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Prefeitura concede redução de até 100% em multas e juros 
para pagamentos de débitos com a municipalidade

A Prefeitura de Socorro aprovou, 
junto à Câmara Municipal, a Lei Munici-
pal nº 4349/2021, que concede redução 
de multas moratórias e juros de mora, 
para pagamento de débitos tributários 
e não tributários com a municipalidade.

De acordo com o texto da lei, as 
opções e parcelamento e o percentual 
de redução das multas moratórias e dos 
juros de mora, para pagamento de dé-
bitos tributários e não tributários é de:

Até 3 (três) parcelas iguais e conse-
cutivas, com a dispensa da multa mora-
tória e dos juros de mora no percentual 
de 100% (cem por cento); sendo em 3 
(três) vezes para parcelamentos efetua-
dos até o mês de outubro, em 2 (duas) 
vezes para parcelamentos efetuados até 
o mês de novembro e à vista para paga-
mentos até o mês de dezembro;

Em 4 (quatro) parcelas iguais e con-
secutivas, com a dispensa da multa mora-
tória e dos juros de mora no percentual 
de 90% (noventa por cento), para parcela-
mentos efetuados até o mês de setembro;

Em 5 (cinco) parcelas iguais e consecu-
tivas, com a dispensa da multa moratória e 
dos juros de mora no percentual de 80% 
(oitenta por cento), para parcelamentos 
efetuados somente no mês de agosto;

Em todas as formas de parcelamento o 
pagamento da primeira parcela será a vista. 
As reduções previstas na lei têm validade de 
02 de agosto e 30 de dezembro de 2021.

Mais informações podem ser obtidas 
no setor de Dívida Ativa da Prefeitura, no 
Centro Administrativo Municipal “Prof. 
Imir Baladi”, localizado na Avenida José 
Maria de Faria, 71, em horário comercial.

Prefeitura coleta água do Rio do Peixe 
para análise e comunica autoridades 

federais sobre possível poluição
A Prefeitura de Socorro, por meio de 

sua Secretaria de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável, juntamente de em-
presa contratada, realizou a coleta de água 
do Rio do Peixe para análise. O resultado 
da análise deve sair em até quinze dias.

Nos últimos meses, em alguns tre-
chos do rio, uma espuma está aparecen-
do sobre a água, preocupando morado-
res e empresários do segmento turístico 
da região. Suspeita-se que espuma esteja 
sendo gerada por lavanderias e tintura-
rias do munícipio de Munhoz (MG).

Um conjunto de associações ambien-
talistas de Socorro comunicou o ocorrido 
às Prefeituras de Socorro e Munhoz; ao 
Conselho Municipal de Defesa do Meio 
Ambiente – COMDEMA de Socorro; às 
Promotorias de Justiça de Socorro e Mu-
nhoz; e a diversos órgãos ambientais.

Inicialmente, a Prefeitura de So-
corro reforçou a denúncia junto aos 
seguintes órgãos ambientais: Coorde-
nadoria Regional das Promotorias de 
Justiça de Defesa do Meio Ambiente da 
Bacia do Rio Grande; Superintendência 
Regional de Meio Ambiente do Sul de 
Minas Gerais – SUPRAM/Sul; e Comitê 
da Bacia Hidrográfica do Rio Grande – 
CBH/Rio Grande.

Além disso, solicitou, junto à Sabesp e 
CETESB, a análise da água do Rio do Peixe 
conforme parâmetros determinados pela 
Resolução nº 357 do Conselho Nacional 
de Meio Ambiente – CONAMA. A Sabesp 
encaminhou cópia de análise da água no 
qual atesta que a mesma está própria para 
o consumo humano e recomendou que a 
Prefeitura aguardasse o laudo da CETESB.

Nas últimas semanas, a Secretaria de 
Meio Ambiente conseguiu, com apoio 
parlamentar, comunicar o IBAMA e o Mi-
nistério Público Federal sobre a situação. 
A Superintendência Regional de Meio 
Ambiente do Sul de Minas – SUPRAM/Sul, 
ligada à Secretaria de Estado de Meio Am-
biente e Desenvolvimento Sustentável de 
Minas Gerais foi oficiada em 25 de junho, 
a respeito da situação e, legalmente, tem 
prazo de até 85 dias para responder.

Patrulha Mecanizada Agrícola continua 
atendendo os produtores rurais

O Departamento de Desenvolvimen-
to Rural da Prefeitura de Socorro disponi-
biliza a Patrulha Mecanizada Agrícola, para 
pequenos e médios produtores rurais.

A Patrulha Mecanizada é composta por 
dois tratores (85cv e 55cv), perfurador de 
solo, plaina, roçadeira, subsolador, arado 
com quatro discos, grade aradora com 16 
discos, uma carreta de 5 mil litros, calcarea-
deira, enxada rotativa e encanteiradeira.

“A Patrulha Mecanizada Agríco-
la está sendo cada vez mais utilizada 

pelos produtores rurais, só neste ano 
foram mais de 62 produtores rurais 
atendidos contabilizando mais de 250 
horas de trabalho” – comenta o dire-
tor do departamento de Desenvolvi-
mento Rural, Alexandre Moreira.

“Além disso, estamos em processo de 
aquisição de uma beneficiadora de café 
ambulante, com este equipamento iremos 
atender as demandas e solicitações dos 
produtores de café, com mais e eficiência 
e qualidade’’ – complementou o diretor.
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PORTARIAS ..............................................................
PORTARIA Nº 9165/2021

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

Art. 1º. Contratar por tempo determinado conforme Lei Municipal nº 3.077/2005 e Lei nº 
3422/2010 obedecendo a ordem de classificação do Processo Seletivo Simplificado  Edital  nº  03/2019 
com término em 10 de Dezembro de 2021, no emprego de Professor Adjunto I:

NOME NÍVEL Início
Adriana Silva Mariano – CTPS 27626  Série 263-SP. II -  ref.1 10-08-2021
Karina Aparecida de Andrade - CTPS 17185  Série  00282-SP. III -  ref.1 10-08-2021
Renata Cristina de Moraes – CTPS 86360  Série 244-SP. III -  ref.1 10-08-2021

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 11 de agosto 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 9166/2021
JOSUÉ RICARDO LOPES, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, 

ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE:
Art. 1º - Enquadrar nos termos da alínea “c“ do artigo 48 – Seção IV da Lei Complementar nº 

171/2011, a servidora  abaixo relacionada considerando a evolução funcional pela via acadêmica:
Nível: Nome Emprego a partir de :

III – ref. 2 Ana Lucia do Nascimento – CTPS 98796, 
Série 00296-SP Professor de Desenvolvimento Infantil 06/08/2021

“Curso de pós graduação em área de educação, com duração mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas”:
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 11 de agosto 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 9167/2021
Dispõe sobre a nomeação dos integrantes da Administração Pública do Município no 

Conselho Municipal de Juventude

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

Art. 1º - Ficam nomeados os servidores integrantes da Administração Pública do Município para 
comporem o Conselho Municipal de Juventude a saber:

a) Representante da Secretaria Municipal de Educação – Patrícia de Toledo Oliani;
b) Representante da Secretaria Municipal de Saúde – Elisângela Marciela Lopes;
c) Representante da Secretaria Municipal de Cidadania - Patrícia Toledo da Silva Pinto;
d) Representante do Departamento Municipal de Esporte, Lazer e Juventude – Robson Rissato;
e) Representante do Gabinete do Prefeito – José Ricardo Custódio da Silva;
f) Representante da Secretaria Municipal de Cultura – Fernando Murilo Silva; 
g) Representante da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – Edelson Cabral Teves;
h) Representante da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento – Henrique Cezar 

Coutinho da Rocha;
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 11 de agosto de 2021

Publique-se.
Josué Ricardo Lopes 
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal Oficial do Município e afixado no Mural da Prefeitura
José Ricardo Custódio da Silva
Chefe de Gabinete

DECRETO Nº. 4216/2021
 

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$ 1.911.900,00 (Um Milhão e Novecentos e Onze Mil e Novecentos Reais) para reforço das 
seguintes dotações do orçamento vigente:
02.01.01 . 3.3.90.39.00 . 04.122.0002.2.003 CHEFIA DE GABINETE R$ 3.000,00
02.01.02 . 3.3.90.14.00 . 04.131.0035.2.057 COMUNICAÇÃO SOCIAL R$ 1.800,00
02.01.02 . 3.3.90.30.00 . 04.131.0035.2.057 COMUNICAÇÃO SOCIAL R$ 1.000,00
02.01.02 . 3.3.90.39.00 . 04.131.0035.2.057 COMUNICAÇÃO SOCIAL R$ 2.000,00
02.02.01 . 4.4.90.52.00 . 04.122.0003.2.004 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO R$ 5.000,00
02.02.02 . 3.1.90.91.00 . 28.843.0000.0.006 DESP. DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO R$ 12.000,00
02.02.02 . 3.3.90.91.00 . 28.843.0000.0.005 DESP. DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO R$ 35.000,00
02.02.03 . 3.3.90.39.00 . 04.121.0033.2.016 DEPTO DE PLANEJAMENTO R$ 65.000,00
02.02.04 . 3.1.90.11.00 . 16.482.0036.2.058 DEPTO DE URBANISMO R$ 40.000,00
02.02.04 . 3.1.90.13.00 . 16.482.0036.2.058 DEPTO DE URBANISMO R$ 12.000,00
02.03.02 . 3.3.90.30.00 . 04.123.0032.2.055 DEPTO DE CONTABILIDADE R$ 7.000,00
02.03.02 . 3.3.90.39.00 . 04.123.0032.2.055 DEPTO DE CONTABILIDADE R$ 5.000,00
02.03.03 . 3.1.90.13.00 . 04.125.0030.2.019 DEPTO DE FISCALIZAÇÃO R$ 6.000,00
02.03.03 . 3.3.90.30.00 . 04.125.0030.2.019 DEPTO DE FISCALIZAÇÃO R$ 1.000,00
02.03.03 . 3.3.90.39.00 . 04.125.0030.2.019 DEPTO DE FISCALIZAÇÃO R$ 2.000,00
02.03.04 . 3.3.90.39.00 . 04.125.0037.2.206 DEPTO DE TRIBUTAÇÃO R$ 20.000,00
02.04.03 . 3.3.90.39.00 . 18.541.0028.2.251 DEPTO DE MEIO AMBIENTE R$ 2.000,00
02.05.01 . 3.1.90.11.00 . 12.361.0006.2.131 ENSINO FUNDAMENTAL V.02.261.000 R$ 35.000,00
02.05.01 . 3.1.90.11.00 . 12.361.0006.2.131 ENSINO FUNDAMENTAL V.02.262.000 R$ 161.000,00
02.05.01 . 3.1.90.13.00 . 12.361.0006.2.131 ENSINO FUNDAMENTAL V.02.261.000 R$ 23.000,00
02.05.03 . 3.3.90.30.00 . 12.361.0008.2.009 TRANSPORTE DE ALUNOS V.01.220.000 R$ 2.000,00
02.05.05 . 3.1.90.11.00 . 12.365.0010.2.152 PRÉ-ESCOLAS EMEIS V.02.261.000 R$ 86.000,00
02.05.06 . 3.1.90.11.00 . 12.365.0011.2.157 CRECHES V.02.261.000 R$ 13.000,00
02.05.06 . 3.1.90.13.00 . 12.365.0011.2.157 CRECHES V.02.261.000 R$ 7.500,00
02.05.06 . 3.3.90.39.00 . 12.365.0011.2.012 CRECHES V.01.210.000 R$ 32.500,00
02.05.06 . 4.4.90.52.00 . 12.365.0011.2.012 CRECHES V.01.210.000 R$ 7.500,00
02.06.01 . 3.1.90.11.00 . 10.301.0047.2.216 SECRETARIA DE SAÚDE V.02.312.002 R$ 137.000,00
02.06.01 . 3.1.90.11.00 . 10.301.0047.2.219 SECRETARIA DE SAÚDE V.02.312.002 R$ 41.000,00
02.06.01 . 3.1.90.11.00 . 10.302.0048.2.224 SECRETARIA DE SAÚDE V.02.312.002 R$ 31.000,00
02.06.01 . 3.1.90.11.00 . 10.305.0049.2.225 SECRETARIA DE SAÚDE V.02.312.002 R$ 2.600,00
02.06.01 . 3.1.90.13.00 . 10.301.0047.2.216 SECRETARIA DE SAÚDE V.02.312.002 R$ 47.000,00
02.06.01 . 3.1.90.13.00 . 10.301.0047.2.219 SECRETARIA DE SAÚDE V.02.312.002 R$ 14.000,00
02.06.01 . 3.1.90.13.00 . 10.302.0048.2.224 SECRETARIA DE SAÚDE V.02.312.002 R$ 17.000,00
02.06.01 . 3.1.90.13.00 . 10.305.0049.2.225 SECRETARIA DE SAÚDE V.02.312.002 R$ 1.400,00
02.06.01 . 3.1.90.16.00 . 10.301.0047.2.218 SECRETARIA DE SAÚDE R$ 20.000,00
02.06.01 . 3.1.90.16.00 . 10.301.0047.2.219 SECRETARIA DE SAÚDE V.02.312.002 R$ 8.600,00
02.06.01 . 3.1.90.16.00 . 10.302.0048.2.224 SECRETARIA DE SAÚDE R$ 45.000,00
02.06.01 . 3.3.50.43.00 . 10.302.0048.2.223 SECRETARIA DE SAÚDE R$ 300.000,00
02.06.01 . 3.3.90.32.00 . 10.301.0047.2.219 SECRETARIA DE SAÚDE R$ 70.000,00
02.06.01 . 3.3.90.32.00 . 10.303.0050.2.227 SECRETARIA DE SAÚDE V05.300.034 R$ 50.000,00
02.06.01 . 3.3.90.39.00 . 10.301.0047.2.219 SECRETARIA DE SAÚDE R$ 20.000,00
02.06.01 . 3.3.90.39.00 . 10.302.0048.2.245 SECRETARIA DE SAÚDE R$ 6.000,00
02.06.01 . 4.4.90.52.00 . 10.301.0047.2.219 SECRETARIA DE SAÚDE R$ 20.000,00
02.07.01 . 3.1.90.16.00 . 08.244.0045.2.174 DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL R$ 5.000,00
02.07.01 . 3.3.50.43.00 . 08.244.0045.2.250 DEPTO DE ASS.SOCIAL V.05.500.060 R$ 45.000,00
02.07.01 . 3.3.90.36.00 . 08.243.0044.2.171 DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL R$ 5.000,00
02.07.01 . 3.3.90.39.00 . 08.244.0015.2.018 DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL R$ 20.000,00
02.07.01 . 3.3.90.39.00 . 08.244.0044.2.169 DEPTO DE ASS. SOCIAL V.05.500.061 R$ 12.000,00
02.07.01 . 3.3.90.39.00 . 08.244.0044.2.169 DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL R$ 9.000,00
02.08.01 . 3.3.90.30.00 . 13.392.0016.2.022 DEPTO DE CULTURA R$ 17.000,00
02.08.01 . 3.3.90.39.00 . 13.392.0016.2.022 DEPTO DE CULTURA R$ 42.000,00
02.08.01 . 4.4.90.52.00 . 13.392.0016.2.022 DEPTO DE CULTURA R$ 5.000,00
02.10.01 . 4.4.90.51.00 . 15.452.0018.2.024 DEPTO DE OBRAS R$ 115.000,00
02.10.02 . 3.3.90.30.00 . 15.452.0019.2.193 LIMPEZA PÚBLICA R$ 6.000,00
02.10.04 . 3.3.90.30.00 . 15.452.0021.2.027 CEMITÉRIOS R$ 2.000,00
02.10.05 . 3.3.90.30.00 . 26.782.0026.2.195 SERV. MUNIC. DE ESTR. E RODAGEM R$ 100.000,00
02.10.05 . 3.3.90.30.00 . 26.782.0026.2.196 SERV. MUNIC. DE ESTR. E RODAGEM R$ 44.000,00
02.10.05 . 3.3.90.39.00 . 26.782.0026.2.196 SERV. MUNIC. DE ESTR. E RODAGEM R$ 12.000,00
02.10.06 . 3.3.90.39.00 . 04.122.0038.2.125 ALMOXARIFADO MUNICIPAL R$ 10.000,00
02.11.01 . 3.3.90.30.00 . 06.181.0023.2.177 GUARDA CIVIL MUNICIPAL R$ 10.000,00
02.12.01 . 3.3.90.39.00 . 23.695.0014.2.021 DEPTO DE TURISMO R$ 35.000,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES ..................................................................................... R$ 1.911.900,00

Artigo 2o. – O valor do presente crédito será coberto com recursos provenientes da anulação parcial 
das seguintes dotações do orçamento vigente:
02.01.01 . 4.4.90.52.00 . 04.122.0002.2.003 CHEFIA DE GABINETE R$ 3.000,00
02.02.01 . 3.3.90.35.00 . 04.122.0003.2.004 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO R$ 14.000,00
02.02.01 . 3.3.90.36.00 . 04.122.0003.2.004 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO R$ 5.000,00
02.03.01 . 3.3.90.35.00 . 04.123.0004.2.005 DEPTO DE FINANÇAS R$ 12.000,00
02.03.03 . 3.3.90.36.00 . 04.125.0030.2.019 DEPTO DE FISCALIZAÇÃO R$ 2.000,00
02.03.03 . 3.3.90.36.00 . 04.125.0030.2.207 DEPTO DE FISCALIZAÇÃO R$ 1.000,00
02.04.03 . 3.3.90.36.00 . 18.541.0028.2.191 DEPTO DE MEIO AMBIENTE R$ 2.000,00
02.05.02 . 3.1.90.11.00 . 12.361.0007.2.140 FUNDEB V.02.261.000 R$ 325.500,00
02.05.03 . 3.3.90.36.00 . 12.361.0008.2.009 TRANSPORTE DE ALUNOS V.01.220.000 R$ 2.000,00
02.05.06 . 3.3.90.30.00 . 12.365.0011.2.159 CRECHES V.01.210.000 R$ 5.000,00
02.05.06 . 3.3.90.39.00 . 12.365.0011.2.159 CRECHES V.01.210.000 R$ 5.000,00
02.05.06 . 4.4.90.51.00 . 12.365.0011.1.147 CRECHES V.05.210.000 R$ 30.000,00
02.06.01 . 3.1.90.11.00 . 10.301.0047.2.216 SECRETARIA DE SAÚDE R$ 137.000,00
02.06.01 . 3.1.90.11.00 . 10.301.0047.2.219 SECRETARIA DE SAÚDE R$ 41.000,00
02.06.01 . 3.1.90.11.00 . 10.302.0048.2.224 SECRETARIA DE SAÚDE R$ 31.000,00
02.06.01 . 3.1.90.11.00 . 10.305.0049.2.225 SECRETARIA DE SAÚDE R$ 2.600,00
02.06.01 . 3.1.90.13.00 . 10.301.0047.2.216 SECRETARIA DE SAÚDE R$ 47.000,00
02.06.01 . 3.1.90.13.00 . 10.301.0047.2.219 SECRETARIA DE SAÚDE R$ 14.000,00
02.06.01 . 3.1.90.13.00 . 10.302.0048.2.224 SECRETARIA DE SAÚDE R$ 17.000,00
02.06.01 . 3.1.90.13.00 . 10.305.0049.2.225 SECRETARIA DE SAÚDE R$ 1.400,00
02.06.01 . 3.1.90.16.00 . 10.301.0047.2.219 SECRETARIA DE SAÚDE R$ 8.600,00
02.06.01 . 3.3.90.32.00 . 10.303.0051.2.228 SECRETARIA DE SAÚDE R$ 50.000,00
02.06.01 . 3.3.90.39.00 . 10.301.0047.2.219 SECRETARIA DE SAÚDE V.05.300.102 R$ 20.000,00
02.06.01 . 4.4.90.52.00 . 10.301.0013.1.067 SECRETARIA DE SAÚDE V.05.300.043 R$ 90.000,00
02.07.01 . 3.3.50.43.00 . 08.244.0045.2.250 DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL R$ 40.000,00
02.07.01 . 3.3.90.30.00 . 08.244.0015.2.166 DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL V01.140.000 R$ 5.000,00
02.07.01 . 3.3.90.30.00 . 08.244.0044.2.173 DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL R$ 2.000,00
02.07.01 . 3.3.90.30.00 . 08.244.0045.2.174 DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL V05.500.060 R$ 5.000,00
02.07.01 . 3.3.90.36.00 . 08.244.0044.2.169 DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL R$ 2.000,00
02.07.01 . 3.3.90.39.00 . 08.244.0015.2.018 DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL V.01.500.001 R$ 20.000,00
02.07.01 . 4.4.90.52.00 . 08.243.0044.2.171 DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL R$ 5.000,00
02.08.01 . 3.3.90.30.00 . 13.392.0016.2.214 DEPTO DE CULTURA R$ 2.000,00
02.08.01 . 3.3.90.31.00 . 13.392.0016.2.022 DEPTO DE CULTURA R$ 2.000,00
02.08.01 . 3.3.90.39.00 . 13.392.0016.2.215 DEPTO DE CULTURA R$ 50.000,00
02.08.01 . 4.4.90.52.00 . 13.392.0016.2.215 DEPTO DE CULTURA R$ 5.000,00
02.10.04 . 3.3.90.36.00 . 15.452.0021.2.027 CEMITÉRIOS R$ 2.000,00
02.10.05 . 4.4.90.52.00 . 26.782.0026.2.195 SERV. MUNIC. DE ESTR. E RODAGEM R$ 12.000,00
02.10.06 . 3.3.90.36.00 . 12.361.0038.2.247 ALMOXARIFADO MUNICIPAL V.01.220.000 R$ 10.000,00
02.11.01 . 4.4.90.52.00 . 06.181.0023.2.181 GUARDA CIVIL MUNICIPAL R$ 10.000,00
02.12.01 . 4.4.90.51.00 . 23.695.0014.1.144 DEPTO DE TURISMO V.02.100.077 R$ 873.800,00
TOTAL DAS ANULAÇÕES ........................................................................................................ R$ 1.911.900,00

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 02 de julho 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 4230/2021
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$ 265.586,64 (Duzentos e Sessenta e Cinco Mil, Quinhentos e Oitenta e 
Seis Reais e Sessenta e Quatro Centavos) para reforço da seguinte dotação do orçamento vigente:
02.10.02 . 3.3.90.39.00 . 15.452.0019.2.193 Aterro Sanitário V. 02.100.027 R$ 265.586,64
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO .......................................................................... R$ 265.586,64

Art. 2º. – O valor do presente crédito será coberto com recursos provenientes do excesso de 
arrecadação a ser realizado através de recursos oriundos do contrato FEHIDRO nº 091/2021, firmado entre 
o Município de Socorro e o FEHIDRO – Fundo Estadual de Recursos Hídricos, objetivando a “Ampliação 
da primeira camada e de instalação da primeira etapa da segunda camada do Aterro Sanitário do Município 
de Socorro/SP”, no valor de..............................................................................................................R$ 265.586,64.

Art. 3o. – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação
Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 04 de agosto 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

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

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: Município de Socorro. CONTRATADO: LIMPAV TERRAPLANAGEM E 
PAVIMENTAÇÃO LTDA. 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. VALOR: R$ 351.614,99. VIGÊNCIA: 
encerrando-se na data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo. ASSINATURA: 30/07/2021. 
PROCESSO Nº: 027/2021/PMES - TOMADA DE PREÇOS Nº: 003/2021.

CONTRATANTE: Município de Socorro. CONTRATADO: LIMPAV TERRAPLANAGEM E 
PAVIMENTAÇÃO LTDA. OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de obras 
de engenharia, com fornecimento de materiais, visando a “Ampliação da primeira camada e de instalação da primeira 
etapa da segunda camada do Aterro Sanitário do Município de Socorro/SP”, através de recursos oriundos do 
contrato FEHIDRO nº 091/2021, firmado entre o Município de Socorro e o FEHIDRO – Fundo Estadual de Recursos 
Hídricos, conforme especificações descritas no anexo III – Termo de Referência/Memorial Descritivo do Edital. 
VALOR: R$ 463.220,62. VIGÊNCIA: encerrando-se na data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.. 
ASSINATURA: 05/08/2021. PROCESSO Nº: 031/2021/PMES - TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2021.

Paulo Reinaldo de Faria - Chefe da Supervisão de Licitação.

LEI  Nº 4361/2021
Dispõe sobre a denominação do espaço público municipal do Centro Turístico de Eventos, 

situado no Parque da Cidade João Orlandi Pagliusi e dá outras providências.
  

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

Artigo 1º – Fica denominado “Centro de Tradições Caipiras Vereador José Carlos Tonelli – Massagista”, 
o espaço público municipal do Centro Turístico de Eventos, situado no Parque da Cidade João Orlandi Pagliusi.

Artigo 2º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 12 de agosto 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

LEIS ............................................................................
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2021
PROCESSO 024/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2021

Registro de Preços para Registro de Preços para Aquisição de KIT ALIMENTAR, para atender a demanda da 
Secretaria Municipal de Educação, no período da pandemia (Covid 19), a todos os alunos matriculados na rede 
municipal de educação, conforme especificações descritas no Anexo I.

COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA

LOTE QUANT UNID. DESCRIÇÃO VALOR UNITÁRIO

01 27.000 KIT KIT ALIMENTAR R$ 109,27

ITENS CARACTERÍSTICAS MARCA VALOR 
UNITÁRIO

VALOR 
TOTAL

02 pacote de 1kg 
de açúcar cristal ou 

refinado

Açúcar tipo cristal: especial, cor clara, de origem vegetal, Deverá 
ser fabricado de açúcar isento de fermentações, de matéria terrosa, 
parasitos e detritos animais ou vegetais. Aspecto sólido com cristais 
bem definidos. Deverá atender a legislação vigente, especialmente a 
Instrução Normativa nº 47 de 30/08/18. A embalagem do produto 
deverá ser saco de polietileno atóxico, resistente, lacrada, com peso 
líquido de 01 kg, contendo informações nutricionais, lote, data de 
validade e fabricação. Prazo de validade: mínimo 12 meses OU 
Açúcar refinado: De 01 kg de Açúcar: produto refinado, de cor 
branca, qualidade A e B, proveniente da cana-de-açúcar, podendo 
conter outras substâncias permitidas. O açúcar deverá ser fabricado 
do caldo extraído na moenda, chamado de caldo misto, é um caldo 
impuro, sendo necessário passar por um processo de classificação 
para retirada em suspensão. O caldo é sulfitado e
caleado. Deverá obedecer a resolução n°12 de março de 78, 
da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos do 
Ministério da Saúde; Resolução n°04 de 24.11.88 do Conselho 
Nacional de Saúde e Portaria n°451 de 19. 09.97 da Secretaria de 
Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. Composição Técnica: 
Aspecto e cor: próprio para o tipo de açúcar/ Odor: próprio/ Sabor: 
doce (pacote).

SANTA ISABEL R$ 2,80 R$ 5,60

01 pacote de arroz 
agulhinha tipo 1 

com 5 kg

Arroz: Alimento obtido de grãos longos finos sadios de arroz do 
grupo beneficiado, polidos, agulhinha - tipo 1.
O produto deverá ser processado a partir de matérias-primas sãs e 
limpas, isentas de matéria terrosa e de parasitos, não podendo estar 
úmidas ou fermentadas. A classificação deverá ser AGULHINHA.
Deverá atender a legislação vigente, especialmente a Instrução 
Normativa nº 06 de 16/ 02/09 – MAPA
A embalagem do produto deverá ser saco de polietileno atóxico, 
transparente, incolor, resistente, vedado hermeticamente, contendo  
informações nutricionais, lote, data de validade e fabricação. com peso 
líquido de 5 kg (cinco quilos).
Prazo de validade: mínimo de 180 dias

BOA ESPERANÇA / 
NOVA MESA R$ 18,00 R$ 18,00

01 Chocolate em 
pó 32% com 1kg

Chocolate em pó: Produto deve ser obtido de matéria prima 
sã e limpa, isenta de matéria terrosa, de parasitas, detritos animais, 
cascas de sementes de cacau e outros detritos vegetais. Deverá ser 
solúvel em líquidos quentes e frios e ter indicação para o preparo de 
bebidas. Deverá conter 32% de cacau. Ingredientes mínimos: açúcar 
e cacau em pó. Isento de corante e gorduras trans. Poderá conter 
outros ingredientes desde que aprovados pela legislação vigente e 
que não descaracterizem o produtos quais deverão ser declarados. 
Não poderá conter adição de gordura e óleos estranhos a qualquer 
tipo de chocolate, bem como a manteiga de cacau e não poderá ser 
adicionado de amido e féculas. Aparência: Pó fino homogêneo, sem 
grumos, cor, sabor e odor próprios. Embalagem lacrada contendo 
informações nutricionais, lote, data de validade e fabricação.

CRIALIMENTOS R$ 12,31 R$ 12,31

02 pacote de 
biscoito água e sal 

com 400 g

Biscoito água e sal: Produto obtido pelo amassamento e 
cozimento da massa preparado com farinha de trigo enriquecida 
com ferro e ácido fólico, óleo vegetal e/ou gordura vegetal, sal, 
açúcar e/ou açúcar invertido, fermentos químicos e/ou fermento 
biológico e outros ingredientes permitidos pela legislação, desde 
que declarados. Os biscoitos ou bolachas deverão ser fabricados 
a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa 
ou parasitos e em perfeito estado de conservação. Serão rejeitados 
biscoitos mal cozidos, queimados, de caracteres organolépticos 
anormais. Deverá atender a legislação vigente, especialmente RDC 
nº 263 de 22/09/05. A embalagem do produto deverá ser embalagem, 
resistente e lacrado, contendo informações nutricionais, lote, data 
de validade e fabricação. Prazo de validade: mínimo de 180 dias

LE PETIT R$ 2,73 R$ 5,46

02 pacote de feijão 
carioca tipo 1 com 

1 kg.

Feijão tipo 1: carioquinha, in natura. Alimento obtido de grãos 
sadios, novo, grãos inteiros, aspecto brilhoso. O produto deverá ser 
obtido a partir de matérias-primas sãs e limpas, isentas de matéria 
terrosa, pedras, substâncias nocivas à saúde, parasitos e insetos vivos, 
não podendo estar úmidas ou fermentadas. A classificação deverá 
ser Grupo 1 (feijão comum), Classe Cores, Tipo 1.
Deverá atender a legislação vigente, especialmente a Instrução 
Normativa nº 12 de 28/03/08 – MAPA
A embalagem do produto deverá ser de material sintético, 
incolor e transparente, resistente, lacrado, com peso líquido de 
01 kg, contendo informações nutricionais, lote, data de validade e 
fabricação
Prazo de validade: mínimo de 180 dias

CORUMBÁ / 
PRECIOSO / 
CORDEIRO

R$ 6,07 R$ 12,14

01 pacote de fubá 
com 500 g

Fubá: Alimento obtido pela moagem de grãos de milho, 
desgerminados ou não, enriquecido com ferro e ácido fólico. O 
produto deverá ser fabricado a partir de matérias-primas sãs e 
limpas, isentas de matéria terrosa e de parasitos, não poderão estar 
úmidas, fermentadas ou rançosas.
Deverá atender a legislação vigente especialmente a RDC nº 150 de 
13/04/17 e RDC nº 344 de 13/12/02.
A embalagem do produto deverá ser saco plástico de polietileno, 
transparente, atóxico, resistente, hermeticamente fechado, contendo 
informações nutricionais, lote, data de validade e fabricação
Prazo de validade: mínimo de 180 dias

XODÓ / ZANIN / 
SINHÁ R$ 1,37 R$ 1,37

02 pacote 
de macarrão 
espaguete ou 

parafuso com 500 g

Macarrão espaguete ou parafuso: Produto não fermentado, 
obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro 
e ácido fólico com ovos, e corantes naturais submetidos a processos 
tecnológicos adequados. O produto deverá ser apresentado no 
formato espaguete ou parafuso. O macarrão deverá ser fabricado 
a partir de matérias-primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa 
e de parasitos, devendo ser acrescido de ovos. O macarrão, ao 
ser colocado na água, não deverá turvá-la antes da cocção e não 
poderá apresentar-se fermentado ou rançoso. O produto deverá 
ser classificado como massa seca. O produto deverá atender a 
legislação vigente e, especialmente a Resolução RDC nº 263, de 
22/09/05. A embalagem do produto deverá ser de 500g saco plástico 
transparente, atóxico, reforçado, hermeticamente fechado, contendo 
informações nutricionais, lote, data de validade e fabricação
Prazo de validade: mínimo de 12 meses

RENATA / DONA 
BENTA / ORSI R$ 2,29 R$ 4,58

02 unidades de 
molho de tomate 

com 340 g

Molho de tomate: Produto preparado com as partes comestíveis 
de tomates maduros, constituído por: tomate, polpa de tomate, 
cebola, sal, óleo, açúcar, alho, salsa, podendo conter outras especiarias 
exceto pimenta. O produto deverá ser preparado com vegetais 
selecionados envasados e submetidos a adequado processamento 
tecnológico antes e depois do fechamento hermético nos 
recipientes utilizados a fim de evitar sua alteração
O produto deverá atender a legislação vigente e, especialmente 
a Resolução RDC nº 276, de 22/09/05. A embalagem do produto 
deverá ser saco plástico atóxico tipo bag, transparente, leitoso 
ou aluminizado, contendo informações nutricionais, lote, data de 
validade e fabricação
Prazo de validade:  mínimo de 12 meses

SIAMAR / 
PREDILECTA R$ 0,92 R$ 1,84

01 frasco de óleo de 
soja com 900 ml

Óleo de soja: Óleo refinado, obtido por meio de processos 
tecnológicos adequados. O produto deverá estar de acordo com 
a legislação vigente. O óleo refinado de soja deverá ser produzido 
a partir de grãos de soja em bom estado sanitário, isentos de 
substâncias estranhas à sua composição e de componentes 
indicativos de alteração do produto ou de emprego de tecnologia 
de fabricação inadequada. Deverá atender a legislação vigente, 
especialmente a Instrução Normativa nº 49 de 26/12/06 – MAPA.
A embalagem do produto deverá ser garrafas plásticas tipo 
PET e não apresentar vazamento, amassamento, perfurações ou 
outros indícios de alterações do produto, contendo informações 
nutricionais, lote, data de validade e fabricação
Prazo de validade: mínimo de 06 meses

CONCÓRDIA / 
VILA VELHA / 

COAMO
R$ 8,01 R$ 8,01

02 lata de sardinha 
em óleo comestível 

com 125 g

Sardinha: Produto obtido a partir de sardinhas limpas, lavadas, sem 
cabeça e vísceras, por meio de cobertura em óleo comestível, com 
no máximo, 12% de água em relação ao peso liquido declarado.
Deverá atender a legislação vigente, especialmente a Instrução 
Normativa nº 22 de 11/07/11. A embalagem do produto deverá 
ser lata de folhas de flandres, com verniz sanitário, com tampa de 
abertura automática (abridor acoplado) contendo informações 
nutricionais, lote, data de validade e fabricação
Prazo de validade: mínimo de 12 meses

NAUTIQUE / 
PESCADOR / 88 R$ 3,22 R$ 6,44

1 pacote de sal 
refinado com 01 kg

Sal: Cloreto de sódio extraído de fontes naturais, adicionado de 
antiumectante e sais de iodo. O produto deverá ser submetido a 
beneficiamento para eliminação de sais higroscópicos de magnésio 
e cálcio, impurezas orgânicas, areia e fragmentos de conchas. Deve 
apresentar cristais homogêneos de coloração uniforme e ser 
adicionado de antiumectante e sais de iodo, conforme legislação 
vigente. Deverá atender a legislação vigente, especialmente o 
Decreto nº 75697 de 06/05/75 e RDC º 23 de 24/04/13
A embalagem do produto deverá ser saco de polietileno atóxico, 
transparente, resistente, lacrado, contendo informações nutricionais, 
lote, data de validade e fabricação
Prazo de validade: mínimo de12 meses

GARÇA / SALINAS 
/ UNIÃO R$ 0,70 R$ 0,70

02 pacotes de leite 
em pó integral 
instantâneo de 

400g

Leite em pó integral instantâneo:
Especificação técnica: (pacote de 400g) Leite em pó integral, 
embalagem de 400gr, poderá ter vitaminas e minerais. Embalagem 
resistente e não violadas. A embalagem deverá conter externamente 
os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, 
número de lote, quantidade do produto, número d registro no 
Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do 
SIF. Deverá atender as especificações técnicas da Portaria n 369 
de 04/09/1997 do Ministério da Agricultura e do Abastecimento 
e do Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de produtos 
de origem Animal do Ministério da Agricultura. O produto ao ser 
reconstituído, conforme indicação na rotulagem deverá satisfazer 
aos padrões de leite integral instantâneo. Aspecto: pó uniforme, sem 
grumos, cor branco amarelado, odor e sabor agradável, não rançoso, 
semelhante ao leite fluido Validade mínima de 10 (dez) meses a 
partir da data de entrega.

ROMANO / 
PIRACANJUBA R$ 10,62 R$ 21,24

02 unidades milho 
verde em conserva 

de 170g

Milho verde em conserva: Produto obtido do cozimento de 
grãos de milho verde, imersos em líquido de cobertura apropriada, 
submetidas a processo tecnológico adequado antes ou depois de 
hermeticamente fechados nos recipientes utilizados. Não deve ter 
adição de corantes e pode ter adição de conservantes, desde que 
permitidos pela legislação vigente. O produto deverá ser elaborado 
de acordo com o Regulamento Técnico para Condições Higiênico-
Sanitárias e de Boas Práticas de Fabricação para Estabelecimentos 
Elaboradores/Industrializadores de Alimentos. Validade: No mínimo 
10 (dez) meses a partir da data de entrega. Embalagem resistente, 
lacrada de 170g, contendo informações nutricionais, lote, data de 
validade e fabricação.

PREDILECTA / 
FUGINI / KNORR R$ 1,71 R$ 3,42

02 unidades ervilha 
em conserva de 

170g

Ervilha em conserva: Ervilhas em grãos inteiros selecionados. 
Produto preparado com ervilhas previamente debulhadas, 
submetidas a um processo tecnológico adequado antes ou depois 
de hermeticamente fechados nos recipientes utilizados a fim de 
evitar sua alteração. O produto deverá ser elaborado de acordo 
com o Regulamento Técnico para Condições Higiênico- Sanitárias e 
de Boas Práticas de Fabricação para Estabelecimentos Elaboradores/
Industrializadores de Alimentos. Deve estar de acordo com a 
legislação vigente. Caracteristicas organolépticas: aparência, cor, 
odor e sabor: característicos Validade: No mínimo 10 (dez) meses 
a partir da data de entrega. Embalagem  resistente, lacrada de 
170g, contendo informações nutricionais, lote, data de validade e 
fabricação.

PREDILECTA / 
FUGINI R$ 1,58 R$ 3,16

02 unidade de aveia 
em flocos de 170g

Aveia em flocos:  Produto obtido pela laminação de grãos de 
aveia após classificação, descascamento, estabilização enzimática, 
secagem/tostagem e corte. O produto deverá ser elaborado de 
acordo com o Regulamento Técnico para Condições Higiênico-
Sanitárias e de Boas Práticas de Fabricação para Estabelecimentos 
Elaboradores/Industrializadores de Alimentos. Aspecto, cor, 
sabor e odor: característicos Validade: No mínimo 6 (seis) meses 
a partir da data de entrega. Embalagem: Primária: filme PET com 
polietileno e cartuchos cartão de 170g. Secundária: caixa de papelão 
reforçada com abas superiores e inferiores lacradas ou vedadas 
com fita adesiva plastificada identificada com o nome da empresa, 
que resista às condições rotineiras de manipulação, transporte e 
armazenamento. Deve conter informações nutricionais, lote, data de 
validade e fabricação

SIAMAR / APTI R$ 2,50 R$ 5,00

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

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2021
PROCESSO Nº 017/2021/PMES  - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2021

Registro de preços para eventuais aquisições de PLACAS DE SINALIZAÇÃO E AFINS E 
PRODUTOS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, pelo período de 12 meses, conforme especificações 
constantes no Termo de Referência – Anexo II do edital.

TÁTICO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA

ITEM DESCRIÇÃO Marca UNID QTD. Valor 
unitário 

05
Exclusivo à 
participação de 
ME ou EPP

CAVALETES DE MADEIRA PADRÃO CET, DIMENSÕES: LARGURA 
90 CM ALTURA 110 CM, PROFUNDIDADE 10CM, PESO TOTAL 
8KG,FAIXAS REFLETIVAS, COR LARANJA E BRANCO

DICON UNID 250 R$ 75,60

12
Exclusivo à 
participação de 
ME ou EPP

FITA ZEBRADA COR AMARELA E PRETO ROLO DE 200MT 
LARGURA 07 CM MATERIAL PVC. PLASTCOR UNID 500 R$ 10,50

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

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 047/2021
PROCESSO 024/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2021

Registro de Preços para Registro de Preços para Aquisição de KIT ALIMENTAR, para atender a 
demanda da Secretaria Municipal de Educação, no período da pandemia (Covid 19), a todos os 
alunos matriculados na rede municipal de educação, conforme especificações descritas no Anexo I.

DZ7 COMERCIAL EIRELI

LOTE QUANT UNID. DESCRIÇÃO VALOR UNITÁRIO

02 4.950 KIT KIT ALIMENTAR R$ 101,71

Descrição do produto: Composição Kit Alimentar (Creches)

ITENS CARACTERÍSTICAS MARCA VALOR 
UNITÁRIO VALOR TOTAL

01 pacote 
de farinha 
de trigo de 

1kg

Farinha de trigo; especial; obtida do trigo moido, limpo, desgerminado; 
de cor branca; isenta de sujidades, parasitos e larvas; livre de 
fermentação,mofo e materiais terrosos; acondicionado em saco plastico 
transparente,atóxico, contendo 1kg. Embalagem contendo informações 
nutricionais, lote, data de validade e fabricação.
Prazo de validade: mínimo de 180 dias

MARRAKECH R$ 2,46 R$ 2,46

01 pacote 
de arroz 
agulhinha 
tipo 1 com 

5 kg

Arroz: Alimento obtido de grãos longos finos sadios de arroz do grupo 
beneficiado, polidos, agulhinha - tipo 1.
O produto deverá ser processado a partir de matérias-primas sãs e 
limpas, isentas de matéria terrosa e de parasitos, não podendo estar 
úmidas ou fermentadas. A classificação deverá ser AGULHINHA.
Deverá atender a legislação vigente, especialmente a Instrução Normativa 
nº 06 de 16/ 02/09 – MAPA
A embalagem do produto deverá ser saco de polietileno atóxico, 
transparente, incolor, resistente, vedado hermeticamente, contendo  
informações nutricionais, lote, data de validade e fabricação. com peso 
líquido de 5 kg (cinco quilos).
Prazo de validade: mínimo de 180 dias

ARROVITA R$ 19,80 R$ 19,80

03 pacote 
de feijão 

carioca tipo 
1 com 1 kg.

Feijão tipo 1:  carioquinha, in natura. Alimento obtido de grãos sadios, 
novo, grãos inteiros, aspecto brilhoso. O produto deverá ser obtido a 
partir de matérias-primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, pedras, 
substâncias nocivas à saúde, parasitos e insetos vivos, não podendo 
estar úmidas ou fermentadas. A classificação deverá ser Grupo 1 (feijão 
comum), Classe Cores, Tipo 1.
Deverá atender a legislação vigente, especialmente a Instrução Normativa 
nº 12 de 28/03/08 – MAPA
A embalagem do produto deverá ser de material sintético, incolor e 
transparente, resistente, lacrado, com peso líquido de 01 kg, contendo 
informações nutricionais, lote, data de validade e fabricação
Prazo de validade: mínimo de 180 dias

RIVA R$ 6,05 R$ 18,15

01 pacote 
de fubá com 

500 g

Fubá: Alimento obtido pela moagem de grãos de milho, desgerminados 
ou não, enriquecido com ferro e ácido fólico. O produto deverá ser 
fabricado a partir de matérias-primas sãs e limpas, isentas de matéria 
terrosa e de parasitos, não poderão estar úmidas, fermentadas ou 
rançosas.
Deverá atender a legislação vigente especialmente a RDC nº 150 de 
13/04/17 e RDC nº 344 de 13/12/02.
A embalagem do produto deverá ser saco plástico de polietileno, 
transparente, atóxico, resistente, hermeticamente fechado, contendo 
informações nutricionais, lote, data de validade e fabricação
Prazo de validade: mínimo de 180 dias

ZANIN R$ 1,62 R$ 1,62

02 pacote 
de 

macarrão 
espaguete 

ou parafuso 
com 500 g

Macarrão parafuso ou espaguete: Produto não fermentado, obtido 
pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido 
fólico com ovos, e corantes naturais submetidos a processos tecnológicos 
adequados. O produto deverá ser apresentado no formato espaguete ou 
parafuso.
O macarrão deverá ser fabricado a partir de matérias-primas sãs e limpas, 
isentas de matéria terrosa e de parasitos, devendo ser acrescido de ovos. 
O macarrão, ao ser colocado na água, não deverá turvá-la antes da cocção 
e não poderá apresentar-se fermentado ou rançoso. O produto deverá 
ser classificado como massa seca.
O produto deverá atender a legislação vigente e, especialmente a 
Resolução RDC nº 263, de 22/09/05.
A embalagem do produto deverá ser de 500g saco plástico transparente, 
atóxico, reforçado, hermeticamente fechado, contendo informações 
nutricionais, lote, data de validade e fabricação
Prazo de validade: mínimo de 12 meses

PAULISTA R$ 1,95 R$ 3,90

02 unidades 
de molho de 
tomate com 

340 g

Molho de tomate: Produto preparado com as partes comestíveis 
de tomates maduros, constituído por: tomate, polpa de tomate, cebola, 
sal, óleo, açúcar, alho, salsa, podendo conter outras especiarias exceto 
pimenta. O produto deverá ser preparado com vegetais selecionados 
envasados e submetidos a adequado processamento tecnológico antes 
e depois do fechamento hermético nos recipientes utilizados a fim de 
evitar sua alteração
O produto deverá atender a legislação vigente e, especialmente a 
Resolução RDC nº 276, de 22/09/05.
A embalagem do produto deverá ser saco plástico atóxico tipo bag, 
transparente, leitoso ou aluminizado, contendo informações nutricionais, 
lote, data de validade e fabricação
Prazo de validade:  mínimo de 12 meses

OLÉ R$ 0,89 R$ 1,78

01 frasco de 
óleo de soja 
com 900 ml

Óleo refinado: obtido por meio de processos tecnológicos adequados. 
O produto deverá estar de acordo com a legislação vigente. O óleo 
refinado de soja deverá ser produzido a partir de grãos de soja em bom 
estado sanitário, isentos de substâncias estranhas à sua composição e 
de componentes indicativos de alteração do produto ou de emprego de 
tecnologia de fabricação inadequada.
Deverá atender a legislação vigente, especialmente a Instrução Normativa 
nº 49 de 26/12/06 – MAPA.
A embalagem do produto deverá ser garrafas plásticas tipo PET e não 
apresentar vazamento, amassamento, perfurações ou outros indícios de 
alterações do produto, contendo informações nutricionais, lote, data de 
validade e fabricação
Prazo de validade: mínimo de 06 meses

LEVE R$ 7,70 R$ 7,70
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ACÚMULO DE CARGO
- Ato Decisório nº 30/2021 – ADRIANA SILVA MARIANO, RG 45.471.145-1, ADJUNTO I – Servidor contratado 
em exercício na SEDE CAMPO II, Prefeitura Municipal da Estância de Socorro/SP e PEB I –na E.E. PROFª. JOSEPHINA 
GALVÃO DE FRANÇA ANDREUCCI, Diretoria de Ensino da Região de Bragança Paulista/SP. Acúmulo legal.

02 lata de 
sardinha 
em óleo 

comestível 
com 125 g

Sardinha: Produto obtido a partir de sardinhas limpas, lavadas, sem 
cabeça e vísceras, por meio de cobertura em óleo comestível, com no 
máximo, 12% de água em relação ao peso liquido declarado.
Deverá atender a legislação vigente, especialmente a Instrução Normativa 
nº 22 de 11/07/11.
A embalagem do produto deverá ser lata de folhas de flandres, com verniz 
sanitário, com tampa de abertura automática (abridor acoplado) contendo 
informações nutricionais, lote, data de validade e fabricaçãoPrazo de 
validade: mínimo de 12 meses

88 R$ 2,85 R$ 5,70

1 pacote de 
sal refinado 
com 01 kg

Sal: Cloreto de sódio extraído de fontes naturais, adicionado de 
antiumectante e sais de iodo. O produto deverá ser submetido a 
beneficiamento para eliminação de sais higroscópicos de magnésio 
e cálcio, impurezas orgânicas, areia e fragmentos de conchas. Deve 
apresentar cristais homogêneos de coloração uniforme e ser adicionado 
de antiumectante e sais de iodo, conforme legislação vigente.
Deverá atender a legislação vigente, especialmente o Decreto nº 75697 
de 06/05/75 e RDC º 23 de 24/04/13
A embalagem do produto deverá ser saco de polietileno atóxico, 
transparente, resistente, lacrado, contendo informações nutricionais, lote, 
data de validade e fabricação
Prazo de validade: mínimo de12 meses

UNIÃO R$ 0,50 R$ 0,50

03 pacotes 
de leite em 
pó integral 
instantâneo 
enriquecido 

de 400g

Leite em pó integral instantâneo enriquecido:
Especificação técnica: (pacote de 400g) Leite em pó integral, embalagem 
de 400gr, rico em ferro, vitaminas C, A e D. Embalagem resistente e 
não violadas. A embalagem deverá conter externamente os dados 
de identificação, procedência, informações nutricionais, número de 
lote, quantidade do produto, número d registro no Ministério da 
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Deverá atender as 
especificações técnicas da Portaria n 369 de 04/09/1997 do Ministério da 
Agricultura e do Abastecimento e do Regulamento da Inspeção Industrial 
e Sanitária de produtos de origem Animal do Ministério da Agricultura. O 
produto ao ser reconstituído, conforme indicação na rotulagem deverá 
satisfazer aos padrões de leite integral instantâneo. Aspecto: pó uniforme, 
sem grumos, cor branco amarelado, odor e sabor agradável, não rançoso, 
semelhante ao leite fluido. Validade mínima de 10 (dez) meses a partir da 
data de entrega.

DANKY R$ 9,50 R$ 28,50

02 unidades 
milho 

verde em 
conserva de 

170g

Milho verde em conserva: Produto obtido do cozimento de grãos 
de milho verde, imersos em líquido de cobertura apropriada, submetidas 
a processo tecnológico adequado antes ou depois de hermeticamente 
fechados nos recipientes utilizados. Não deve ter adição de corantes e 
pode ter adição de conservantes, desde que permitidos pela legislação 
vigente. O produto deverá ser elaborado de acordo com o Regulamento 
Técnico para Condições Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas de 
Fabricação para Estabelecimentos Elaboradores/Industrializadores de 
Alimentos. Validade: No mínimo 10 (dez) meses a partir da data de 
entrega. Embalagem  resistente, lacrada de 170g, contendo informações 
nutricionais, lote, data de validade e fabricação.

OLÉ R$ 1,65 R$ 3,30

02 unidades 
ervilha em 

conserva de 
170g

Ervilha em conserva: Ervilhas em grãos inteiros selecionados. Produto 
preparado com ervilhas previamente debulhadas, submetidas a um 
processo tecnológico adequado antes ou depois de hermeticamente 
fechados nos recipientes utilizados a fim de evitar sua alteração. O 
produto deverá ser elaborado de acordo com o Regulamento Técnico 
para Condições Higiênico- Sanitárias e de Boas Práticas de Fabricação 
para Estabelecimentos Elaboradores/Industrializadores de Alimentos. 
Deve estar de acordo com a legislação vigente. Caracteristicas 
organolépticas: aparência, cor, odor e sabor: característicos Validade: No 
mínimo 10 (dez) meses a partir da data de entrega. Embalagem  resistente, 
lacrada de 170g, contendo informações nutricionais, lote, data de validade 
e fabricação.

OLÉ R$ 1,65 R$ 3,30

02 unidades 
de aveia em 

flocos de 
170g

Aveia em flocos: Produto obtido pela laminação de grãos de aveia após 
classificação, descascamento, estabilização enzimática, secagem/tostagem 
e corte. O produto deverá ser elaborado de acordo com o Regulamento 
Técnico para Condições Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas de 
Fabricação para Estabelecimentos Elaboradores/Industrializadores de 
Alimentos. Aspecto, cor, sabor e odor: característicos Validade: No mínimo 
6 (seis) meses a partir da data de entrega. Embalagem: Primária: filme PET 
com polietileno e cartuchos cartão de 170g. Secundária: caixa de papelão 
reforçada com abas superiores e inferiores lacradas ou vedadas com fita 
adesiva plastificada identificada com o nome da empresa, que resista às 
condições rotineiras de manipulação, transporte e armazenamento. Deve 
conter informações nutricionais, lote, data de validade e fabricação.

APTI R$ 2,50 R$ 5,00

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

DESPACHO
Interessado: LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.
Assunto: Reequilíbrio de preços ou cancelamento do item 61 (Alendronato de Sódio 70mg) 
da ata de registro de preços nº 020/2021, referente ao Processo nº 007/2021/PMES - Pregão 
Presencial para Registro de Preços nº 004/2021.
Considerando o parecer da Procuradoria Jurídica, a solicitação e justificativa apresentada pela empresa e com 
fundamento no Art. 18 do Decreto Municipal e os demais documentos contidos no processo, DEFIRO o 
Cancelamento do item 61 da Ata de Registro 020/2021, conforme requerido e justificado pela empresa 
LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. Encaminhar o presente despacho 
à Supervisão de Licitação para as providências legais e cabíveis. 
Socorro, 10 de Agosto 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 8.666/93e demais alterações posteriores, ADJUDICO e HOMOLOGO o resultado do 
PROCESSO Nº 038/2021/PMES - CONVITE Nº 005/2021, referente à Contratação de empresa 
especializada para fabricação de peças novas estruturais de serralheria, para o Projeto Luzes 
de Natal 2021, com fornecimento de materiais, conforme especificações contidas no anexo II - 
Projeto Básico do Edital, conforme Ata de Julgamento e Classificação da Comissão Municipal de Licitações, 
de 02/08/2021, disponibilizada na íntegra no sítio eletrônico da municipalidade (www.socorro.sp.gov.br) para a 
empresa MECDIAS COMÉRCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA ME, pelo valor global de 
R$ 174.387,00 (Cento e Setenta e Quatro Mil Trezentos e Oitenta e Sete Reais).

Socorro, 06 de agosto de 2021.

Josué Ricardo Lopes
Prefeito Municipal

CONVITE DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
PLANO PLURIANUAL E DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

A Câmara Municipal da Estância de Socorro, na conformidade dos artigos 290, I, 292 e 294 do Regimento Inter-
no da Câmara Municipal, convida a população socorrense para participar da Audiência Pública a se realizar 
no dia 18 de agosto, quarta-feira, às 18h, na Sala de Sessões da Câmara Municipal à Rua XV de Novembro 
nº 18, para análise e discussão dos Projetos de Lei números 74 e 75/2021, do senhor Prefeito, que dispõem, res-
pectivamente, sobre o Plano Plurianual do Município de Socorro para o quadriênio de 2022 a 2025 e sobre as 
diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2022. 
Wilhams Pereira de Morais – Presidente da Câmara Municipal

Participe do processo da análise e discussão dos Projetos de Lei  74 e 75/2021 acessando o formulário https://
www.camarasocorro.sp.gov.br/noticia/1709/audiencia-publica para manifestação. Os projetos e seus anexos se-
guem abaixo do formulário.

CONVOCAÇÃO SESSÃO ORDINÁRIA
Data: 16.08.2021 – segunda-feira- às 20h 

ORDEM DO DIA
Em única discussão e votação

Emenda nº 01 ao Projeto de Lei nº 78/2021 da Comissão de Justiça e Redação: suprime o Artigo 3º 
do referido Projeto de Lei.
Emenda nº 01/2021 ao Projeto de Lei nº 79/2021 da Comissão de Justiça e Redação: altera a Ementa 
e o Artigo 1º do referido Projeto de Lei

Em primeira discussão e votação
Projeto de Lei nº 63/2021 do Vereador Airton Benedito Domingues de Souza: denomina logradouro 
público com Rua Manoel Domingues de Faria.
Projeto de Lei n.º 76/2021 do Vereador Airton Benedito Domingues de Souza: denomina logradouro 
público como Rua Diógenes Luis Baldo; 
Projeto de Lei n.º 77/2021 dos Vereadores Airton Benedito Domingues de Souza e Willhams 
Pereira de Morais: institui o Programa Banco de Ração e de Utensílios para Animais no município de Socorro;
Projeto de Lei n.º 78/2021 do Vereador Marcelo José de Faria: proíbe a manutenção de animais em 
correntes no Município de Socorro;
Projeto de Lei n.º 79/2021 do Vereador Tiago de Faria: dispõe sobre a criação de aplicativo para 
denunciar maus tratos à animais no âmbito municipal e dá outras providências. 

CONVOCAÇÃO SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
Data: 16.08.2021 – segunda-feira- ao término da sessão anterior

ORDEM DO DIA
Em primeira discussão e votação

Projeto de Lei nº 63/2021 do Vereador Airton Benedito Domingues de Souza: denomina logradouro 
público com Rua Manoel Domingues de Faria.
Projeto de Lei n.º 76/2021 do Vereador Airton Benedito Domingues de Souza: denomina logradouro 
público como Rua Diógenes Luis Baldo; 
Projeto de Lei n.º 77/2021 dos Vereadores Airton Benedito Domingues de Souza e Willhams 
Pereira de Morais: institui o Programa Banco de Ração e de Utensílios para Animais no município de Socorro;
Projeto de Lei n.º 78/2021 do Vereador Marcelo José de Faria: proíbe a manutenção de animais em 
correntes no Município de Socorro;
Projeto de Lei n.º 79/2021 do Vereador Tiago de Faria: dispõe sobre a criação de aplicativo para 
denunciar maus tratos à animais no âmbito municipal e dá outras providências. 

COMUNICADO
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. 

COMUNICADO TRANSMISSÃO AO VIVO DE SESSÃO
A Câmara Municipal da Estância de Socorro, através de seu presidente, informa que a próximas sessões cama-
rárias, que se realizarão no dia 16 de agosto de 2021, segunda-feira, a partir das 20h, serão transmitidas ao vivo 
pela internet serão transmitidas ao vivo pela Rádio Nossa Senhora do Socorro 1570 Khz e via internet através 
dos canais da Câmara Municipal no Facebook  (https://www.facebook.com/camarasocorro) e no Youtube  (ht-
tps://www.youtube.com/CamaraMunicipaldeSocorro)  

Willhams Pereira de Morais– Presidente da Câmara

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

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Eu, Josué Ricardo Lopes, Prefeito Municipal da Estância de Socorro, Estado de São Paulo, RATIFICO a Dispensa 
de Licitação Nº 004/2021 – Processo nº 043/2021/PMES, referente à Contratação de Prestação de 
Serviços que entre si celebram o município de Socorro/SP e a Caixa Econômica Federal, para prestação de 
serviços técnicos destinados a apoiar a implementação de políticas públicas, com fundamento no art. 24, Inciso 
II, da Lei Federal das Licitações nº 8.666/93 e demais alterações posteriores, pelo valor de R$ 3.420,00 (Três 
Mil Quatrocentos e Vinte Reais). 
Encaminhe-se a Secretaria de Finanças para empenho e, em trânsito direto à Supervisão de Licitação, para 
publicação no D.O.E, em cumprimento do disposto no Art. 26 da referida Lei.

Socorro, 12 de agosto de 2021.
Josué Ricardo Lopes
Prefeito Municipal

NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS 
DA UNIÃO FEDERAL

O Município de Socorro, Estado de São Paulo, nos termos do artigo 2º da Lei Federal n°. 9452/97, notifica os 
Partidos Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais, com sede no município, a liberação 
do recurso no valor de R$ 81.142,86 (Oitenta e Um Mil e Cento e Quarenta e Dois Reais e Oitenta e Seis 
Centavos) do Contrato de Repasse OGU MDR nº. 869807/2018 – Operação 1055287-96, através do Ministério 
do Desenvolvimento Regional - MDR, depositado no Banco Caixa Econômica Federal, Agência Socorro nº. 1176, 
objetivando a Construção de um Parque de Exposições no Município de Socorro/SP – Centro de Tradições Caipiras.

Socorro - SP, 10 de Agosto de 2021.
Josué Ricardo Lopes 
Prefeito Municipal

FAZENDA .................................................................


