.2.024 DEPTO OBRAS - V.05.800.001 R$ 28.571,29
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO ................................................................. R$ 28.571,29

Art. 2º. – O valor do presente crédito será coberto com recursos provenientes do superávit financeiro do 
exercício anterior, em conformidade com o artigo 43, § 1º, inciso I, da Lei 4.320/64 de 17/03/1964, através dos recursos 
advindos de Emendas por Transferência Especial através do Ministério da Economia, no valor de.............R$ 28.571,29.

Art. 3o. – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 13 de maio 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 4193/2021
“Dispõe sobre revogação da permissão da atividade de Taxista Autônomo.”

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

Art. 1º - Fica revogada a permissão concedida a José Preto de Godoy, para o exercício da atividade de 
Taxista Autônomo, em virtude do encerramento das suas atividades. 

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 17 de maio 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 4194/2021
JOSUÉ RICARDO LOPES, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, 

ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DECRETA:

Art. 1º. – Fica aberto na Secretaria Municipal da Fazenda/Diretoria de Contabilidade, um crédito 
adicional suplementar no valor de R$ 240.000,00 (Duzentos e quarenta mil reais) para reforço da seguinte 
dotação do orçamento vigente:
02.06.01 . 3.3.90.39.00 . 10.302.0048.2.029 Santa Casa-SUS Vínc. 05.312.001 R$ 240.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO............................................................................. R$ 240.000,00

Art. 2º. – O valor do presente crédito será coberto com recursos provenientes do excesso 
de arrecadação realizado, através do repasse da quarta parcela de 2021, da Portaria n 431, de 11 de 
março de 2021/GM/MS que autoriza leitos de Unidades de Terapia Intensiva – UTI para atendimento 
exclusivo dos pacientes COVID-19 e estabelece recurso financeiro do Bloco de Manutenção das 
Ações e Serviços Públicos de Saúde – Grupo Coronavírus, de acordo com a Lei nº 4.320/64, Art. 43 – 
Inciso II, no valor de.......................................................................................................................R$ 240.000,00.

Art. 3o. – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 18 de Maio 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
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 DECRETO Nº 4195/2021
JOSUÉ RICARDO LOPES, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, 

ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DECRETA:
Art. 1º. – Fica aberto na Secretaria Municipal da Fazenda/Diretoria de Contabilidade, um crédito 

adicional suplementar no valor de R$ 259.787,00 (Duzentos e cinquenta e nove mil setecentos e oitenta e sete 
reais) para reforço da seguinte dotação do orçamento vigente:
02.06.01 . 3.3.50.43.00 . 10.302.0048.2.223 Santa Casa-SUS Vínc. 02.312.002 R$ 259.787,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO............................................................................. R$ 259.787,00

Art. 2º. – O valor do presente crédito será coberto com recursos provenientes do excesso de 
arrecadação realizado, através da Resolução nº 38, de 09 e março de 2021, repassado através da Secretaria 
Estadual de Saúde, objetivando o enfrentamento das demandas assistências geradas pela emergência de 
saúde pública de importância internacional causada pelo Coronavírus, de acordo com a Lei nº 4.320/64, 
Art. 43 – Inciso II, no valor de.........................................................................................................R$ 259.787,00.

Art. 3o. – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação
Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 18 de Maio 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 4196/2021
Dispõe sobre a implantação de restrições adicionais às medidas de enfrentamento à Pandemia 

no Município de Socorro/SP, entre os dias 20 a 30 de maio e dá providências.

JOSUÉ RICARDO LOPES, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, 
ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, e CONSIDERANDO, que 
o expressivo aumento do número de casos de infectados pelo Coronavírus no Município de Socorro/SP, que 
vem comprometendo drasticamente o atendimento na rede municipal de saúde; DECRETA:

 Art. 1º - Fica limitado o horário de funcionamento do comércio em geral no Município de Socorro/
SP, até às 21h, entre os dias 20 a 30 de maio, incluídos os mercados, supermercados, lojas de conveniências dos 
postos de combustíveis, bares, lanchonetes, pizzarias, restaurantes e assemelhados.

Parágrafo primeiro – Após este horário, os estabelecimentos comerciais deverão manter fechados os acessos 
ao público, sendo permitido seu funcionamento apenas no sistema de entrega (delivery), caso disponha desta facilidade.

Parágrafo segundo – Excluem-se desta limitação, os postos de combustíveis e as farmácias.
Art. 2º - Durante o atendimento presencial, todos estabelecimentos comercias deverão, 

obrigatoriamente, adotar medidas claras de restrição e controle de acesso de seus clientes, de modo a evitar 
ingresso desordenado pessoas gerando aglomerações, além da adoção das recomendações impostas pela 
Secretaria de Saúde. 

Art. 3º - Os velórios do município deverão adotar medidas efetivas de restrição e controle de acesso 
ao público, de maneira a impedir aglomerações no ambiente, priorizando preferencialmente, apenas a presença 
de familiares no local.

Art. 4º - Fica expressamente proibido o funcionamento de estabelecimentos dedicados à realização 
de eventos, festas, recepções, confraternizações ou qualquer outra atividade que configure aglomeração de 
pessoas, estendendo-se a restrição aos proprietários de chácaras e assemelhados.

Art. 5º - O Departamento de Fiscalização, Vigilância em Saúde e Guarda Civil Municipal atuarão 
intensivamente, obstando qualquer situação que venha a contrariar as determinações contidas neste decreto, 
inclusive com aplicação de multas e responsabilização na seara criminal dos responsáveis pela desobediência.

Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 19 de maio de 2021.

Publicado nesta data no Mural da Prefeitura 
Josué Ricardo Lopes 
Prefeito Municipal
José Ricardo Custódio da Silva
Chefe de Gabinete

DECRETO Nº 4197/2021
“Dispõe sobre a permissão de uso de próprio municipal e dá outras providências”.

JOSUÉ RICARDO LOPES, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, 
ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, Considerando que o art. 
92, § 3º, da Lei Orgânica do Município de Socorro, confere ao Poder Executivo a prerrogativa de autorizar 
permissão para utilização de qualquer bem público, a título precário, e por Decreto; DECRETA:

 Art. 1º - Fica autorizado AEROCLUBE DE SOCORRO, inscrito no CNPJ sob nº 18.286.496/0001-77 
a permissão de uso a título precário, do Hangar Municipal, situado no aeródromo municipal, objetivando 
o fomento de suas atividades.

Art. 2º - A permissão de uso será pelo período de  03 (três) anos,  podendo ser restituída ao 
Município a qualquer temo, nas  mesmas condições, mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias, ou prorrogada 
mediante conveniência e oportunidade.

 Art. 3º - O Município, não se responsabiliza, administrativa e civilmente, por eventuais danos causados 
a terceiros decorrentes da sua má utilização, bem como de encargos ou indenizações de qualquer natureza.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
 Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 20 de maio de 2021

Publique-se.                          
 Josué Ricardo Lopes
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal oficial de Socorro e afixado no mural da Prefeitura.
Valmir Aparecido Guinato
Secretário dos Negócios Jurídicos

LEI  Nº 4326/2021
“Dispõe sobre níveis de intensidade de som ou ruído em Áreas de chácaras, sítios ou fazendas, acrescentando 

alínea “d” nos incisos I e II do art. 205 da Lei 3.406, de 26 de outubro de 2010 - Código de Posturas.” 

 DE AUTORIA DO VEREADOR Wilhams 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 A SEGUINTE LEI:

Art. 1.º - Ficam acrescidas as letras “d”, nos incisos I e II, do artigo 205, da Lei n.º 3.406 de 26 de 
outubro de 2010, com a seguinte redação: 

“Art. 205. (...) 
I. (...) 
a). (...)
b). (...)
c). (...)
d). Áreas de chácaras, sítios ou fazendas: 40dB (quarenta decibéis)
II – (...)
a). (...)
b). (...)
c). (...)
d). Áreas de chácaras, sítios ou fazendas: 45dB (quarenta e cinco decibéis)
§ 1º - (...)
§ 2º - (...)
Art. 2º. - Esta Lei entre entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 20 de maio 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 4327/2021
“Altera Lei 3914/2015 e Lei nº 4073/2017 - Plano Municipal de Educação - Metas 

e Estratégias - 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 A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica aprovado o Plano Municipal de Educação – Metas e Estratégias - da Estância de Socorro, 
constante de documentos anexo, com duração decenal – 2015/2025. 

Art. 2º - São diretrizes do Plano Municipal de Educação de Socorro - PME:I. erradicação do analfabetismo;II. universalização do atendimento escolar;III. superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação 
de todas as formas de discriminação;IV. melhoria da qualidade da educação;V. formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se 
fundamenta a sociedade;  VI. promoção do princípio da gestão democrática da educação pública;VII. promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do município;VIII. estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação, como proporção do orçamento 
municipal, que assegure atendimento às necessidades de expansão, com padrão de qualidade e equidade;IX. valorização dos profissionais de educação;X. promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental.

Art. 3º - As metas previstas no Anexo Único integrante desta Lei deverão ser cumpridas no prazo de 
vigência do Plano Municipal de Educação de Socorro - PME, desde que não haja prazo inferior definido para 
metas estratégicas em legislações específicas.

Art. 4º - O Município, através da Secretaria Municipal de Educação, o Conselho Municipal de Educação 
e o Fórum Municipal de Educação, estabelecerão os mecanismos necessários à Avaliação, Monitoramento e 
Revisão das metas e estratégias constantes do Plano Municipal de Educação.

Art. 5º - Caberá a Comissão de Avaliação e Monitoramento em articulação com Secretaria Municipal 
de Educação, proceder a avaliações periódicas bianuais da implementação do Plano Municipal de Educação, 
propondo a correção de deficiências e distorções.

Parágrafo único - A Câmara Municipal, através de comissão específica, poderá acompanhar a execução do 
Plano Municipal de Educação, cabendo-lhe aprovar as medidas legais decorrentes das proposituras previstas neste artigo.

Art. 6° - O Plano Plurianual, a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e a LOA – Lei Orçamentária 
Anual do Município deverão ser formulados de modo a assegurar a consignação de dotações orçamentárias 
compatíveis com as diretrizes, metas e estratégias do Plano Municipal de Educação de Socorro - PME, a fim de 
viabilizar sua plena execução.

Art. 7° - O Município empenhar-se-á na divulgação deste Plano e na progressiva realização de suas 
metas e estratégias para que a sociedade o conheça amplamente e acompanhe sua implementação.

Art. 8° - Para alcance dos objetivos estipulados neste Plano Municipal de Educação de Socorro – PME, 
a Secretaria Municipal de Educação poderá firmar parcerias, convênios ou contratos de repasses, de caráter 
técnico e⁄ou financeiro, com instituições públicas das esferas de governo, bem como parcerias com instituições 
privadas que desempenham atividades na área educacional.

Art. 9° - As despesas com a execução desta lei ficarão por conta das dotações financeiras próprias, 
consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário.

Art. 10 - O Plano Municipal de Educação de Socorro será apreciado por Fórum Permanente com 
ampla participação de representantes da comunidade educacional e da sociedade civil.

Art. 11 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 20 de maio 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

Meta 01 – Promover até 2022 a universalização da pré-escola para crianças de 04 a 05 anos e 
ampliar a oferta de vagas nas creches para crianças de 00 a 03 anos em 50% na próxima década 
no Município de Socorro.
Estratégias
1.1 Ampliar a rede física de forma que na próxima década sejam construídas mais 03 (três) creche no Município 
de Socorro garantindo o atendimento de 50% da população de 0 a 3 anos;
1.2 Realizar em regime de colaboração o levantamento da demanda por creche, como forma de planejar a 
oferta e verificar o atendimento da demanda manifesta;
1.3 Manter programas em parceria com o Governo federal e Estadual de construção, reestruturação e 
readequação da rede física das Escolas de Educação Infantil;
1.4 Realizar a busca ativa, em parceria com outros órgãos públicos como Assistência Social e Saúde, de forma 
a localizar o contingente populacional de 0 a 3 anos;
1.5 Assegurar a formação continuada a todos os professores e demais profissionais da Educação Infantil
1.6 Garantir a qualidade no atendimento da Educação Infantil aos alunos da Rede Municipal desenvolvendo 
estratégias pedagógicas em consonância com o expresso nos documentos – Referencial Curricular Nacional 
para Educação Infantil e Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil;
1.7 Fortalecer a participação da comunidade nas escolas de Educação Infantil realizando aproximações com os 
pais através de interações e programas que utilizem a internet e redes sociais;
1.8 Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da permanência das crianças na Educação 
Infantil, em especial dos beneficiários de programas de transferência de renda, em colaboração com as famílias 
e com os órgãos públicos de Assistência social, Saúde e Proteção à Infância;
1.9 Implantar até o sétimo ano da vigência deste PME, avaliação da Educação Infantil, a ser realizados a cada 
dois anos, com base em parâmetros nacionais de qualidade, a fim de levantar diagnóstico da situação da 
infraestrutura física, do quadro de pessoal, das condições de gestão, dos recursos pedagógicos, da situação de 
acessibilidade entre outros indicadores relevantes;
1.10 Estabelecer até o segundo ano de vigência do PME, normas, procedimentos e prazos para definição de 
mecanismos de consulta pública da demanda das famílias por creches;
1.11 Implementar em caráter complementar, programas de orientação e apoio as famílias, por meio da 
articulação das áreas da Educação, Saúde e Assistência Social, com foco no desenvolvimento integral das 
crianças de 0 a 3 anos.
1.12 Preservar as especificidades da Educação Infantil na organização das Redes Escolares, garantindo o 
atendimento da criança de 0 a 5 anos em estabelecimentos que atendam a parâmetros nacionais de qualidade, 
e a articulação com a etapa escolar seguinte, visando o ingresso do aluno de 6 anos de idade no Ensino 
Fundamental.

Meta 02 – Promover a universalização do Ensino Fundamental dos 06 aos 14 anos e garantir que 
95% das crianças o concluam na idade adequada, de forma a combater a distorção idade/série, 
até o ultimo ano da vigência deste PME. 
Estratégias
2.1 Acompanhamento e monitoramento da população nesta faixa etária com realização de busca ativa, a fim de 
garantir que todos estejam matriculados na escola;
2.2 Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso, da permanecia e do aproveitamento 
escolar dos beneficiários de programas de transferência de renda, bem como das situações de discriminação, 
preconceitos e violências na escola, visando ao estabelecimento de condições adequadas para o sucesso escolar 
dos alunos, em colaboração com as famílias e com órgãos públicos de Assistência Social, Saúde e Proteção à 
Infância, Adolescência e Juventude;
2.3 Manter programas em parceria com a Rede Estadual com o objetivo de acompanhar o acesso e permanecia 
dos alunos matriculados na Rede Pública;
2.4 Garantir parceria com Conselho Tutelar, Saúde e Assistência Social de forma que seja feito um trabalho 
conjunto entre órgãos públicos e escola para garantir a localização das crianças e jovens evadidos, em situação 
de vulnerabilidade, risco ou com grande absenteísmo escolar;
2.5 Manter e ampliar ações de apoio à aprendizagem através de programas de atendimento individual com 
rendimento escolar de modo a assegurar sua permanência na Escola e qualidade na formação;
2.6 Garantir os direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento em consonância com a base nacional 
comum curricular do Ensino Fundamental;
2.7 Manter programa de reestruturação, readequação e construção de novas unidades educacionais de forma 
a atender com qualidade o contingente populacional do Ensino Fundamental mantendo as escolas em bom 
estado de conservação;
2.8 Garantir programas de correção de fluxo, uma vez que o diagnóstico evidencia que ainda é alta a distorção 
Idade/Série no município;
2.9 Oferecer atividades extracurriculares de estimulo a habilidades promovendo sua inserção em turmas de 
atividades complementares em parceria com projetos desenvolvidos no município pela Secretaria de Cidadania, 
sobretudo, aos que visam o estimulo ao desenvolvimento das habilidades esportivas;
2.10 Elaborar em cada unidade, seu Projeto Pedagógico com ênfase especial em projetos que garantam a 
permanência das crianças e jovens no Ensino Fundamental;
2.11 Incentivar a participação dos pais ou responsáveis no acompanhamento das atividades escolares dos filhos 
por meio do estreitamento das relações entre as escolas e as famílias;
2.12 Promover a relação das escolas com instituições e movimentos culturais, a fim de garantir a oferta regular 
de atividades culturais para a livre fruição dos alunos dentro e fora dos espaços escolares, assegurando ainda 
que as escolas se tornem polos de criação e difusão cultural;
2.13 Fomentar reuniões Intersetoriais formando redes de apoio e incentivo a permanência das crianças e 
jovens na escola, articulando ações diretas com escolas e comunidade;
2.14 Garantir, em conformidade com a legislação vigente, o transporte escolar gratuito para as crianças da 
zona rural, matriculadas na Rede Pública, dentro de padrões básicos de segurança, adaptado para pessoas com 
deficiência e com manutenção regular e motorista qualificado;
2.15 Garantir por meio de apoio intersetorial a existência de uma equipe multidisciplinar nos órgãos gestores 
do sistema público, composto por: neuropediatra, assistentes sociais, pedagogos com especialização em 
psicopedagogia e psicólogos, fonoaudiólogos, cuidadores e especialistas em libras de forma a criar uma rede de 
apoio ao aprendizado;
2.16 Fortalecer as instâncias colegiadas para proceder à fiscalização da qualidade da merenda escolar. (CAE)
2.17 Garantir o cumprimento do limite de alunos em sala de aula: máximo de 30 alunos;
2.18 Garantir padrões adequados de infraestrutura dos prédios escolares;
2.19 Garantir a segurança em todas as unidades Escolares, com apoio da Guarda Civil Municipal;
2.20 Criar e manter programas de formação para o corpo administrativo e de apoio, das unidades escolares, 
visando ao atendimento de qualidade a todos os alunos;
2.21Assegurar, dentro de propostas curriculares, uma perspectiva transversal;
2.22 Implementar parcerias intersetoriais visando assegurar o trabalho interdisciplinar com os temas 
transversais;

Meta 03 – Garantir a universalização até 2023 do ensino médio para a população de 15 a 17 anos 
e garantir que na próxima década 85% estejam efetivamente matriculados no Ensino Médio.
Estratégias - (Estratégias de competência da esfera estadual)
3.1 Estimular a flexibilização dos tempos e espaços escolares, de modo a permitir a construção de currículos 
e itinerários formativos que melhor respondam à heterogeneidade e à pluralidade das condições, interesses 
e aspirações dos estudantes, assegurando o desenvolvimento pleno dos educandos e a formação comum 
como direitos, conforme o artigo 205 da Constituição Federal e o artigo 22 da Lei Federal nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional – LDB.
3.2 Fomentar no ensino médio, em todas as suas modalidades, o desenvolvimento integrado, multi e 
interdisciplinar dos componentes curriculares obrigatórios e eletivos, articulados nas dimensões trabalho, 
ciência, tecnologia, cultura, esporte e pesquisa, como eixo articulador das áreas do conhecimento indicadas 
nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, garantindo a correspondente formação continuada 
dos professores.
3.3 Aprimorar as avaliações da educação básica no Estado – SARESP, a fim de que se tornem recursos 

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

EXTRATO – TERMO DE REPASSE
Objeto: Termo de Repasse, firmado entre a Prefeitura Municipal da Estância de Socorro e IRMANDADE 
DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOCORRO “HOSPITAL DR. RENATO SILVA”, 
referente a 2ª. parcela de 2021, nos termos da Portaria nº 431, de 11 de março de 2021/GM/MS que autoriza leitos 
de Unidades de Terapia Intensiva – UTI para atendimento exclusivo dos pacientes COVID-19 e estabelece recurso 
financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo Coronavírus (COVID-19), no 
valor de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), com vigência de 90 (noventa) dias, firmado em 25/03/2021.

EXTRATO – TERMO DE REPASSE
Objeto: Termo de Repasse, firmado entre a Prefeitura Municipal da Estância de Socorro e IRMANDADE 
DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOCORRO “HOSPITAL DR. RENATO SILVA”, 
referente a 3ª. parcela de 2021, nos termos da Portaria nº 431, de 11 de março de 2021/GM/MS que autoriza leitos 
de Unidades de Terapia Intensiva – UTI para atendimento exclusivo dos pacientes COVID-19 e estabelece recurso 
financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo Coronavírus (COVID-19), no 
valor de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), com vigência de 90 (noventa) dias, firmado em 26/03/2021.

EXTRATO – TERMO DE REPASSE
Objeto: Termo de Repasse, firmado entre a Prefeitura Municipal da Estância de Socorro e IRMANDADE 
DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOCORRO “HOSPITAL DR. RENATO SILVA”, 
referente a 4ª. parcela de 2021, nos termos da Portaria nº 431, de 11 de março de 2021/GM/MS que autoriza leitos 
de Unidades de Terapia Intensiva – UTI para atendimento exclusivo dos pacientes COVID-19 e estabelece recurso 
financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo Coronavírus (COVID-19), no 
valor de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), com vigência de 90 (noventa) dias, firmado em 18/05/2021.

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



pedagógicos efetivos, transformando os resultados das avaliações em instrumentos de gestão pedagógica do 
currículo.
3.4 Garantir a oferta pública e a qualidade do ensino médio noturno, em suas diferentes modalidades, a todos 
os jovens e adultos, inclusive com a garantia da oferta de alimentação escolar.
3.5 Garantir políticas públicas e iniciativas direcionadas ao ensino médio da população do campo, indígena e 
quilombola.
3.6 Garantir, como apoio ao desenvolvimento do currículo, disponibilização de materiais didáticos, espaços e 
instalações às escolas públicas de ensino médio.
3.7 Diminuir as taxas de abandono e evasão, pela adoção de estratégias pedagógicas, formação de professores, 
melhoria da infraestrutura escolar e garantia da oferta da alimentação escolar.
3.8 Redimensionar a oferta do ensino médio nos turnos diurno e noturno, atendendo às necessidades 
específicas dos alunos.
3.9 Implementar políticas de prevenção à evasão motivada por qualquer forma de preconceito e discriminação.
3.10 Estabelecer programa de formação inicial e continuada de professores para atuação nas áreas de 
conhecimento com carência de recursos humanos habilitados.
3.11 Estabelecer mecanismos de recuperação das escolas que apresentarem avaliação negativa no SARESP.

Meta 04 – Universalizar, para a população de 04 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação 
básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino 
com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, 
escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados.
Estratégias
4.1 Realizar a busca ativa, em parceria com órgãos da Saúde e Assistência Social, de todas as crianças com 
deficiência, transtornos de aprendizagem e altas habilidades;
4.2 Manter a sala de atendimento educacional especializado (AEE) e incentivar a criação de salas de AE na Rede 
Estadual;
4.3 Contabilizar para fins do repasse do FUNDEB, as matriculas dos estudantes da educação regular da rede 
pública que recebam atendimento educacional especializado complementar e suplementar, sem prejuízo do 
computo dessas matriculas na educação básica regular, e as matriculas efetivadas, conforme censo escolar mais 
atualizado, na educação especial oferecida em instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem 
fins lucrativos, conveniadas com o poder publico e com atuação exclusiva na modalidade, nos termos da Lei 
nº11.494, de 20 de junho de 2007;
4.4 Manter controle da frequência nas salas de AEE
4.5 Garantir rede de apoio formativo aos professores com profissionais capacitados no atendimento educacional 
especializado a fim de que estes realizem a formação contínua dos professores para que o atendimento a essas 
crianças seja realizado com qualidade;
4.6 Constar nos Projetos Pedagógicos das Escolas Públicas e Particulares, item detalhado sobre como a inclusão 
será tratada, projetos, ações e forma de avaliação da mesma;
4.7 Ampliar paulatinamente as equipes de profissionais da educação para atender à demanda do processo 
de escolarização dos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades 
ou superdotação, garantindo a oferta de professore do AEE, profissionais de apoio ou auxiliares, tradutores 
e interpretes e Libras, guias interpretes para surdos cegos, professores de Libras, prioritariamente surdos e 
professores bilíngues;
4.8 Buscar dados no Ministério da Educação, fundação SEADE e demais órgãos de pesquisa demográfica e 
estatística competentes, para a obtenção e informação detalhada sobre o perfil das pessoas com deficiência, 
transtornos globais d desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação de 0 a 12 anos; 
4.9 Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso à escola e ao AEE, bem como da permanência 
e do desenvolvimento escolar dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação, beneficiários de programas de transferência de renda, juntamente com o combate 
às situações de discriminação, preconceito e violência, com vistas ao estabelecimento de condições adequadas 
para o sucesso educacional, em colaboração com as famílias e com os órgãos públicos de assistência social, 
saúde e proteção a infância adolescência e juventude;

Meta 5 – Garantir que até o segundo ano do ensino fundamental todas as crianças tenham o ciclo 
de alfabetização concluído com sucesso.
Estratégias
5.1 Avaliar e monitorar o processo de alfabetização, implementando medidas pedagógicas necessárias par 
a realização dessa meta; sabendo que as crianças que apresentam deficiência ou transtornos globais de 
desenvolvimento demandam um tempo maior para conclusão do ciclo de alfabetização;
5.2 Propor métodos e programas pedagógicos sejam estes da SME ou parcerias garantindo a alfabetização de 
todos os alunos até o 2º ano do Ensino Fundamental;
5.3 Promover ações de formação contínua dos docentes com foco no processo de alfabetização;
5.4 Fomentar, através de políticas de incentivo previstas no Plano de carreira, realização de curso na área de 
alfabetização para os Professores;
5.5 Analisar, estudar e dar publicidade a ANA de forma a envolver todos os profissionais  comunidade no debate 
acerca da alfabetização;
5.6 Realizar ações com foco no fortalecimento da leitura infantil;
5.7 Promover a avaliação contínua do trabalho pedagógico realizado nas escolas;
5.8 Traçar nos Projetos pedagógicos das unidades escolares metas e ações de forma a acompanhar e monitorar 
o trabalho realizado pelas escolas;
5.9 Promover reuniões e palestras com os responsáveis pelos alunos objetivando a conscientização e orientação 
sobre a importância da participação na vida escolar;
5.10 Estruturar os processos pedagógicos de alfabetização, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, articulando-
os com as estratégias desenvolvidas, articulando-os com as estratégias desenvolvidas na pré-escola, com 
qualificação e valorização dos professores alfabetizadores e com apoio pedagógico especifica, a fim de garantir 
a alfabetização plena de todas as crianças;
5.11 Selecionar, certificar e divulgar tecnologias educacionais para alfabetização de crianças, asseguradas a 
diversidade de métodos e propostas pedagógicas bem como o acompanhamento dos resultados nas escolas 
em que forem aplicadas, devendo ser disponibilizadas, preferencialmente como recursos educacionais abertos.

Meta 6 – Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das 
escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos alunos da 
educação básica.
Estratégias
6.1 Ampliar a rede física em parceria cm programas do Governo Federal e Estadual, para garantir que escolas, na 
próxima década, estejam adequadas ao atendimento com qualidade da educação de período integral;
6.2 Diversificar a jornada escolar, mediante oferta de atividades de acompanhamento pedagógico e 
interdisciplinar;
6.3 Buscar parcerias externas para a utilização de espaços comunitários e/ou aquisição de equipamentos para 
atividades complementares para as Escolas da Rede Municipal;
6.4 Realizar a formação continua de professores, com ênfase em inovações metodológicas e uso das tecnologias 
de informação;
6.5 Fomentar a articulação da escola com os diferentes espaços educativos, culturais e esportivos com 
equipamentos públicos, como centros comunitários, bibliotecas, praças, parques, museus, teatros e cinemas;
6.6 Adotar medidas para otimizar o tempo de permanência dos alunos na escola, direcionando a expansão da 
jornada para o efetivo trabalho escolar, combinado com atividades recreativas, esportivas e culturais;
6.7 Institucionalizar e manter, em regime de colaboração, programa nacional de ampliação e reestruturação 
das escolas públicas, por meio da instalação de quadras poliesportiva, laboratórios, inclusive de informática, 
espaços para atividades culturais, bibliotecas, auditórios, cozinhas, refeitórios, banheiros e outros equipamentos, 
bem como de produção de material didático e de formação de recursos humanos para a Educação em tempo 
integral;
6.8 Articular em currículo integrado com as atividades complementares de modo a favorecer o desenvolvimento 
pleno do educando;

Meta 7 – Manter e ampliar as notas do IDEB, uma vez que a Rede Municipal já atingiu as metas 
previstas pelo IDEB nacional.
Estratégias
7.1 Garantir o apoio necessário ás ações voltadas para a melhoria da educação oferecendo formação continuada 
em serviço a todos os Professores e Profissionais da Educação desenvolvimento de recursos pedagógicos e 
melhoria da infraestrutura das Escolas;
7.2 Ampliar e consolidar aas diretrizes pedagógicas para a educação básica em consonância com a base nacional 
comum dos currículos, com direitos de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos para cada ano do ensino 
fundamental, respeitados a diversidade local;
7.3 Induzir processo contínuo de auto avaliação das Escolas de Educação Básica, por meio da constituição 
de instrumentos de avaliação que orientem as dimensões a serem fortalecidas, destacando-se a elaboração 
de planejamento estratégico, a melhoria contínua da qualidade educacional, a formação continuada dos 
Profissionais da Educação e o aprimoramento da gestão Democrática;
7.4 Garantir que no horário de trabalho pedagógico coletivo (HTPC), horário de trabalho pedagógico individual 
(HTPI) e em reuniões pedagógicas previstas em calendário escolar, momentos para analise e discussão acerca 
das avaliações internas e externas;
7.5 Realizar avaliações diagnósticas com o objetivo de acompanhar o desenvolvimento dos alunos e propor 
estratégias de ação;
7.6 Aprimorar continuamente os instrumentos de avaliação da qualidade do Ensino Fundamental;
7.7 Garantir apoio integral ao aluno através de ações intersetoriais de maneira a oportunizar desenvolvimento 
biopsicossocial;
7.8 Monitorar e acompanhar todos os alunos, identificando motivos de ausência e baixa frequência de maneira 
a assegurar a permanência de todos na escola;
7.9 Realizar busca ativa das crianças da rede Municipal que esteja mora da Escola;
7.10 Expandir acervo de livros didáticos, paradidáticos, de literatura e dicionários, sem prejuízo de outros, a 
serem disponibilizados para os Professores e demais Profissionais da Educação;
7.11 Orientar as escolas, de forma a buscar atingir as metas do IDEB, diminuindo a diferença entre as escolas 
com os menores índices e a média nacional, garantindo equidade da aprendizagem;
7.12 Ampliar programas e aprofundar ações de atendimento ao aluno, em todas as etapas da Educação Básica, 
por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte e alimentação;
7.13 Assegurar a todas as Escolas Públicas de Educação Básica o acesso a energia elétrica, abastecimento de 
água tratada, esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos, garantir o acesso dos alunos a espaços para 
a pratica esportiva, a bens culturais e artifícios e a equipamentos e laboratórios de ciências e, em cada edifício 
escolar, garantir a acessibilidade às pessoas com deficiência;
7.14 Institucionalizar e manter, em regime de colaboração, programa nacional de reestruturação e aquisição de 
equipamentos para escolas públicas;
7.15 Prover equipamentos e recursos tecnológicos digitais para a utilização pedagógica no ambiente escolar a 
todas as Escolas Publicas da Educação Básica, criando, inclusive, mecanismos para implementação das condições 
necessárias para a universalização das bibliotecas nas instituições educacionais, com acesso a redes digitais de 
computadores, inclusive a internet;
7.16 Garantir políticas de combate à violência na escola, inclusive pelo desenvolvimento de ações destinadas 
à capacitação de educadores para detecção dos sinais de suas causas, como violência domestica e sexual, 
favorecendo a adoção das providencias adequadas para promover a construção da cultura de paz e um 
ambiente escolar dotado de segurança para a comunidade;
7.17 Implementar políticas de inclusão e permanência na escola para adolescentes e jovens que se encontram 
em regime de liberdade assistida e em situação de rua, assegurando os princípios da Lei nº8.069, de 13 de julho 
de 1990 - ECA
7.18 Garantir nos Currículos Escolares conteúdos sobre a história e as culturas afro-brasileiras e indígenas 
e implementar ações educacionais, nos termos das Leis nº 10.639, de 09 de janeiro de 2003 e 
11.645 de 10 de março de 2008, assegurando-se a implementação das respectivas Diretrizes 
Curriculares Nacionais, por meio de ações colaborativas com fóruns de educação para a diversidade 
étnico-racial, conselhos escolares, equipes pedagógicas e a sociedade civil;
7.19 Mobilizar as famílias e setores da sociedade civil, articulando a educação formal com experiências de 
educação popular e cidadão, com os propósitos de que a educação seja assumida como responsabilidade de 
todos e de ampliar o controle social sobre o cumprimento das políticas publicas educacionais;

Meta 8 – Elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos, de 
modo a alcançar, no mínimo 12 (doze) anos de estudo o ultima ano de vigência deste Plano, para 
as populações do campo, da região de menor escolaridade no País e dos 25% (vinte e cinco por 
cento) mais pobres e igualar a escolaridade média entre negros e não negros declarados ao IBGE:
Estratégias - (Estratégias de competência da esfera estadual)
8.1 Institucionalizar programas e desenvolver tecnologias para correção de fluxo, acompanhamento pedagógico 
individualizado e recuperação e progressão parcial, bem como priorizar estudantes com rendimento escolar 
defasado, considerando as especificidades dos segmentos populacionais.
8.2 Implementar políticas de educação de jovens e adultos para os segmentos populacionais considerados, 
que estejam fora da escola e com defasagem idade-série, associados a outras estratégias que garantam a 
continuidade da escolarização, após a alfabetização inicial.
8.3 Garantir acesso gratuito a exames de certificação da conclusão do ensino fundamental e médio.
8.4 Buscar a expansão da oferta gratuita de educação profissional técnica por parte das entidades privadas de 
serviço social e de formação, que atuam no Estado, vinculadas ao sistema sindical, de forma concomitante ao 
ensino ofertado na rede pública, para os segmentos populacionais considerados.
8.5 Efetivar, em parceria com as áreas de saúde e assistência social, o acompanhamento e monitoramento do 
acesso à escola específicos para os segmentos populacionais considerados, e identificar motivos de absenteísmo 
para a garantia de frequência e apoio à aprendizagem, de maneira a estimular a ampliação do atendimento 
desses estudantes na rede pública estadual de ensino.
8.6 Efetivar busca ativa, em colaboração com os Municípios, de jovens fora da escola pertencentes aos segmentos 
populacionais considerados, em parceria com as áreas de assistência social, saúde e proteção à juventude.

Meta 9 – Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais para 
93,5% (noventa e três inteiros e cinco décimos por cento) até o 6º ano de vigência deste 
plano e, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa de 
analfabetismo funcional, até o final da vigência deste PME:
Estratégias
9.1 Assegurar a oferta gratuita da educação de jovens e adultos a todos os que não tiveram acesso à educação 
básica na idade própria;
9.2 Implementar ações de alfabetização de jovens e adultos com garantia de continuidade da 
escolarização básica;
Realizar em parceria com outros órgãos da Prefeitura Municipal de Socorro, Rede Estadual e Governo Federal 
ações que visem ampliar a escolaridade da população jovem do Município de Socorro;
9.3 Criar programas de incentivo a escolaridade – campanhas de conscientização e estímulo;
9.4 Mobilizar, através de uma ação intersetorial, vários segmentos da sociedade, através do Conselho 
Municipal de Educação, Secretária (o) Municipal e Comissão de acompanhamento do PME realização de fóruns 
permanentes que discutam o acesso e permanência dos jovens na escola;
9.5 Desenvolver em parceria com o Governo Federal programas que visem estimular a leitura entre a população 
jovem do Município;
9.6 Consolidar programas de educação de jovens e adultos para os segmentos populacionais considerados, 
que estejam fora da escola e com defasagem idade⁄ série, associados a outras estratégias que garantam a 
continuidade da escolarização, após a alfabetização inicial;
9.7 Realizar chamadas públicas regulares para educação de jovens e adultos, promovendo-se busca ativa em 
regime de colaboração entre entes federados e em parceria com organizações da sociedade civil;
9.8 Realizar avaliação, por meio de exames específicos, que permita aferir o grau de alfabetização de jovens e 
adultos com mais de 15 (quinze) anos de idade;
9.9 Considerar, nas políticas públicas de jovens e adultos, as necessidades dos idosos, com vistas à promoção 
de políticas de erradicação do analfabetismo, ao acesso a tecnologias educacionais e atividades recreativas, 
culturais e esportivas, à implementação de programas de valorização e compartilhamento dos conhecimentos 
e experiência dos idosos e à inclusão dos   temas do envelhecimento e da velhice nas escolas;
9.10 Estabelecer mecanismos e incentivos que integrem os segmentos empregadores, públicos e privados, e os 
sistemas de ensino, para promover a compatibilização da jornada de trabalho dos empregados com a oferta das 
ações de alfabetização e de educação de jovens e adultos.

Meta 10 – Fortalecer, ampliar a oferta da educação de jovens e adultos (EJA) nos ensinos 
fundamental e médio, e até o final da vigência deste PME expandir em até 25% do total de alunos 
matriculados na EJA a participação em programas que a integrem com a educação profissional, 
com ênfase em cursos de curta duração:
Estratégias
10.1 Garantir parceria com a Secretaria de Assistência Social, responsável pela formação profissional do 
município;
10.2 Buscar parcerias para a oferta de cursos de curta duração integrados a EJA para qualificação profissional 
e inserção no mercado de trabalho;
10.3 Expandir as matricula na Educação de Jovens e Adultos, de modo a articular a formação inicial e continuada 
de trabalhadores com a educação profissional, objetivando a elevação do nível de escolaridade do trabalhador 
e da trabalhadora;
10.4 Manter programa nacional de educação de Jovens e Adultos voltado à conclusão do Ensino Fundamental 
e à formação profissional inicial, de forma a estimular a conclusão da Educação Básica;
10.5 Fomentar a oferta publica de formação inicial e continuada para trabalhadores, articulada a Educação de 
Jovens e Adultos, em regime de colaboração e com o apoio das entidades privadas de formação profissional 
vinculada ao sistema sindical e entidades sem fins lucrativos de atendimento à pessoa com deficiência, com 
atuação exclusiva na modalidade;
10.6 Implantar programa nacional de reestruturação e aquisição de equipamentos voltados à expansão e à 
melhoria da rede física de Escolas Públicas que atuam na Educação de Jovens e Adultos integrada a Educação 
profissional, garantindo acessibilidade à pessoa com deficiência;

Meta 11 - Colaborar, no que couber, na expansão das matrículas da educação profissional técnica 
de nível médio e em nível médio na rede pública. Colaborar com o Estado e a União no sentido 
de cumprimento dessa meta.
Estratégias - (Estratégias de competência da esfera estadual)
11.1 Implementar mecanismos de reconhecimento de saberes dos jovens e adultos trabalhadores, a serem 
considerados na articulação curricular dos cursos de formação inicial e continuada e dos cursos técnicos de 
nível médio;
11.2 Colaborar para a expansão das matrículas de educação profissional técnica de nível médio na Rede Federal 
de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, levando em consideração a responsabilidade dos Institutos na 
ordenação territorial, sua vinculação com arranjos produtivos, sociais e culturais locais e regionais, bem como 
a interiorização da educação profissional.
11.3 Fomentar a expansão da oferta de educação profissional técnica de nível médio na rede pública estadual 
e federal de ensino;
11.4 Fomentar a expansão da oferta de educação profissional técnica de nível médio na modalidade de 
educação a distância, com a finalidade de ampliar a oferta e democratizar o acesso à educação profissional 
pública e gratuita, assegurado padrão de qualidade;
11.5 Estimular a expansão do estágio na educação profissional técnica de nível médio e do ensino médio regular, 
preservando-se seu caráter pedagógico integrado ao itinerário formativo do estudante, visando à formação 
de qualificações próprias da atividade profissional, à contextualização curricular e ao desenvolvimento da 
juventude;
11.6 Ampliar a oferta de programas de reconhecimento de saberes para fins de certificação profissional em 
nível técnico;
11.7 Ampliar a oferta de matrículas gratuitas de educação profissional técnica de nível médio pelas entidades 
privadas de formação profissional vinculadas ao sistema sindical e entidades sem fins lucrativos de atendimento 
à pessoa com deficiência, com atuação exclusiva na modalidade;
11.8 Institucionalizar sistema de avaliação da qualidade da educação profissional técnica de nível médio das 
redes escolares públicas e privadas;
11.9 Expandir o atendimento do ensino médio gratuito integrado à formação profissional para as populações 
do campo e para as comunidades indígenas e quilombolas, de acordo com os seus interesses e necessidades;
11.10 Expandir a oferta de educação profissional técnica de nível médio para as pessoas com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação;
11.11 Contribuir para elevar gradualmente a taxa de conclusão média dos cursos técnicos de nível médio para 
90% (noventa por cento) e contribuir para elevar, nos cursos presenciais, a relação de estudantes por professor 
para 20 (vinte);
11.12 Elevar gradualmente o investimento em programas de assistência estudantil e mecanismos de mobilidade 
acadêmica, visando a garantir as condições necessárias à permanência dos(as) estudantes e à conclusão dos 
cursos técnicos de nível médio;
11.13 Reduzir as desigualdades étnico-raciais e regionais no acesso e permanência na educação profissional 
técnica de nível médio, inclusive mediante a adoção de políticas afirmativas, na forma da lei;
11.14 Estruturar sistema estadual e contribuir com a estruturação do sistema nacional de informação 
profissional, articulando a oferta de formação das instituições especializadas em educação profissional aos 
dados do mercado de trabalho e a consultas promovidas em entidades empresariais e de trabalhadores.

Meta 12 - Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% (cinquenta por cento) 
e a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e 
quatro) anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% (quarenta por 
cento) das novas matrículas, no segmento público.
Estratégias
12.1 Buscar parcerias com a União e Estado para que o Município consiga na próxima década implementar um 
Campus de Ensino Superior no Município de Socorro;
12.2 Apoiar parcerias com instituições de Nível Superior;
12.3 Apoiar as políticas de inclusão e de assistência estudantis dirigidas aos (às) estudantes de instituições 
públicas, bolsistas de instituições privadas de educação superior e beneficiários do Fundo de Financiamento 
Estudantil – FIES, que trata a Lei n° 10.260, de 12 de julho de 2001, na educação superior, de modo a reduzir as 
desigualdades étnico-raciais e ampliar as taxas de acesso e permanência na educação superior de estudantes 
egressos da escola pública, afrodescendentes e indígenas e de estudantes com deficiência, transtornos globais 
do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, de forma a apoiar seu sucesso acadêmico;
12.4 Apoiar a oferta de estágio como parte de formação na educação superior.

Meta 13 – Apoiar a qualidade da educação superior e apoiar a ampliação da proporção de 
mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício nas redes municipal e estadual.
Estratégias
13.1 Fomentar a participação de representante da Educação Superior no Conselho Municipal de Educação para 
a melhoria da qualidade da educação Básica, por meio do conhecimento das reais necessidades do trabalho 
executado para o aprimoramento da prática pedagógica

Meta 14 – Incentivar a ampliação do número de matrículas na pós graduação stricto sensu, a fim 
de obter a qualidade na Educação Básica.
Estratégias
14.1 Propiciar pontuação condizente a titulação adquirida para evolução funcional dos educadores.

Meta 15 – Assegurar que todos os professores da Educação Básica do Município de Socorro 
possuam formação especifica de Nível Superior, obtida em curso de Licenciatura na área de 
conhecimento em que atuam, até o ano de 2024.
Estratégias
15.1 Acompanhar, monitorar e divulgar os dados obtidos através do Censo Escolar acerca da formação docente;
15.2 Discutir de forma permanente no Fórum Municipal de Educação as formas de aprimoramento da formação 
inicial dos professores e buscar parcerias e ações intersetoriais que promovam a melhoria da formação docente

Meta 16 – Apoiar a formação, em nível de pós graduação, de 75% de professores da rede municipal, 
até o ultimo ano de vigência deste PME e garantir a formação continuada desses profissionais, 
considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino.
Estratégias
16.1 Apoiar parcerias com Instituições de Nível Superior;
16.2 Consolidar política nacional de formação de professores e professoras da educação básica, definindo 
diretrizes nacionais, áreas prioritárias, instituições formadoras e processos de certificação das atividades 
formativas (Estratégias de competência da esfera federal.)
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Meta 17 – Valorizar os (as) profissionais do magistério das redes públicas de educação básica 
de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos (as) demais profissionais com escolaridade 
equivalente, até o final do sexto ano de vigência deste PME.
Estratégias
17.1 Promover, com base nas informações do DIEESE e IBGE, política de valorização dos Profissionais do 
Magistério das Redes Públicas de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos demais profissionais com 
escolaridade equivalente;
17.2 Buscar a assistência financeira específica da União para implementação de políticas de valorização das 
(dos) Profissionais do Magistério;
17.3 Implantar política de melhoria das condições de trabalho dos Profissionais da Educação considerando os 
princípios estabelecidos neste Plano; 
17.4 Reestruturar o Plano de Cargos, Carreiras e Salários, expresso no Município de Socorro na Lei Municipal 
n° 171/2011, de forma que este se adeque permanentemente as demandas de valorização do Magistério;

Meta 18 – Assegurar até o ano de 2019 a existência de plano de carreira para as (os) profissionais 
da educação básica, tomando como referencia o piso salarial nacional profissional, definido em 
lei federal.
Estratégias
18.1 Estruturar a rede pública de educação básica de modo que, até o início do terceiro ano de vigência deste 
PNE, 90% (noventa por cento), no mínimo, dos respectivos profissionais do magistério e 50% (cinqüenta por 
centro), no mínimo, dos respectivos profissionais da educação não docentes sejam ocupantes de cargos de 
provimento efetivo e estejam em exercício nas redes escolares a que se encontrem vinculados, realizando 
quando necessário a realização de concurso público.

Meta 19 – Assegurar condições, no prazo de 02 (dois) anos, para efetivação da Gestão Democrática 
da Educação Municipal, associada a critérios técnicos de méritos e desempenho no âmbito das 
Escolas Públicas.
Estratégias
19.1 Estimular a constituição e o fortalecimento de Conselhos Escolares e Conselhos Municipais de Educação, 
como instrumentos de participação e fiscalização na gestão escolar e educacional, inclusive por programas de 
formação de conselheiros, assegurando-se condições de funcionamento autônomo;
19.2 Assessorar tecnicamente as Escolas na elaboração e desenvolvimento de sua proposta pedagógica;
19.3 Estabelecer normas e diretrizes gerais desburocratizantes e flexíveis nas áreas administrativas e pedagógicas 
que estimulem a iniciativa e ação inovadora;
19.4 Construir coletivamente padrões da gestão educacional;
19.5 Subsidiar as equipes escolares nos seus processos gerenciais e na implantação de planejamento estratégico 
nas escolas, visando à melhoria da qualidade de ensino.
19.6 Acompanhar e avaliar, com a participação da comunidade e do Conselho Municipal de Educação, as políticas 
públicas na área de educação garantindo condições de continuidade das ações efetivas;
19.7 Favorecer processos de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira nos estabelecimentos 
de ensino;
19.8 Estimular a participação e a consulta de Profissionais da Educação, alunos e seus familiares na formulação 
dos Projetos Político-Pedagógicos, Currículos Escolares, Planos de Gestão Escolar e Regimentos Escolares, 
assegurando a participação dos pais na avaliação de docentes e gestores escolares;
19.9 Construir um Fórum Permanente para monitoramento de todas as etapas (implantação, acompanhamento 
e avaliação) do PME, formado por representantes do Poder Executivo, Poder Legislativo, do CME, Conselhos 
Escolares, sociedade civil organizada e entidades estudantis.

Meta 20 – Ampliar o investimento público na Educação em conformidade com o disposto em Lei, 
Determinações Legais e obedecidos os Preceitos Constitucionais.
Estratégias
20.1 Promover periodicamente formas de melhoria e aumento de arrecadação
20.2 Celebrar convênios com Estado e União visando à capacitação de recursos para a Educação.
20.3 Buscar parcerias públicas e privadas visando à ampliação de recursos para Educação;
20.4 Otimizar o uso de verbas já existentes através de planejamento estratégico;
20.5Divulgar anualmente, para todos os envolvidos no processo educacional, os critérios estabelecidos para a 
utilização dos recursos da educação;
20.6 Fortalecer os mecanismos e os instrumentos que assegurem nos termos do parágrafo único do art. 48 
da Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, a transparência e o controle social na utilização dos 
recursos públicos aplicados em educação, especialmente a realização de audiências públicas, a criação de portais 
eletrônicos de transparência e a capacitação de membros de conselhos de acompanhamento e controle social 
do FUNDEB, com a colaboração entre Ministério da Educação, as Secretarias da Educação, dos Estados e dos 
Municípios e os tribunais da conta da União, dos Estados e dos Municípios;
20.7 Definir critérios para distribuição dos recursos adicionais dirigidos à Educação ao longo do decênio, que 
considerem a equalização das oportunidades educacionais, a vulnerabilidade socioeconômica e o compromisso 
técnico e de gestão do sistema de ensino;
20.8 Acompanhar a implantação do Custo Aluno-Qualidade inicial – CAQi, previsto pelo MEC no prazo de 2 (dois) 
anos da vigência do PNE referenciado no conjunto de padrões mínimos estabelecidos na legislação educacional 
e cujo financiamento será calculado com base nos respectivos insumos indispensáveis ao processo de ensino 
aprendizagem e será progressivamente reajustado até a implementação plena do Custo Aluno Qualidade- CAQ.

LEI  Nº 4328/2021
“Estabelece as igrejas e os templos de qualquer culto como atividade essencial.”

 
DE AUTORIA DOS VEREADORES 

Airton Benedito Domingues de Souza - Vereador - MDB
Lauro Aparecido de Toledo - Vereador - PTB

Marco Antonio Zanesco - Vereador - PTB
Osvaldo Brolezzi - Vereador - MDB 

Tiago de Faria - Vereador - REPUBLICANOS
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 A SEGUINTE LEI:

Artigo 1º - Esta Lei estabelece as igrejas e templos de qualquer culto como atividade essencial em 
períodos de calamidade pública no município de Socorro/SP, sendo vedada a determinação de fechamento total 
de tais locais.

Parágrafo único - Poderá ser realizada a limitação do número de pessoas presentes em igrejas 
e templos, de acordo com a gravidade da situação e desde que por decisão devidamente fundamentada da 
autoridade competente, devendo ser mantida a possibilidade de atendimento presencial em tais locais.

Artigo 2º - O Poder Executivo regulamentará esta Lei no que couber.
Artigo 3º - As despesas com a presente Lei decorrerão por conta de verbas próprias do orçamento 

vigente, suplementadas se necessário.
Artigo 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 20 de maio 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 4329/2021
“Denomina logradouro público como Rua Pompeia” 

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 Pompeia” a via localizada no Bairro da Pompeia, com aproximadamente 120 
metros, com início a 1 km do lado direito da Av. Vicente Lomônico, sentido Centro-Bairro, conforme imagem anexa.  

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 20 de maio 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 I

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

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 027/2021/PMES – TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021. Objeto: Contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de obras de engenharia e/ou arquitetura visando a “Execução de 
Pavimentação Asfáltica, com implantação de Guias, Sarjetas, Calçadas, Drenagem de Águas Pluviais e Sinalização 
Viária em trecho da Estrada Luiz Corozolla, compreendido entre a bifurcação com a Rua Emílio Ferreira até 
a ponte sobre o Ribeirão dos Machados, neste Município de Socorro/SP”, com fornecimento de materiais, 
convênio firmado entre a União, através do Ministério do Desenvolvimento Regional, por intermédio da Caixa 
Econômica Federal e o Município de Socorro, através do Contrato de Repasse Nº 900301/2020 – Operação 
1070277-71, Programa Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano, conforme especificações contidas no 
Anexo III do edital – Memorial Descritivo. Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL. Encerramento para a entrega 
dos envelopes Nº 01 – Habilitação, Nº 02 – Proposta Comercial, até às 9h 30 min do dia 15/06/2021, e 
reunião de Licitação às 10h. Período de Disponibilização do Edital: 25/05/2021 à 10/06/2021. Período de 
Cadastramento: 25/05/2021 à 11/06/2021. Socorro, 19 de maio 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

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, e art. 9º, letra “a”, inc. XXVI do Decreto Municipal 
nº 2914/2011, ADJUDICO e HOMOLOGO  o resultado PROCESSO Nº 007/2021/PMES - PREGÃO 
PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2021, cujo objeto é o Registro de preços para 
Aquisição de Medicamentos, conforme pedido da Secretaria de Saúde, pelo período de 12 (doze) 
meses, conforme especificações descritas no anexo II – Termo de Referência, para a empresa abaixo 
relacionada, conforme documentos anexos ao processo e análise de documentação complementar datado de 
17/05/2021, disponibilizada na íntegra no sítio eletrônico da municipalidade (www.socorro.sp.gov.br), a saber:

PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, para o item abaixo relacionado:                  
Item 39, pelo valor total de R$ 22.000,00 (Vinte e Dois Mil Reais);

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

Socorro, 17 de maio 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, e art. 9º, letra “a”, inc. XXVI do Decreto Municipal 
nº 2914/2011, ADJUDICO e HOMOLOGO o resultado PROCESSO Nº 015/2021/PMES – PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº 009/2021, cujo objeto é a Contratação de Pessoa Jurídica, visando à prestação de serviços de Trans-
porte de Escolares, com dois operadores por veículo (sendo um condutor e um monitor), para 06 (seis) rotas 
de transporte de alunos da zona rural e de expansão urbana das escolas municipais e estaduais do Município, 
conforme condições e especificações descritas no Anexo II – Termo de Referência e demais anexos do Edital, 
para a empresa abaixo relacionada, conforme Ata de Julgamento de 20/04/2021, disponibilizada na íntegra no 
sítio eletrônico da municipalidade (www.socorro.sp.gov.br) e conforme a avaliação da documentação comple-
mentar realizada pelo Responsável Técnico da Secretaria Requisitante de 19/05/2021, a saber:
Item 01:

 
LEONILDA CAMILO RIBEIRO para a rota nº 34, pelo valor de R$ 95.277,00 (Noventa e Cinco 

Mil, Duzentos e Setenta e Sete Reais).
Assim sendo, RATIFICO o respectivo julgamento proferido pela Pregoeira, a análise da Documentação 
complementar pelo Setor Técnico Responsável, e o Parecer Jurídico, ADJUDICANDO e HOMOLOGANDO 
a Rota/Item, acima descritas, no presente processo de Pregão Presencial. 

Socorro, 19 de Maio de 2021.
Josué Ricardo Lopes 
Prefeito Municipal 

DESPACHO
Interessado: PARILIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME.
Assunto:     Cancelamento dos itens 01, 28, 29, 30 e 40, referente à Ata de Registro de Preços nº 
051/2020 - Processo Nº 032/2020/PMES – Pregão Presencial para Registro de Preços nº 017/2020.

Considerando o parecer da Procuradoria Jurídica, a solicitação e justificativa apresentada pela empresa 
PARILIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELLI – ME referente à Ata de Registro 
nº 017/2020, firmada através do Processo em epígrafe, e com fundamento no Art. 18 do Decreto Municipal e 
os demais documentos contidos no processo, DEFIRO a solicitação de cancelamento dos itens 01 e 40. 
E com referência aos itens 28, 29 e 30 INDEFIRO o cancelamento dos mesmos por não estar comprovado 
documentalmente a ocorrência de fato superveniente que compromete efetivamente a perfeita execução do 
fornecimento do produto na Ata de Registro. 
Encaminhar o presente despacho a Supervisão de Licitação para as providências legais cabíveis.

Socorro, 20 de maio de 2021

Josué Ricardo Lopes - Prefeito Municipal

RESULTADO DA ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES DOS 
EMPREGADOS DA CIPA-GESTÃO 2021/2022

APURAÇÃO DE VOTOS
COLOCAÇÃO NOME VOTOS

1º VANIA PATRICIA ZANESCO 182

2º IZAQUE DE SOUZA 82

3º VALERIA VALENTIM PEREIRA 74

4º CLEBER AUGUSTO DO CARMO 56

5º SONIA APARECIDA DE SOUZA ROCHA 53

6º CLAUDINEIA FELIZ DA COSTA- (NEIA) 39

7º ANTONIA MACHADO OLIANI 23

8º MARIA FATIMA DE CARMARGO MORETTI 15

9º NATALI MARIA FONSECA – (LI) 10

10º SILMARA APARECIDA DE ALMEIDA 9

Total 543

Votos Anulados  67

TOTAL GERAL 610

CIPA ...........................................................................

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

CONVOCAÇÃO 
O CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DE SOCORRO/SP – COMDEMA 

CONVOCA seus conselheiros à REUNIÃO ORDINÁRIA  
Dia 31/05/2021 às 18h00min na SALA DOS CONSELHOS localizada no Centro Administrativo Municipal de 

Socorro, Avenida José Maria de Faria, 71 – Bairro do Salto – Socorro. (Entrada principal). 

PAUTA:
- Aprovação da ata da reunião ordinária nº 140;
- Posse dos novos membros;
- Eleição da Nova Diretoria;
- Indicação da Secretaria Executiva;
- Posse da Nova Diretoria e Secretaria e Executiva;
- Formação das Comissões Permanentes;
- Palavra Livre e outros assuntos.

Giulia Defendi Oliveira
Presidente do COMDEMA
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CÂMARA MUNICIPAL ............................................

Sessão Ordinária de 17 de maio de 2021
Presidência: Vereador Willhams Pereira de Morais
Vereadores presentes: Airton Benedito Domingues de Souza, Alexandre Aparecido de Godoi, Marcelo José de Faria, Marco 
Antonio Zanesco, Osvaldo Brolezzi, Thiago Bittencourt Balderi, Tiago de Faria e Willhams Pereira de Morais. Ausência justifi-
cada do vereador: Lauro Aparecido de Toledo

EXPEDIENTE:
Em votação: Atas das Sessões Ordinária e Extraordinária de 03 de maio de 2021. Deliberação do Plenário: aprovadas por unanimidade.

Expediente encaminhado pelo Executivo Municipal
Ofício n.º 049/2021-C do Secretário Municipal da Fazenda: solicita o agendamento de Audiência Pública das Metas 
Fiscais referente ao 1.º quadrimestre de 2021 para o dia 28/05/2021, às 18h na Sala de Sessões da Câmara Municipal da Estância 
de Socorro.  Deliberação da presidência: Atenda-se o solicitado. Ficam os senhores Vereadores informados da realização da 
referida Audiência Pública;  

Expediente apresentado pelos senhores Vereadores
Ofício n.º 13/2021-DAF desta Câmara: encaminha o Balancete Financeiro referente ao mês de abril/2021. Deliberação da 
Presidência: Encaminhe-se a Comissão de Finanças e Orçamento para parecer;
Parecer n.º 42/2021 da Comissão Permanente de Justiça e Redação: dispõe sobre parecer favorável à Moção n.º 
01/2021, de autoria conjunta de todos os Vereadores, manifestando apoio ao Projeto de Decreto Legislativo n.º 22/2020, em 
trâmite pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que trata da sustação os efeitos do Decreto 65.021 de 19-6-2020.  
Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Decreto Legislativo n.º 01/2021 da Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência 
Social: dispõe sobre a homenagem ao trabalhador da saúde – Medalha Francisco Alves Bezerra para o ano de 2021. Deliberação 
da Presidência: Projeto de Decreto Legislativo previamente instruído com pareceres das Comissões Permanentes. Encaminhe-
se à Ordem do Dia para discussão e votação;
Projeto de Resolução n.º 04/2021 da Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social: 
altera o inciso II do art. 5.º da Resolução n.º 03 de 12-12-2017. Deliberação da Presidência: Projeto de Resolução previamente 
instruído com pareceres das Comissões Permanentes. Encaminhe-se à Ordem do Dia para discussão e votação;
Projeto de Lei n.º 37/2021 do Vereador Marco Antonio Zanesco: garante prioridade de encaminhamento à vaga de 
emprego e de cursos profissionalizantes às mulheres que tenham sido vítimas de violência doméstica e familiar, na forma que 
especifica.  Deliberação da Presidência: Encaminhe-se à Comissão Permanente de Justiça e Redação, à Comissão Permanente 
de Direitos Humanos e Cidadania e à Comissão Permanente de Direitos do Idoso e Emprego para apreciação e elaboração 
de pareceres;
Projeto de Lei n.º 38/2021 do Vereador Willhams Pereira de Morais: altera a Lei Municipal n.º 4.288/2020 que autoriza 
a celebração de Termo de Convênio entre o município de Socorro e a Rede Total de Farmácias e Drogarias. Deliberação da 
Presidência: Encaminhe-se à Comissão Permanente de Justiça e Redação para apreciação e elaboração de pareceres;
Projeto de Lei n.º 39/2021 do Vereador Willhams Pereira de Morais: altera a Lei Municipal n.º 4.302/2020 que autoriza 
a celebração de Termo de Convênio entre o município de Socorro e a Drogaria XV de Agosto. Deliberação da Presidência: 
Encaminhe-se à Comissão Permanente de Justiça e Redação para apreciação e elaboração de pareceres;
Projeto de Lei n.º 40/2021 do Vereador Willhams Pereira de Morais: altera a Lei Municipal n.º 4.302/2020 que autoriza 
a celebração de Termo de Convênio entre o município de Socorro e a Rede Farma Gente.  Deliberação da Presidência: 
Encaminhe-se à Comissão Permanente de Justiça e Redação para apreciação e elaboração de pareceres;
Projeto de Lei n.º 41/2021 do Vereador Marcelo José de Faria: disciplina o estacionamento temporário e rotativo de 
veículos em frente às clínicas médicas e clínicas veterinárias.  Deliberação da Presidência: Encaminhe-se à Comissão Permanente 
de Justiça e Redação para apreciação e elaboração de pareceres;
Projeto de Lei n.º 42/2021 do Vereador Airton Benedito Domingues de Souza: torna obrigatória a inserção de 
mensagem na contra capa do carnê do IPTU, a especificação dos contribuintes que tem direito a isenção na forma que 
especifica. Deliberação da Presidência: Encaminhe-se à Comissão Permanente de Justiça e Redação para apreciação e elaboração 
de pareceres;
Projeto de Lei n.º 43/2021 dos Vereadores Airton Benedito Domingues de Souza e Thiago Bittencourt Balderi: 
institui o programa de conscientização sobre a menstruação e de distribuição gratuita de absorventes higiênicos nas escolas 
e demais órgãos públicos da cidade de Socorro.  Deliberação da Presidência: Encaminhe-se à Comissão Permanente de Justiça 
e Redação, à Comissão Permanente de Finanças e Orçamento e à Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e 
Assistência Social para apreciação e elaboração de pareceres;
Pedido de Informação n.º 13/2021 do Vereador Thiago Bittencourt Balderi: solicita informações sobre demissões de 
trinta e duas merendeiras pela Empresa Nutriplus Alimentação.  Deliberação da Presidência: Encaminhe-se ao senhor Prefeito 
o presente expediente;
Pedido de Informação n.º 14/2021 do Vereador Marcelo José de Faria: solicita informação sobre as obras em andamento 
no município. Deliberação da Presidência: Encaminhe-se ao senhor Prefeito o presente expediente;
Pedido de Informação n.º 15/2021 do Vereador Marcelo José de Faria: solicita informação sobre cargos em comissão 
e funções de confiança na Prefeitura Municipal de Socorro. Deliberação da Presidência: Encaminhe-se ao senhor Prefeito o 
presente expediente;
Pedido de Informação n.º 16/2021 do Vereador Willhams Pereira de Morais: solicita informação sobre a fiscalização 
de maus tratos a animais”. Deliberação da Presidência: Encaminhe-se ao senhor Prefeito o presente expediente;
Requerimento do Vereador Alexandre Aparecido de Godoi: n.º 60/2021, requer a retirada do Projeto de Lei 
nº 31/2021, que dispõe sobre concessão de auxílio emergencial aos permissionários do serviço de Transporte Escolar no 
município e do Projeto de Lei nº 32/2021, que acrescenta o inciso XIV ao artigo 35 da Lei 2981/2002.  Deliberação da 
Presidência: atenda-se;
Requerimento de autoria conjunta dos vereadores: n.º 61/2021, solicitando a consignação em ata manifestando 
profundo pesar pelo falecimento de:   Joel Costa Ribeiro;  Elias Gomes Martines; Arlette Apparecida Dantas Lobo; Sueli 
Alves de Oliveira; José Nilton Pereira da Silva; Francisco Thomaz Pereira; Madalena Sacco; Rudinei Aparecido de Sousa; Ângela 
Maria Benedetti de Sousa; Luciano dos Santos Moraes; Jovino Alves de Oliveira; Sebastião Aparecido Silveira; Wilian Rogério 
Codinhoto Moraes; Joana Bento da Silva; José Benedito Froes; Alice da Silva de Morais; Ozélio de Oliveira; Vicentina Aparecida 
Franco Ferreira; Benedito Stracci. Deliberação da Presidência: atenda-se;
Requerimento do Vereador Willhams Pereira de Morais: n.º 62/2021, requer que seja dispensada a discussão e 
votação da Redação Final do Projeto de Lei nº 27/2021, de minha autoria, que altera a Lei nº 3.406, de 26 de outubro de 2010 
- Código de Posturas. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento do Vereador Lauro Aparecido de Toledo: n.º 63/2021, requer que sejam justificadas suas faltas nas 
Sessões Ordinária e Extraordinária de 03 de maio de 2021, reuniões das Comissões Permanentes realizadas em 10 de maio de 
2021 e Sessões Ordinária e Extraordinária de 17 de maio p. futuro, uma vez que se encontra em quarentena por orientação 
médica. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Indicações do Vereador Thiago Bittencourt Balderi ao Senhor Prefeito: nº 237/2021, indica que determine 
ao departamento competente que realize os estudos necessários no sentido de implantar um Programa de Auxílio ao 
Desempregado na cidade de Socorro; nº 238/2021, indica que realize os estudos necessários junto aos Departamentos 
de Educação, Saúde e Assistência Social, no sentido de discutir e implantar ações de política pública sobre o tema ‘Pobreza 
menstrual’, recentemente tratado no Programa Fantástico de 02/05/2021;
Indicações do Vereador Alexandre Aparecido de Godoi ao Senhor Prefeito: nº 239/2021, indica que determine ao 
departamento competente que seja realizada o nivelamento e encascalhamento da Estrada Municipal que liga o Pico da Cascavel 
ao Bairro do Brejo; nº 240/2021, indica que determine ao departamento competente que seja realizada o nivelamento e 
encascalhamento da Rua Mauro Aparecido Magon, no Bairro dos Pereiras; nº 241/2021, indica que determine ao departamento 
competente que instalem pontos de iluminação pública de LED na rua principal do Bairro Camanducaia do Meio; nº 242/2021, 
indica que determine ao departamento competente que realize os estudos necessários, a fim de que seja enviado a esta Casa 
de Leis um Projeto de Lei dispondo sobre concessão de auxílio emergencial aos permissionários do serviço de Transporte 
Escolar no Município; nº 243/2021, indica que determine ao departamento competente que realize os estudos necessários, 
a fim de que seja enviado a esta Casa de Leis um Projeto de Lei, acrescentando o inciso XIV ao artigo 35 da Lei 2.981/2002, 
estabelecendo que os veículos destinados ao transporte escolar deverão ter, no máximo, quinze anos de fabricação; e nº 
244/2021, indica que determine ao departamento competente a realização de estudos quanto à possibilidade de instalar área 
de lazer com equipamentos de academia ao ar livre no Bairro do Agudo;
Indicações do Vereador Tiago de Faria ao Senhor Prefeito: nº 245/2021, indica que determine ao departamento 
competente para que seja realizada a pavimentação asfáltica de trecho de aproximadamente 300 metros de estrada de 
terra no Bairro dos Nogueiras, não sendo possível a pavimentação que seja feito o nivelamento e encascalhamento desse 
trecho; nº 246/2021, indica que determine ao departamento competente para que seja realizada a manutenção, nivelamento 
e encascalhamento de trecho de estrada de terra que liga o Bairro dos Marianos ao Bairro dos Moquém; nº 247/2021, 
indica que determine ao departamento competente que estude a possibilidade de instalar cobertura no ponto de ônibus 
localizado na Rua Antônio Pereira Pinto, centro; nº 248/2021, indica que determine ao departamento competente que seja 
feita a instalação de canalização da água pluvial na estrada municipal do Bairro dos Nogueiras, próximo a ponte que fica à 
200 metros do campo de futebol, bem como a manutenção da ponte localizada no mesmo bairro; nº 249/2021, indica que 
determine ao departamento competente para que realize a instalação de duas lombadas no Bairro dos Nogueiras, sendo uma 
antes da ponte e outra atrás do mercado, antes do trecho asfaltado; nº 250/2021, indica que determine ao departamento 
competente a realização de estudos quanto à possibilidade de instalar área de lazer com equipamentos de academia ao ar livre 
no Bairro dos Nogueiras; nº 251/2021, indica que determine ao departamento competente para que realize a instalação de 
uma lombada na Estrada Municipal que dá acesso ao Bairro do Visconde, próximo à Escola; nº 252/2021, indica que determine 
ao departamento competente para que realize a instalação de uma lombada na Estrada Municipal que dá acesso ao Bairro dos 
Marianos, aproximadamente 50 metros após a Igreja Católica (sentido Centro - Bairro); nº 253/2021, indica que determine 
ao departamento competente para que seja realizada a manutenção, nivelamento e encascalhamento da estrada que liga o 
Bairro Rio do Peixe ao Bairro Currupira, a fim de proporcionar mais segurança e conforto aos motoristas que transitam por 
essa via; nº 254/2021, indica que determine ao departamento competente para que seja realizada a manutenção, nivelamento 
e encascalhamento da Travessa localizada no km 0,5 da Estrada que liga Bairro dos Pereiras ao Bairro Marianos, a fim de 
proporcionar mais segurança e conforto aos motoristas que transitam por essa via; nº 258/2021, indica que determine ao 
departamento competente a realização de estudos quanto à possibilidade de instalar área de lazer com equipamentos de 
academia ao ar livre no Bairro do Livramento;
Indicações do Vereador Osvaldo Brolezzi ao Senhor Prefeito: nº 255/2021, indica que determine ao departamento 
competente para que realize a instalação de duas lombadas na Estrada Vicinal que liga o Bairro dos Nogueiras ao Bairro do 
Agudo, conforme especifica; nº 256/2021, indica que determine ao departamento competente para que realize a instalação de 
uma lombada no início da Estrada Municipal Antônio Augusto Faccio, no Bairro dos Nogueiras, conforme especifica;
Indicações do Vereador Willhams Pereira de Morais ao Senhor Prefeito: nº 257/2021, indica que determine ao 
departamento competente para que realize a atualização dos logradouros públicos municipais no Google Maps, especialmente 
quanto aos nomes de ruas, avenidas, travessas e praças, tanto aqueles localizados na zona urbana quanto os localizados em 
zonas de expansão urbana e áreas rurais; nº 262/2021, indica que determine ao departamento competente para que realize 
estudos no sentido de instalar bebedouros de água potável no ‘Terminal Rodoviário Antônio Granato’, localizado na Estrada 
Vicinal Farmacêutico Oswaldo Paiva, nº 139, ao lado do Parque da Cidade; nº 263/2021, indica que determine ao departamento 
competente para que proceda a estudos no sentido de instalar bebedouros de água potável no “Terminal Rodoviário Urbano 
Vereador José de Souza Pinto - Zeferino”, localizado na Praça 31 de Março;
Indicações do Vereador Marcelo José de Faria ao Senhor Prefeito: nº 259/2021, indica que sejam feitos os estudos 
necessários visando à implantação de um sistema de monitoramento por câmeras de segurança na Casa do Artesanato, 
localizado no Parque da Cidade; nº 264/2021, indica que determine ao departamento competente para que realize os estudos 
necessários visando à manutenção da escultura, localizada na rotatória ‘Trevo dos Imigrantes’, na Rodovia Pompeu Conti, altura 
da Rua Deputado Narciso Pieroni, no Bairro da Abadia; nº 265/2021, indica que determine ao departamento competente que 
realize a limpeza do córrego localizado entre as ruas Professor Abigail Silva Salvador e Juvenal de Souza Pinto;
Indicações do Vereador Airton Benedito Domingues de Souza ao Senhor Prefeito: nº 260/2021, indica que 
determine ao departamento competente a realização de estudos quanto à possibilidade de implantar no Município de Socorro 
um banco de doação de sangue; nº 261/2021, indica que determine ao departamento competente a realização de estudos 
quanto à possibilidade de implantar no Município de Socorro, Curso Preparatório, gratuito, de Cuidador de Idoso;
Indicações do Vereador Willhams Pereira de Morais ao Senhor Prefeito: nº 266/2021, indica que que determine ao 
departamento competente para que realize a limpeza do ribeirão que se estende por todo o Bairro Santa Cruz; nº 267/2021, 
indica que realize a dedetização dos bueiros localizados no Bairro Santa Cruz, assim como limpeza das calçadas, com atenção 
especial para a Avenida São Paulo, Avenida Brasil, e Rua Amazonas e Rua Rio de Janeiro.
Deliberação do senhor Presidente: determino o devido encaminhamento das proposituras.

ORDEM DO DIA
Em única discussão e votação

Emenda n.º 01 do Vereador Airton Benedito Domingues de Souza ao Projeto de Lei n.º 27/202:  suprime o art. 2.º, 
que atribui competência concorrente para a Guarda Civil Municipal autuar e multar por infração aos artigos 201 a 206 da Lei 
3.406, de 26 de outubro de 2010 - Código de Posturas. Deliberação do Plenário: aprovada por unanimidade;
Projeto de Resolução 03/2021 do Vereador Tiago de Faria: dispõe sobre criação da Frente Parlamentar em Defesa dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência e Doenças Raras. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Resolução 04/2021 da Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social: altera 
inciso II do art. 5.º da Resolução n.º 03 de 12-12-2017 enquanto durar a pandemia de COVID-19. Deliberação do Plenário: 
aprovado por unanimidade;
Projeto de Decreto 01/2021 da Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social: dispõe 
sobre a homenagem ao trabalhador da saúde “Medalha Francisco Alves Bezerra, nos termos da Resolução n.º 03 de 12-12-2017. 
Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade.

Em primeira discussão e votação
Projeto de Lei n.º 22/2021 do senhor Prefeito: altera a Lei 3914/2015 e a Lei nº 4073/2017 - Plano Municipal de Educação 
- Metas e Estratégias - e dando outras providências. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 27/2021 do Vereador Willhams Pereira de Morais: dispõe sobre níveis de intensidade de som 
ou ruído em Áreas de chácaras, sítios ou fazendas, e atribui competência concorrente para a Guarda Civil Municipal autuar 
e multar por infração aos artigos 201 a 206 da Lei 3.406, de 26 de outubro de 2010 - Código de Posturas. Deliberação do 
Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 30/2021 dos Vereadores Airton Benedito Domingues de Souza, Lauro Aparecido de Toledo, 
Marco Antonio Zanesco, Osvaldo Brolezzi, Tiago de Faria e Willhams Pereira de Morais: estabelece igrejas e os 
templos de qualquer culto como atividade essencial.  Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 33/2021 do Vereador Willhams Pereira de Morais: denomina logradouro público como Rua 
Pompeia. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade.

Sessão Extraordinária de 17 de maio de 2021
Presidência: Vereador Willhams Pereira de Morais
Vereadores presentes: Airton Benedito Domingues de Souza, Alexandre Aparecido de Godoi, Marcelo José de Faria, Marco 
Antonio Zanesco, Osvaldo Brolezzi, Thiago Bittencourt Balderi, Tiago de Faria e Willhams Pereira de Morais. Ausência justificada 
do vereador: Lauro Aparecido de Toledo

ORDEM DO DIA
Em segunda discussão e votação

Projeto de Lei n.º 22/2021 do senhor Prefeito: altera a Lei 3914/2015 e a Lei nº 4073/2017 - Plano Municipal de Educação 
- Metas e Estratégias - e dando outras providências. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 27/2021 do Vereador Willhams Pereira de Morais: dispõe sobre níveis de intensidade de som 
ou ruído em Áreas de chácaras, sítios ou fazendas, e atribui competência concorrente para a Guarda Civil Municipal autuar 
e multar por infração aos artigos 201 a 206 da Lei 3.406, de 26 de outubro de 2010 - Código de Posturas. Deliberação do 
Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 30/2021 dos Vereadores Airton Benedito Domingues de Souza, Lauro Aparecido de Toledo, 
Marco Antonio Zanesco, Osvaldo Brolezzi, Tiago de Faria e Willhams Pereira de Morais: estabelece igrejas e os 
templos de qualquer culto como atividade essencial.  Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 33/2021 do Vereador Willhams Pereira de Morais: denomina logradouro público como Rua 
Pompeia. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade.

Decreto Legislativo n.º 01/2021
 Dispõe sobre a homenagem ao trabalhador da saúde “Medalha Francisco Alves Bezerra”, nos termos da Resolução n.º 03 de 12-12-2017” 
WILLHAMS PEREIRA DE MORAIS, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE 
SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo:
Art. 1° Fica a Câmara Municipal da Estância de Socorro autorizada a realizar Sessão Solene para homenagem ao trabalhador da 
saúde – “Medalha Francisco Alves Bezerra”, nos termos da Resolução n.º 03 de 12-12-2017;
Art. 2º Serão agraciados com a “Medalha Francisco Alves Bezerra”: 
I. Representantes de carreiras que exigem nível superior: Juliana Preto Cardozo, e Silmara Aparecida da Silva;
II. Representantes de carreira que exige formação técnica: Silmara Aparecida da Silva, Marcos Antonio de Oliveira, Nanci 
da Costa e Renata Elis Barbosa;
III. Agente comunitário de Saúde: Izamara Aparecida Garcia;
IV. Servidor de Carreira Administrativa: Carlos Alberto Ribessi;
V. Servidor das carreiras de apoio: Vanderlei Márcio Mazzolini;
VI. Menção honrosa: Hospital Dr. Renato Silva;  
Art. 3º A Sessão Solene para homenagem ao trabalhador da saúde – “Medalha Francisco Alves Bezerra” será realizada em 31 
de maio de 2021, observados os protocolos sanitários para prevenção à COVID-19;
Art. 4º As despesas com a execução do presente decreto serão suportadas pelas verbas próprias do orçamento da Câmara 
Municipal.
Art. 5º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal da Estância de Socorro, 18 de maio de 2021
Willhams Pereira de Morais-Presidente da Câmara Municipal

Resolução 02/2021
“Dispõe sobre criação da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Doenças Raras.”
WILLHAMS PEREIRA DE MORAIS, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO,
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte Resolução:
Art. 1º - Fica criada, no âmbito da Câmara Municipal de Socorro, a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência e Doenças Raras, com o objetivo de promover a discussão, estudos e ações na cidade de Socorro acerca do tema. 
Art. 2º - A adesão à Frente Parlamentar Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Doenças Raras fica facultada a todos 
os Vereadores da Câmara Municipal de Socorro, será formalizada em Termo de Adesão, publicado no Diário Oficial.
Parágrafo único. Além da participação dos parlamentares, como membros efetivos, também será permitida a participação, na 
condição de membros colaboradores, de representantes de entidades, públicas ou privadas, envolvidas com os objetivos da 
Frente Parlamentar. 
Art. 3º - A nomeação dos membros da Frente Parlamentar será feita por Ato do Presidente observado o Termo de Adesão. 
Art. 4º - A coordenação da Frente será exercida pelo primeiro signatário do Termo de Adesão, a quem caberá a convocação 
das reuniões da Frente Parlamentar. 
Art. 5º - Na primeira reunião será aprovado o Regimento Interno da Frente Parlamentar, em que deve constar: I - prazo de 
funcionamento, que não poderá ser superior ao período da legislatura em que criada a Frente Parlamentar; II - objetivos; III - 
relação dos membros efetivos. 
Art. 6º - A Frente Parlamentar encaminhará anualmente à Mesa da Câmara, através de seu coordenador, relatório de atividades. 
Art. 7º - As reuniões da Frente Parlamentar serão sempre públicas, na sede da Câmara Municipal de Socorro ou em outro local. 
Art. 8º - A Câmara Municipal de Socorro disponibilizará os meios adequados para o funcionamento e para a divulgação das 
atividades desenvolvidas pela Frente Parlamentar.
Art. 9º - As despesas resultantes da execução desta Resolução correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, 
suplementadas se necessário.
Art. 10 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Câmara Municipal da Estância de Socorro, 18 de maio de 2021.
Willhams Pereira de Morais-Presidente da Câmara Municipal

RESOLUÇÃO n.º 03/2021
Altera inciso II do art. 5.º da Resolução n.º 03 de 12-12-2017 enquanto durar a pandemia de COVID-19
WILLHAMS PEREIRA DE MORAIS, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO,
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte Resolução:
Art. 1.° Esta Resolução tem o objetivo de possibilitar a concessão de Homenagem ao Trabalhador da Saúde – Medalha Francisco 
Alves Bezerra a até quatro representantes de carreiras que exigem formação técnica enquanto vigente a Emergência em Saúde 
Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19), declarada 
por meio da Portaria nº 188/GM/MS, de 3 de fevereiro de 2020.
Art. 2.º O inciso II do art. 5.º da Resolução n.º 03 de 12-12-2017 passa a ter a seguinte redação enquanto vigente a Emergência 
em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19), 
declarada por meio da Portaria nº 188/GM/MS, de 3 de fevereiro de 2020:
“II – Até quatro representantes de carreiras que exigem formação técnica: técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, 
auxiliar de odontologia, auxiliar de laboratório, técnico de raio-X, técnico de laboratório e SAMU”
Art. 3.º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Câmara Municipal da Estância de Socorro, 18 de maio de 2021
Willhams Pereira de Morais-Presidente da Câmara Municipal

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

CONVITE PARA AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 
A Câmara Municipal da Estância de Socorro, através de seu presidente, leva ao conhecimento da população socorrense a 
realização das seguintes Audiências Públicas:
•	 Audiência Pública da Saúde, referente ao 1.º quadrimestre de 2021 (janeiro a abril), que será realizada pela Secretaria 
Municipal da Saúde, no dia 28 de maio de 2021, sexta-feira, às 17h, na Sala de Sessões da Câmara Municipal, situada 
à Rua XV de Novembro n.º 18, em atendimento às disposições da Emenda Constitucional 29 e Lei Complementar nº 141/2012:
•	 Audiência Pública das Metas Fiscais, para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais referente 
ao 1.º quadrimestre de 2021 (janeiro a abril), que será realizada pelo Poder Executivo, perante a Comissão Finanças e Orça-
mento no dia 28 de maio de 2021, sexta-feira, às 18h, na Sala de Sessões da Câmara Municipal, situada à Rua XV de 
Novembro n.º 18, em atendimento ao § 4º, Art. 9º da Lei Complementar nº 101/2000.
Willhams Pereira de Morais-Presidente da Câmara Municipal

CONVITE PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Câmara Municipal da Estância de Socorro, através de seu presidente, comunica que, em 
cumprimento ao artigo de Lei Federal nº 8.689/93, à Emenda Constitucional 29, e, conforme 
dispõe a lei Complementar 101 – Lei de Responsabilidade Fiscal, realizar-se à no dia 28 de 

Maio de 2021, às 17h, Sala das Sessões da Câmara Municipal da Estância de Socorro - 
Socorro/SP, a Audiência Pública para divulgação do relatório sobre o funcionamento das 
ações da Saúde, demonstrando as fontes dos recursos aplicados no 1º quadrimestre de 
2021 (Janeiro à Abril) e o Demonstrativo das Aplicações dos Recursos Financeiros do 

CONISCA – Consórcio Intermunicipal de Saúde do Circuito das Águas.

Vereador Willhams Pereira de Morais– Presidente da Câmara Municipal

Prefeitura Municipal da Estância de
Socorro convida população

Socorrense para Audiência Pública
Em atendimento ao artigo 9º, § 4 da Lei de Responsabilidade Fiscal (L.C. N.º 101/00), a Administração 
Municipal convida toda a população para participar da audiência pública referente às metas fiscais do 
Primeiro Quadrimestre de 2021, a realizar-se no dia 28 de Maio, às 18.00h, no Auditório da Câmara 
Municipal de Socorro, sito a Rua XV de Novembro, nº 18 – Centro. Serão adotadas medidas de 
segurança e precaução contra proliferação do Coronavirus (Covid-19).

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 21 de Maio de 2021.

Josué Ricardo Lopes
Prefeito Municipal
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