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Prefeitura de Socorro lança programa de adoção 
voluntária de praças e áreas verdes públicas

A Prefeitura de Socorro, por meio 
da Secretaria Municipal de Meio Am-
biente e Desenvolvimento Sustentável, 
está lançando o programa “Adote Uma 
Praça”, que consiste em parcerias volun-
tárias das empresas para revitalização e 
recuperação de praças, canteiros cen-
trais e logradouros públicos de Socorro.

As praças e demais áreas disponí-
veis para adoção estão disponíveis no 
link: https://meioambiente.socorro.
sp.gov.br/pracas. A adoção pode ser 
feita por pessoas jurídicas (empresas), 
a partir do preenchimento do formulá-
rio de demonstração de interesse dis-
ponível em cada uma das páginas das 
praças e áreas no site.

Ao preencher a demonstração de in-
teresse, o representante da empresa po-
derá propor melhorias na praça, como 
colocação de bancos, lixeiras, melhorias 
no paisagismo, além de fornecer infor-

mações sobre a manutenção da área. As 
propostas serão avaliadas pela Secretaria 
de Meio Ambiente, que vai determinar 
qual delas melhor atende o local.

Além de colaborar com a manuten-
ção destes locais públicos e a boa apa-

rência da cidade, as empresas poderão 
colocar placas (com tamanhos e layout 
pré-definidos por decreto), divulgando 
a sua ação naquele local. Além de po-
der utilizar o logo do programa em sua 
comunicação institucional.

O programa “Adote Uma Praça” foi 
criado pelo prefeito Ricardo Lopes atra-
vés do Decreto nº 4.213/2021, que regu-
lamentou a Lei Municipal nº 3.242/2008, 
de autoria do vereador Williams Morais, 
atual presidente da Câmara Municipal.

Prefeitura organiza agenda de palestras 
sobre gestão da água no meio rural

A Prefeitura de Socorro, por meio 
da Secretaria Municipal de Meio Am-
biente e Desenvolvimento Sustentável, 
organizou uma agenda de palestras 
sobre gestão de água no meio rural. 
As primeiras palestras aconteceram 
nos bairros Cubas e Moraes na quarta 
(27/10) e quinta-feira (28/10). Novas 
etapas estão agendadas para os meses 
de novembro e dezembro. As palestras 
acontecem com alunos e moradores 
da zona rural em escolas e salões co-
munitários dos bairros. As palestras 
noturnas começam a partir das 18h30.

Os encontros tratam da importân-
cia da água para os produtores rurais 
e a economia do nosso município. Os 
palestrantes estiveram visitando vários 
produtores nos diferentes bairros do 
município para conhecer os problemas 
e como os produtores lidaram com o 
tema da falta de água.

São palestrantes: Daniela Barbari, 
geocientista e educadora ambiental, es-
pecialista em gerenciamento integrado 
de recursos hídricos; Osvaldo Aly Ju-
nior – engenheiro agrônomo, especia-
lista em desenvolvimento rural, meio 
ambiente e gerenciamento da água no 
meio rural; Rafael Terada, geocientista 

e educador ambiental, químico, espe-
cialista em gerenciamento de águas 
subterrâneas; e Raimundo Palmeira Jr., 
engenheiro agrônomo, especialista em 
desenvolvimento rural e gerenciamen-
to de água na agricultura.

Confira a agenda dos próximos en-
contros e não deixe de participar:

Quarta-feira – 10 de novembro
Manhã – Escola Estadual do bairro Visconde
Noite – Bairro Rio do Peixe

Quinta-feira – 11 de novembro
Noite – Escola Estadual do Bairro Visconde

Quarta-feira – 24 de novembro
Manhã – Escola Estadual do Oratório
Noite – Bairro dos Pereiras

Quinta-feira – 25 de novembro
Noite – Escola Estadual do Oratório

Quarta-feira – 08 de dezembro
Manhã – Escola Estadual Bairro Nogueiras
Noite – Bairro do Jaboticabal

Quinta-feira – 09 de dezembro
Noite – Apresentação para os 

Conselhos de Desenvolvimento Rural, 
Meio Ambiente, Saúde e Turismo

Prefeitura estabelece novo itinerário 
para a coleta de lixo

A Secretaria Municipal de Meio Am-
biente e Desenvolvimento Sustentável 
e o Serviço de Limpeza e Conserva-
ção da Prefeitura estabeleceram novo 
itinerário para a coleta de lixo, tanto 
para zona urbana quanto rural, a partir 
da quinta-feira (28/10).

Os trajetos foram criados para tor-

nar a coleta mais organizada e eficien-
te, e surgiram a partir de observações 
dos servidores municipais e de suges-
tões da população. O novo itinerário já 
está em curso.

Para saber sobre o dia em que a cole-
ta acontece em seu bairro, acesse: https://
meioambiente.socorro.sp.gov.br/lixo

Secretaria Municipal de Turismo 
participa da feira AVIESP

43ºExpo Negócios de Turismo
A Secretaria de Turismo de Socorro 

participou da feira AVIESP 43º – Expo 
Negócios de Turismo, na cidade de 
Águas de Lindóia. Que ocorreu nos 
dias 26 e 27 de outubro.

Nesta edição o tema abordado foi 
‘’Reencontro’’, uma vez que os setores 
turísticos estão ávidos com a retoma-
da pós-pandemia.

“Com a volta das viagens e dos negó-
cios, o Turismo também vai reencontrar 
o seu lugar no mundo após praticamente 
um ano de queda” – comenta a secretá-
ria de Turismo Ana Paula Monteiro.

A Expo é uma forma de contribuir com 
a retomada do turismo. Participaram da fei-

ra de negócios representando o Circuito 
e Águas Flores Paulista além secretaria de 
Turismo, a chefe de Serviços de Turismo, 
Deise Formagio Cavazan, representantes 
da Rede dos Sonhos e alguns membros do 
consórcio também estiveram presentes.
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PORTARIAS ..............................................................

PORTARIA Nº 9223/2021
“Nomeia Comissão para análise das amostras dos produtos alimentícios da Ces-
ta/kits de Natal a ser adquirida pela municipalidade nos moldes estabelecido no 

Processo Licitatório. ”  

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

Art. 1º - Ficam designados os servidores municipais, abaixo descritos para sob a presidência do 
primeiro nomeado integrarem a Comissão de Análise de amostras,  nos moldes do Procedimento Licitatório. 

-  Henrique Cézar Coutinho da Rocha
-  Marcelo Mantovani Fratini
-  Roberta Zucato Fundelo Zanesco  
 Art. 2º - Os trabalhos de que trata esta Portaria serão prestados sem ônus aos cofres municipais, 

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

na Portaria nº 8106/2018.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 26 de outubro 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 4213/2021
Regulamenta a Lei n. 3.242/2008, que dispõe sobre o programa “parceria para revitalização e 

recuperação de praças, canteiros centrais e logradouros públicos do Município de Socorro.”

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

CAPÍTULO I
DO PROGRAMA

Art. 1º - Fica regulamentado nos termos deste Decreto o Programa “Parceria para Revitalização e 
Recuperação de Praças, Canteiros Centrais e Logradouros Públicos do Município de Socorro”, instituído pela 
Lei n. 3.242, de 13 de maio de 2.008, o qual aqui será chamado de Programa “Adote uma Praça”.

CAPÍTULO II
DA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ADOTE UMA PRAÇA

Art. 2º - A realização da parceria se dará através de “Termo de Cooperação” a ser celebrado 
entre o proponente e o Poder Público Municipal, representado através da Secretaria de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável.

Art. 3º - Caberá à Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável implantar e manter o 
programa analisando e fiscalizando todos os casos envolvidos no âmbito deste Decreto.

Art. 4º - O interessado deverá apresentar à Municipalidade requerimento acompanhado de plantas, 
croqui, dentre outros documentos que forem pertinentes, expondo o interesse e descrevendo o(s) serviço(s) 
que pretende realizar para melhorias urbanas, paisagísticas e ambientais no logradouro indicado.

Artigo 5º - O interessado poderá, a partir da proposta autorizada:
I – urbanizar e decorar o (s) espaço(s) apresentado(s) no projeto;
II – executar serviços de limpeza, controle de ervas daninhas, adubação, irrigação;
III – recuperação da vegetação existente, serviço de poda, de refilamento (corte do gramado junto à guia);
IV – mesclagem de paisagismo com ervas aromáticas, dentre outras.
Parágrafo único: Todas ações devem cumprir as cláusulas contidas neste Decreto, bem como as 

disposições contidas na Lei Municipal n. 3.242/2008,  de 13 de maio de 2.008.

CAPÍTULO III
DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS

Art. 6º - Caberá ao Poder Público Municipal, representado pela Secretaria do Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável em celebração do “Termo de Cooperação”:

I – realizar os trâmites necessários para legalização e publicação do “Termo de Cooperação”;
II – avaliar a conveniência da proposta e verificar o cumprimento dos requisitos previstos neste 

Decreto bem como em Resoluções da Secretaria;
III - Comunicar ao proponente, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados do protocolo inicial se a 

proposta foi aceita, sendo que no caso de não aceitação, essa deverá ser justificada;
IV – Aceita a proposta, o interessado será convidado a comparecer na Secretaria de Meio Ambiente 

e Desenvolvimento Sustentável, lhe sendo fornecidas todas as instruções necessárias e técnicas para execução 
dos serviços para implantação do programa “Adote uma Praça”;

V - Divulgar o Programa “Adote uma Praça”, bem como atualização da celebração de “termos de 
cooperação” e praças disponíveis a adoção;

VI – Expedir comunicado, no prazo de 10 (dez) dias úteis do recebimento do requerimento, visando 
dar conhecimento público da proposta de cooperação, contendo o nome do proponente e o objeto da 
cooperação, o qual será publicado no Diário Oficial do Município.

Art. 7º - Caso rejeitada a proposta, em razão de negativa de viabilidade poderá o interessado, a 
qualquer tempo, apresentar nova  proposta, adequando-se as exigências.  

CAPÍTULO IV
DOS TERMOS DE COOPERAÇÃO

Art. 8º - Do “Termo de Cooperação Adote uma Praça” deverá constar:
I – numero do CNPJ, inscrição estadual, contrato social, estatuto, registros municipais, endereço e ramo de atividade;
II – denominação do logradouro contemplado para parceria, sua localização de endereço e geográfica, 

pormenorizando todas as obras e serviços que o interessado pretende executar;
III – Prazo de início e término da cooperação.
Art. 9º - No prazo de 05 (cinco) dias, a partir da publicação mencionada no artigo 6º, VI, outros 

interessados poderão manifestar interesse quanto ao mesmo objeto.
Parágrafo único: Na hipótese de interesse de outros interessados, o novo proponente, terá o prazo 

de 05 (cinco) dias úteis para apresentar a documentação mencionada no artigo 7º.
Art. 10 - Expirado o prazo de que trata o paragrafo único do art. 9º bem como na hipótese de 

requerimento de outros interessados, a unidade competente apreciará os pedidos recebidos, analisando a 
viabilidade das propostas.

Parágrafo único: Havendo mais de um interessado no objeto, será aprovado o pedido que melhor 
atender ao interesse público e da coletividade.

Art. 11 - A Administração Pública Municipal exercerá fiscalização contínua sobre a execução das 
obras e serviços, durante a vigência da parceria, através da  Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável, recomendando ao interessado, a qualquer tempo, caso necessário, as providências que deverão ser 
realizadas para o  cumprimento das cláusulas contratuais pactuadas pelas partes.

Art. 12 - Havendo descumprimento das cláusulas contratuais, caso não sanadas no prazo que for concedido 
pela Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, o contrato de cooperação será rescindido.

Art. 13 - Não caberá ao Município qualquer oneração, não tendo o proponente qualquer direito a retenção 
ou indenização, passando todas as benfeitorias desde sua implantação a integrar o Patrimônio Público Municipal.

Art. 14 - É proibido aos participantes deste Programa restringir o uso do logradouro à população ou 
exercer qualquer atividade econômica que lhe atribua lucro.

Art. 15 - O Termo de cooperação terá um prazo de duração de 12 (doze) meses, podendo ser 
prorrogado por igual período e renovado subsequentemente se houver interesse.

Art. 16 - As partes poderão rescindir o termo de cooperação a qualquer tempo, desde que 
comunicado com 30 (trinta) dias, devendo o adotante devolver o logradouro nas mesmas condições do laudo 
de inspeção anexado ao termo de cooperação.

CAPÍTULO V
DAS PLACAS INDICATIVAS

Art. 17 - As atividades dos participantes do Programa “Adote uma Praça” serão compensadas com 
o direito de colocação de mensagens indicativas de cooperação na área do logradouro objeto do termo de 
cooperação, dentro dos seguintes parâmetros:

I – para os canteiros centrais e laterais de vias públicas com largura menor de 1,50 m (um metro e 
cinquenta centímetros), será permitida a colação, no máximo, 01 (uma) placa indicativa para cada 80m (oitenta 
metros) lineares de extensão, com dimensões máximas de 0,60m (sessenta centímetro) de largura por 0,40 m 
(quarenta centímetros  de altura, afixada à altura de 0,50 m (cinquenta centímetros do solo);

II – para praças e áreas verdes, com ou sem denominação oficial, e canteiros centrais laterais de vias 
públicas com largura igual ou maior que 1,0 m (um metro e cinquenta centímetros), será permitida a colocação 
de 1 (uma) placa com dimensões máximas de 0,60m (sessenta centímetros) de largura por 0,40m (quarenta 
centímetros) de altura, afixada à altura máxima de 0,50m (cinquenta centímetros) do solo, a cada 1.000m2 (mil 
metros quadrados) ou fração.

Art. 18 - As placas com mensagens indicativas de cooperação deverão obedecer ao modelo 
especificado pelo órgão competente designado, com as respectivas dimensões, cores e demais especificações.

§ 1º - Em nenhuma hipótese as placas indicativas de cooperação serão luminosas;
§ 2º - As atividades mencionadas neste artigo estão isentas do pagamento da taxa municipal de 

publicidade durante a vigência contratual;
§ 3º - As placas indicativas são exclusivas para os participantes do Programa Municipal “Adote uma 

Praça”, não podendo beneficiar terceiros não incluídos no mencionado programa;
§ 4º - Após o término da vigência contratual ou na hipótese de rescisão, as placas deverão ser retiradas 

pelo interessado do respectivo programa;
§ 5º - Se o interessado não realizar essas providências, caberá a Administração Pública Municipal 

realizar, deixando a disposição do interessado.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 19 - É vedada a transferência a terceiros do termo de cooperação, sem anuência prévia da 
Administração Pública Municipal.

Art. 20 - Quaisquer questões referentes ao termo de cooperação deverá ser dirimida no Foro da 
Comarca de Socorro.

Art. 21 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 25 de junho de 2021.
                         
 Josué Ricardo Lopes
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal Oficial de Socorro e afixado no Mural da Prefeitura 
Valmir Aparecido Guinato
Secretário dos Negócios Jurídicos
Republicado por incorreção

DECRETO Nº 4244/2021
JOSUÉ RICARDO LOPES, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, 

ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, e, CONSIDERANDO 
a eleição da nova diretoria do Conselho Municipal de Políticas Culturais; CONSIDERANDO a 
nomeação dos membros do Conselho Municipal de Políticas Culturais; CONSIDERANDO o dis-
posto na Lei 4066/2017, DECRETA:

Art. 1º - Fica assim constituído o Conselho Municipal de Políticas Culturais – COMUPC, para 
o biênio 2021/2022, nos termos do artigo 38 da Lei 4066/2017, conforme segue:

Diretoria
Presidente: Ângelo Adriano Correa Pinto
Vice-Presidente: Maria Lúcia Fagundes de Almeida 
1ª Secretária: Natália de Alcantara Borin  
2ª Secretário: Maicon Braga

I - Secretaria Municipal de Cultura;
Titular: Fernando Murilo Silva
Suplente: Mayara de Aguiar Nardes

II - Conselho Municipal de Turismo
Titular: Stela Calafiori
Suplente: Lígia Soares

III - Conselho de Defesa do Patrimônio Arquitetônico Cultural e Natural de Socorro
Titular: (sem representação)
Suplente: (sem representação)

IV - Conselho Municipal de Educação
Titular: Patrícia Aparecida Oliani de Toledo
Suplente: Flavia Maria Teixeira Beneduzzi

V - Meio Ambiente
Titular: Patrícia Alves de Oliveira
Suplente: Celi Alves da Silva

VI - Imprensa
Titular: Carlos Rafael Pompeu
Suplente: Marcos Roberto Carvalho Faria Junior

VII - Câmara Municipal
Titular: Natália de Alcantara Borin 
Suplente: Edna Maria Preto Cardoso

VIII – ACE - Associação Comercial e Empresarial de Socorro
Titular: Cristiane Francisconi Almeida
Suplente: Elisabete de Araújo Pedro

IX - Coral Municipal
Titular: Ângelo Rafael Borin
Suplente: Silvana Artioli

X - Corporação Musical Santa Cecília
Titular: Mateus Henrique Ramos de Oliveira
Suplente: Rafael Barbosa Borin 

XI - Instituto Cultura & Arte - ICA
Titular: Maria Lúcia Fagundes de Almeida
Suplente: Gabriel Elvis Perre

XII - Um representante do Instituto Totem Cultural
Titular: Marinilda Bertolete Boulay
Suplente: Bruno Boulay 

XIII - Música
Titular: Maicon Rafael Braga
Suplente: Pedro Manoel de Jesus Alves

XIV - Teatro
Titular: Giuliana Aparecida Macedo
Suplente: Camila Ferreira dos Santos

XV - Dança
Titular: Anna Paula Silva Cesario
Suplente: Nayra Nunes de Sá

XVI - Artesanato
Titular: Rosemara Aparecida Bozer
Suplente: Sabrina Aparecida Ferreira 

XVII - Literatura
Titular: Douglas Marques Comito
Suplente: Letícia Paula de Freitas Peres

XVIII - Folclore
Titular: Angelo Adriano Correa Pinto
Suplente: Valdir Ferrari

XIX - Artes Visuais e Áudio Visual
Titular: Hiroyoshi Torres Ishikawa
Suplente: Kátia Mara Mazolini

XX - Artes Plásticas
Titular: Jarine Sass
Suplente: Carlos Alberto Jorge

Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos a 1º de 
janeiro de 2021, revogando-se as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 3672/2017.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 22 de setembro 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
Republicado por incorreção
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DECRETO Nº 4257/2021
JOSUÉ RICARDO LOPES, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, 

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

Art. 1º - Art. 1o. – Ficam constituídos para o ano 2019, com vigência até o dia 31 de dezembro de 
2019, os grupos abaixo descritos, para o plantão semanal a serem observados pelas farmácias e drogarias da 
cidade, nos termos da Lei Municipal nº 2654/94: 

PLANTÃO DAS FARMÁCIAS 2022

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO

DIAS GRUPO DIAS GRUPO DIAS GRUPO

01/02 3 05/06 3 05/06 2

08/09 4 12/13 4 12/13 3

15/16 5 19/20 5 19/20 4

22/23 1 26/27 1 26/27 5

29/30 2

ABRIL MAIO JUNHO

DIAS GRUPO DIAS GRUPO DIAS GRUPO

02/03 1 30/01 5 04/05 5

09/10 2 07/08 1 11/12 1

16/17 3 14/15 2 18/19 2

23/24 4 21/22 3 25/26 3

30/01 5 28/29 4

JULHO AGOSTO SETEMBRO

DIAS GRUPO DIAS GRUPO DIAS GRUPO

02/03 4 06/07 4 03/04 3

09/10 5 13/14 5 10/11 4

16/17 1 20/21 1 17/18 5

23/24 2 27/28 2 24/25 1

30/31 3

OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

DIAS GRUPO DIAS GRUPO DIAS GRUPO

01/02 2 05/06 2 03/04 1

08/09 3 12/13 3 10/11 2

15/16 4 19/20 4 17/18 3

22/23 5 26/27 5 24/25 4

29/30 1 31/01 5

GRUPOS

GRUPO 1 
DROGA SÃO PAULO

FARMA CONDE
FARMA GENTE II

TERÁPICA
FARMA TEM

GRUPO 2  
DROGA SÃO PAULO

FARMA CONDE
DROGARIA ULTA POPULAR

FARMA AVENIDA 
FARMA GENTE I 

GRUPO 3  
DROGA SÃO PAULO

FARMA CONDE
NATURAL DERMA

XV DE AGOSTO

GRUPO 4  
DROGA SÃO PAULO

FARMA CONDE
IDEAL FARMA I
IDEAL FARMA II

GRUPO 5  
DROGA SÃO PAULO

FARMA CONDE
DROGARIA TOTAL

FARMA TOTAL

Aos sábados, das 13:00h às 22:00h.
Domingos, das 8:00h às 22:00h.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 26 de outubro 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 4258/2021
“Regulamenta o artigo 1º da Lei Complementar Municipal N° 120/2007, de 22/10/2007, que 

Dispõe sobre o parcelamento, uso e ocupação do solo, zoneamento e empreendimentos 
urbanísticos no Município de Estância de Socorro e dá outras providências e ARTIGO 1º DA 

Lei Complementar nº 126/2008 de 03/12/2008, QUE DISPÕE SOBRE INSTITUIR O CÓDIGO 
DE OBRAS E EDIFICAÇÕES DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS, para fins da PORTARIA N° 371/ICA, DE 20 DE MAIO DE 2019, que publi-
cou o Plano Básico de Zona de Proteção do aeródromo (PBZPA) para o Aeródromo Socorro, 

situado no Município de Socorro, no Estado de São Paulo.

JOSUÉ RICARDO LOPES, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, 
ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, CONSIDERANDO os 
termos da Portaria DECEA Nº 371/ICA, publicada no Diário Oficial da União edição n° 99, de 20 de Maio 
de 2019, seção 1, pág. 19 que aprovou o Plano Básico de Zona de Proteção do aeródromo (PBZPA) para o 
Aeródromo Socorro, situado no Município de Socorro, no Estado de São Paulo, que estabelece as restrições 
impostas ao aproveitamento das propriedades localizadas dentro dos limites laterais das superfícies limitadoras 
de obstáculos neles definidas, a fim de que possam considerar a área de abrangência do plano em questão no 
zoneamento e uso do solo; CONSIDERANDO o contido no artigo 1º da Lei Complementar Municipal n° 
120/2007 de 22/10/2007 que dispõe sobre o Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo do Município de Socorro 
e dá outras Providências e artigo 1º da Lei Complementar Municipal nº 126/2008 de 03/12/2008 que dispõe 
sobre instituir o Código de Obras e Edificações do Município da Estância de Socorro, e da outras providências; 
CONSIDERANDO o disposto no art. 68, IIX, da Lei Orgânica do Município, de que consiste em atribuição 
privativa do Prefeito “expedir decretos, portarias e outros atos administrativos”. DECRETA:

Art. 1º. Somente serão concedidos alvarás de construção, reforma e ampliação e alvarás de localização 
a edificações e atividades que estiverem em acordo com a Lei Complementar Municipal n° 120/2007 de 
22/10/2007 e Lei Complementar Municipal nº 126/2008 de 03/12/2008, e, no que couber, com o disposto 
na PORTARIA DECEA Nº 371/ICA, DE 20 DE MAIO DE 2019, que publicou o Plano Básico de Zona de 
Proteção de Aeródromo (PBZPA) para Aeródromo Socorro, situado no Município de Socorro, no Estado de 
São Paulo, que estabelece as restrições impostas ao aproveitamento das propriedades localizadas dentro dos 
limites laterais das superfícies limitadoras de obstáculos neles definidas, de acordo com o Código Brasileiro de 
Aeronáutica, aprovado pela Lei n° 7.565, de 19 de dezembro de 1986, e Portaria nº 1.424/GC3 - ICA 11-408 
de 14 de Dezembro de 2020.

Art. 2º. Anexa como parte integrante do presente Decreto a PORTARIA DECEA Nº 371/ICA, DE 20 
DE MAIO DE 2019, e seus anexos.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 26 de outubro 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

ANEXOS DO DECRETO Nº 4258/2021
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DECRETO Nº 4259/2021
  “Homologa a Deliberação nº 06/2021 do Conselho Municipal de Educação.”

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

Art. 1º - Fica homologada a Deliberação nº 03/2021 do Conselho Municipal de Educação, aprovada em 
reunião plenária de 26 de outubro de 2021, que “Dispõe sobre os procedimentos para a retomada das aulas 
e atividades presenciais obrigatórias a partir de 03 de Novembro de 2021, considerando a Deliberação 
do Conselho Estadual de Educação- CEE nº 204/2021 e demais diretrizes orientadoras, bem como os 
referenciais e protocolos sanitários necessários, no contexto dos efeitos da Pandemia de COVID-19”.

Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 27 de outubro de 2021

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

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06, DE 26 DE OUTUBRO DE 2021
“Dispõe sobre os procedimentos para a retomada das aulas e atividades presenciais obrigatórias 

a partir de 03 de Novembro de 2021, considerando a Deliberação do Conselho Estadual de 
Educação- CEE nº 204/2021 e demais diretrizes orientadoras, bem como os referenciais e 

protocolos sanitários necessários, no contexto dos efeitos da Pandemia de COVID-19”.
  

IVANILDE TRENTINO CASAGRANDE, Secretária Municipal de Educação, no uso de suas 
atribuições e em consonância com a Deliberação nº 05, de 20 de Outubro de 2021 do Conselho Municipal 
de Educação, expede a presente Instrução Normativa para fins de regulamentar os procedimentos para a 
retomada das aulas e atividades presenciais obrigatórias a partir de 03 de Novembro de 2021, considerando a 
Deliberação do Conselho Estadual de Educação- CEE nº 204/2021.

 
Art. 1º - O Conselho Municipal de Educação em reunião extraordinária definiu por intermédio da 

Deliberação nº 05, de 20 de Outubro de 2021a autorização do retorno às aulas e atividades presenciais obrigatórias 
na Rede Municipal de Educação embasada na Deliberação do Conselho Estadual de Educação- CEE nº 204/2021.

Art. 2º - Ficam estabelecidos, portanto, os procedimentos e orientações para a retomada das 
atividades e aulas presenciais nas Unidades Escolares da Rede Municipal de caráter integral e obrigatório a 
partir de 03 de Novembro de 2021 com objetivo de atender 100% dos estudantes. 

§ 1º- A presença do estudante não será obrigatória nos casos de comorbidades ou caracterização 
de grupo de risco para COVID-19, sendo comprovado mediante apresentação de atestado ou documentação 
médica ou de profissional da saúde.

§ 2º- Os pais de estudantes que se enquadrem no exposto do § 1º deverão entrar em contato com a 
Unidade Escolar apresentando as documentações necessárias quanto a não participação presencial.

§ 3º- Os estudantes, pertencentes ao grupo de risco para a COVID-19, que apresentarem atestado médico, 
deverão participar das atividades escolares, exclusivamente, por meios remotos, enquanto perdurar as orientações médicas.

§ 4º- Os alunos do grupo de risco para COVID-19 ou com comorbidades comprovadas terão acesso 
a atividades impressas a serem retiradas na Unidade Escolar conforme combinado entre escola e família e 
também a orientações pelo whatsapp sempre que necessário. A entrega e/ou devolutiva das atividades será 
instrumento para registro da frequência do estudante.

Art. 3º - A retomada integral das aulas e demais atividades presenciais prezará pela manutenção de 
protocolos necessários: 

§ 1º - O uso de máscaras conforme orientações sanitárias e de procedimentos como lavar as 
mãos e utilizar álcool em gel deverão ser observados e seguidos, sendo responsabilidade dos gestores este 
acompanhamento e fiscalização.

§ 2º - Os estudantes devem ser orientados quanto a não compartilhar objetos e materiais pessoais.
§ 3º - As salas e espaços de uso coletivo precisam ser devidamente higienizados e mantidos o mais 

arejados possíveis (portas abertas);
§ 4º - Funcionários, pais, responsáveis, alunos e docentes devem aferir a temperatura corporal antes da 

ida para a escola e ao retornar no caso de gestores e profissionais. Caso a temperatura esteja acima de 37,5°C 
a recomendação é ficar em casa;

§ 5º - Para o uso do banheiro deverá ter a limitação da quantidade máxima de pessoas, conforme o 
tamanho do mesmo;

§ 6º- Os banheiros e pias deverão ser higienizados corretamente, bem como os demais espaços de utilização coletiva;
§ 7º - Os funcionários devem ser orientados quanto a higienizar o ambiente antes do início de cada 

turno e sempre que necessário.
Art. 4º - Os horários de funcionamento das Unidades Escolares não sofrerão alteração.
§ 1º - Os professores cumprirão a carga horária, de acordo com o estabelecido no Plano de Carreira, 

tendo os horários de HTPI (Horário de Trabalho Pedagógico Individual) e 1 hora de HTPC (Horário de Trabalho 
Pedagógico Coletivo) disponibilizados para a preparação das aulas e materiais, bem como para orientações aos 
alunos que permanecerem de modo remoto. A outra 1 hora correspondente ao HTPC será conduzida pelos 
gestores podendo ser realizadas reuniões e estudos.

§ 2º - Os professores especialistas, Peb 2 (Educação Física, Arte e Inglês), deverão garantir aos alunos 
pertencentes ao grupo de risco para a COVID-19 e que, portanto, não frequente presencialmente, atividades 
impressas e orientações pelo whatsapp sempre que necessário.

§ 3º - Os adjuntos atuarão nas substituições de professores, acompanhamento aos alunos com 
necessidades/dificuldades, atividades de recuperação e nas demais atribuições de acordo com orientações da 
Secretaria Municipal de Educação e Unidades Escolares;

§ 4º - As Auxiliares de Desenvolvimento Infantil/ ADI, atuarão nas creches e unidades escolares no 
desenvolvimento das seguintes tarefas: Recepcionar as crianças na entrada e na saída da Unidade Escolar, 
realização de atividades recreativas, auxiliar o professor da sala na higiene das crianças e demais atribuições, 
arrumação e organização dos materiais, zelar pela segurança, entre outras atividades correlatas as suas funções;

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

Art. 6º - As Unidades Escolares orientarão os professores para as ações de replanejamento e 
reorganização curricular considerando a obrigatoriedade de participação presencial e as necessidades verificadas 
em cada turma para a garantia dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento de habilidades e competências.

§ 1º - Os professores poderão adequar as ações e estratégias considerando às necessidades de sua 
turma a partir do que puderem verificar através da observação, registro e avaliações no caso do Fundamental.

Art. 7º - As Unidades Escolares deverão orientar os pais/responsáveis quanto a procurar o Sistema 
de Saúde em casos suspeitos ou confirmados de COVID-19.

§ 1º - Os pais ou responsáveis deverão ser orientados que não será permitida a entrada na escola de 
estudantes com sintomas de COVID-19;

§ 2º - Durante o período em que o aluno estiver na escola, caso apresente temperatura acima de 
37,5°C ou outros sintomas pontuais, o mesmo será direcionado para uma sala isolada, segura e arejada até que 
os pais e/ou responsáveis possam vir buscá-lo;

Art. 8º - Os gestores das Unidades Escolares terão a incumbência de acompanhar os protocolos sanitários, 
bem como o trabalho pedagógico visando garantir as melhores estratégias para a aprendizagem dos alunos.

§ 1º - As ações de acompanhamento da participação presencial dos alunos, principalmente diante 
da obrigatoriedade, bem como a orientação às famílias devem ser registradas. Os casos em que não houver 
retorno deverão ser encaminhados aos órgãos competentes, esgotadas as ações das Unidades Escolares.

Art. 9º – As grávidas que tiverem apresentado atestado médico e estiverem realizando teletrabalho, 
deverão exercer atividades de acordo com as demandas e necessidades apresentadas pela Rede Municipal, 
visando garantir o direito às aprendizagens para os alunos:

I. Produção de atividades, materiais, vídeos e roteiros para serem disponibilizados aos alunos 
pertencentes ao grupo de risco da COVID-19 ou com comorbidades comprovadas que não puderem 
frequentar presencialmente;

II. Interação com os alunos, esclarecimentos de dúvidas aos pais e responsáveis quanto às atividades escolares;
III. Produção de material que será impresso e direcionado aos alunos;
IV. Elaboração de jogos e atividades adaptadas para alunos que precisem deste auxílio;
V. Demais atividades direcionadas pela Unidade Escolar.

Art. 10 - A alimentação será ofertada aos alunos presentes na Unidade Escolar conforme orientação 
e acompanhamento da equipe gestora:

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

§ 2º- Os alunos deverão ser incentivados, de acordo com a idade, a levar garrafinha de água.
 Art. 11 - No transporte escolar os estudantes e servidores devem usar máscara durante todo o percurso 

de casa até a escola e manter o uso da mesma, principalmente, no caso dos alunos, ao entrarem na Unidade Escolar:
Art. 12 - As Unidades Escolares deverão manter o acompanhamento constante do trabalho e 

atividades desenvolvidas nos diferentes espaços da instituição com o objetivo de garantir a segurança de todos 
os alunos, profissionais e familiares.

Art. 13 – A Secretaria Municipal de Educação poderá editar normas complementares necessárias para 
a garantia da efetividade das ações sempre que se fizer necessário.

 Art. 14 – Os casos omissos serão solucionados pela Secretaria Municipal de Educação e quando 
necessário em parceria com o Conselho Municipal de Educação.

Parágrafo Único: Todas as orientações pontuadas, na presente instrução normativa, serão repassadas 
às Unidades Escolares, pais e responsáveis e comunidade escolar, podendo ser alteradas conforme legislações, 
orientações das autoridades estaduais e sanitárias, e de acordo com as especificidades da Rede Municipal de Ensino.
                    

Socorro, 26 de Outubro de 2021
Ivanilde Trentino Casagrande

Secretária Municipal de Educação

 DECRETO Nº 4260/2021
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$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) para reforço da seguinte dotação do orçamento vigente:
02.10.01 . 4.4.90.51.00 . 15.452.0018.2.024 Depto Obras V02.100.272 R$ 100.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO............................................................................. R$ 100.000,00

Art. 2º. – O valor do presente crédito será coberto com recursos provenientes 
do excesso de arrecadação a ser realizado, através do Convenio nº. 100215/20221 da 
Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, de acordo com o Inciso II 
do artigo 43 da Lei nº 4.320/64, no valor de ...................................................... R$ 100.000,00.

Art. 3o. – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação 
Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 27 de outubro 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 4260/2021
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$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) para reforço da seguinte dotação do orçamento vigente:
02.10.01 . 4.4.90.51.00 . 15.452.0018.2.024 Depto Obras V02.100.272 R$ 100.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO............................................................................. R$ 100.000,00

Art. 2º. – O valor do presente crédito será coberto com recursos provenientes 
do excesso de arrecadação a ser realizado, através do Convenio nº. 100215/20221 da 
Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, de acordo com o Inciso II 
do artigo 43 da Lei nº 4.320/64, no valor de ...................................................... R$ 100.000,00.

Art. 3o. – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação
Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 27 de outubro 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 4261/2021
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$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais) para reforço da seguinte 
dotação do orçamento vigente:
02.10.01 . 4.4.90.51.00 . 15.452.0018.2.024 Depto Obras V02.100.273 R$ 150.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO............................................................................. R$ 150.000,00

Art. 2º. – O valor do presente crédito será coberto com recursos provenientes 
do excesso de arrecadação a ser realizado, através do Convenio nº. 100216/20221 da 
Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, de acordo com o Inciso II 
do artigo 43 da Lei nº 4.320/64, no valor de ...................................................... R$ 150.000,00.

Art. 3o. – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação
Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 27 de outubro 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 4262/2021
JOSUÉ RICARDO LOPES, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ES-

TADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DECRETA:
Art.1° - Fica autorizada a instalação de aparelho microprocessador conectado à odômetro, 

denominado Taxímetro, devidamente homologado pelo IPEM (Instituto de Pesos e Medidas), no prazo de 90 
dias por todos os permissionários de transporte individual de passageiros - TAXI.

Art. 2º - O valor das tarifas de táxi neste Município fica reajustado nos termos dos valores constantes 
do art. 3º deste Decreto para efeito de aferição dos taxímetros pelo IPEM - Instituto de Pesos e Medidas.

Art. 3º - Ficam instituídos os seguintes valores em reais para as tarifas dos serviços de táxi neste Município:
I - bandeirada no valor de R$ 7,80 (sete reais e oitenta centavos).
II - quilômetro rodado na Bandeira I - R$ 4,55 (quatro reais e cinquenta e cinco centavos);
III - quilômetro rodado na Bandeira II - R$ 5,69 (cinco reais e sessenta e nove centavos); 
IV - hora parada - R$ 39,00 (trinta e nove reais).
Art. 4º - A cobrança do quilômetro rodado na Bandeira II se dará a partir das 18h00min horas até 

às 06h00min horas em dias normais, aos sábados após as 13h00min horas e nos domingos, feriados e dias 
santificados durante o dia todo.

Art. 5º - A Bandeira II será aplicada em locais com estradas sem pavimentação.
Art. 6º - No período compreendido entre os dias 1º a 31 de Dezembro, será permitida a cobrança 

do quilômetro rodado na Bandeira II durante todo o dia.
Art. 7º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contidas 

no Decreto nº 3849/2018.
Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 28 de outubro 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

PROCESSO SELETIVO ...........................................

ATA PROCESSO SIMPLIFICADO Nº 002/2021
A Secretaria Municipal de Saúde por meio da comissão avaliadora do processo simplificado 02/2021 divulgar a 
avaliação dos recursos do Processo seletivo 02/2021.

NOME PEDIDO DE RECURSO ALEGAÇÃO

LUMA FERREIRA SIM A candidata enviou solicitação de recurso, alegando ter enviado 
a ficha de inscrição. 

GEISSE FONSECA SIM A candidata enviou solicitação de recurso, alegando ter enviado 
a documentação por email.

CECILIA SAITO SIM A candidata enviou solicitação de recurso, alegando ter enviado 
a documentação por e-mail

NOME DEFINIÇÃO

LUMA FERREIRA 
INDEFERIDO: 
FUNDAMENTO ITEM 1.6 E 4.5.2
Conforme e-mail encaminhado no recurso comprova que houve falha na entrega do e-mail 
por parte da candidata. Portanto a candidata não apresentou no prazo a ficha de inscrição.

GEISSE FONSECA
INDEFERIDO: 
FUNDAMENTO ITEM 1.6 E 4.5.2
Tendo em vista que não foi efetuada a inscrição nos no prazo do Edital

CECILIA SAITO

INDEFERIDO: 
FUNDAMENTO ITEM 1.6 E 4.5.2
Tendo em vista que após nova busca nos e-mail recebidos dentro do prazo de inscrição consta 
apenas 1 (um ) e-mail sem as documentações  necessárias previstas no Edital. O email com 
toda a documentação só foi enviado dentro do prazo recursal.

Socorro, 26 de outubro 2021

Comissão avaliadora: 
Elisângela Marciela Lopes - Diretora Municipal de Saúde

Ednelson Guido Benatti - Coordenador de programas e projetos em Saúde
Adriana Helena Teixeira Soares - Administrativo Secretaria Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO Nº 04/2021
 

O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO da Prefeitura Municipal da Estância de Socorro 
expede a presente resolução para alterar o trânsito na seguinte via pública:

Art. 1º - A partir do dia 08/11/2021 a Rua Herlan de Vasconcellos Conti fica determinado sentido 
único de direção a partir do entroncamento com a Rua Pompeu Conti até o entroncamento com a Rua 
Visconde do Rio Branco.

   
Esta resolução entrará em vigor a partir de 08 de Novembro de 2021, revogadas as 

disposições contrárias.
CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA 
Diretor do Departamento de Trânsito

TRÂNSITO ................................................................
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PROCESSO SIMPLIFICADO Nº 002/2021
A Secretaria Municipal de Saúde por meio da comissão avaliadora do processo simplificado 02/2021 vem por 
meio deste divulgar a  Lista de Classificação final, Processo seletivo 02/2021.

Lista de Classificação FINAL:

ENFERMEIRO
Classificação   Nome Formação
1° DANIELA CEZAR DOS SANTOS ENFERMEIRO
2° ALEXANDRA PEDROSO RIBESSI ENFERMEIRO
3° JOICENE DIAS FIGUEREDO FERNANDES ENFERMEIRO
4° MICHELE DA SILVA CARDOSO ENFERMEIRO

FONOAUDIÓLOGO
Classificação   Nome Formação
1° BEATRIZ ZAVANELLA FONOAUDIÓLOGO

FISIOTERAPEUTA
Classificação   Nome Formação
1° DANIELE CAROLINE MURÃO GARCIA FISIOTERAPEUTA

OPERADOR DE RX
Classificação   Nome Formação
1° THOMAS FELIPE DE SOUZA MARTINS OPERADOR DE RX

TECNICO ENFERMAGEM
Classificação   Nome Formação
1° JULIAN MURARÃO MOREIRA TECNICO ENFERMAGEM
2° ANA CECÍLIA PORTO ESPINDULA TECNICO ENFERMAGEM
4° CAMILA DE FATIMA BUENO TECNICO ENFERMAGEM
5° ELLEN ALINE BUENO MASSANI TECNICO ENFERMAGEM
6° JENIFER NATALIA DE LIMA TECNICO ENFERMAGEM
7° CECILIA GOMES SAITO TECNICO ENFERMAGEM

SERVENTE
Classificação   Nome Formação
1° MARIA DE FATIMA RECHE SERVENTE 
2° SIMONE APARECIDA DE TOLEDO SERVENTE
3° MARIA APARECIDA DA SILVA PINTO SERVENTE
4° PAULO ROGERIO SOUZA   SERVENTE
5° SILMARA APARECIDA DOS SANTOS SERVENTE
6° TATIANE MONTANHEIRO SERVENTE
7° GIOVANA DE ARAUJO SUNIGA SERVENTE

ESCRITURÁRIO
Classificação   Nome Formação
1° LUIZ HENRIQUE DE SOUZA NASCIMENTO ESCRITURÁRIO
2° ROSEANI RUBIM DE TOLEDO CASAGRANDE ESCRITURÁRIO
3° JAQUELINE LIMA ESCRITURÁRIO
4° MAYARA LOPES SILVA ESCRITURÁRIO
5° QUEZIA MARIA DE SOUZA PELLATIERI ESCRITURÁRIO
6° VITORIA ADALTA PEDRO ESCRITURÁRIO
7° FRANCIELE SOUZA MELO ESCRITURÁRIO
8° SARA DA SILVA RIBEIRO DOS SANTOS ESCRITURÁRIO
9° BARBARA GOULAT  LEAL ESCRITURÁRIO
10° NAIARA APARECIDA DA SILVA DOS SANTOS ESCRITURÁRIO
11° SABRINA LETÍCIA DE OLIVEIRA ESCRITURÁRIO 

Socorro , 27 de OUTUBRO de 2021

Comissão avaliadora: 
Elisângela Marciela Lopes - Diretora Municipal de Saúde

Ednelson Guido Benatti - Coordenador de programas e projetos em Saúde
Adriana Helena Teixeira Soares - Administrativo Secretaria Municipal de Saúde

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

TENDO em vista a conclusão dos trabalhos de realização do Processo Seletivo Simplificado 02/2021–não 
havendo pendências quanto a recursos depois de decorridos os prazos legais, referente aos empregos: 
ENFERMEIRO, FONAUDIÓLOGO, FISIOTERAPEUTA, OPERADOR DE RX, TECNICO DE ENFERMAGEM, 
SERVENTE E ESCRITURÁRIO.

RESOLVE RATIFICAR E HOMOLOGAR o Resultado Final do Processo Simplificado 02/2021 em conformidade 
com o edital publicado, especialmente a Classificação FINAL devidamente divulgada no  Jornal oficial.

ENFERMEIRO
Classificação   Nome Formação
1° DANIELA CEZAR DOS SANTOS ENFERMEIRO
2° ALEXANDRA PEDROSO RIBESSI ENFERMEIRO
3° JOICENE DIAS FIGUEREDO FERNANDES ENFERMEIRO
4° MICHELE DA SILVA CARDOSO ENFERMEIRO

FONOAUDIÓLOGO
Classificação   Nome Formação
1° BEATRIZ ZAVANELLA FONOAUDIÓLOGO

FISIOTERAPEUTA
Classificação   Nome Formação
1° DANIELE CAROLINE MURÃO GARCIA FISIOTERAPEUTA

OPERADOR DE RX
Classificação   Nome Formação
1° THOMAS FELIPE DE SOUZA MARTINS OPERADOR DE RX

TECNICO ENFERMAGEM
Classificação   Nome Formação
1° JULIAN MURARÃO MOREIRA TECNICO ENFERMAGEM
2° ANA CECÍLIA PORTO ESPINDULA TECNICO ENFERMAGEM
4° CAMILA DE FATIMA BUENO TECNICO ENFERMAGEM
5° ELLEN ALINE BUENO MASSANI TECNICO ENFERMAGEM
6° JENIFER NATALIA DE LIMA TECNICO ENFERMAGEM
7° CECILIA GOMES SAITO TECNICO ENFERMAGEM

SERVENTE
Classificação   Nome Formação
1° MARIA DE FATIMA RECHE SERVENTE 
2° SIMONE APARECIDA DE TOLEDO SERVENTE
3° MARIA APARECIDA DA SILVA PINTO SERVENTE
4° PAULO ROGERIO SOUZA   SERVENTE
5° SILMARA APARECIDA DOS SANTOS SERVENTE
6° TATIANE MONTANHEIRO SERVENTE
7° GIOVANA DE ARAUJO SUNIGA SERVENTE

ESCRITURÁRIO
Classificação   Nome Formação
1° LUIZ HENRIQUE DE SOUZA NASCIMENTO ESCRITURÁRIO
2° ROSEANI RUBIM DE TOLEDO CASAGRANDE ESCRITURÁRIO
3° JAQUELINE LIMA ESCRITURÁRIO
4° MAYARA LOPES SILVA ESCRITURÁRIO
5° QUEZIA MARIA DE SOUZA PELLATIERI ESCRITURÁRIO
6° VITORIA ADALTA PEDRO ESCRITURÁRIO
7° FRANCIELE SOUZA MELO ESCRITURÁRIO
8° SARA DA SILVA RIBEIRO DOS SANTOS ESCRITURÁRIO
9° BARBARA GOULAT  LEAL ESCRITURÁRIO
10° NAIARA APARECIDA DA SILVA DOS SANTOS ESCRITURÁRIO
11° SABRINA LETÍCIA DE OLIVEIRA ESCRITURÁRIO 
Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é expedido o presente edital 
que fica à disposição por afixação nos locais de costume da Prefeitura, pela Internet no endereço http://socorro.
sp.gov.br/jornal e no Jornal Oficial do Município de Socorro, visando atender ao restrito interesse público.

 Estância de Socorro/SP, 28 de outubro de 2021.

Josué Ricardo Lopes
Prefeito Municipal de Socorro

CONVOCAÇÃO DE SESSÃO ORDINÁRIA
Data: 03.11.2021 –quarta-feira - às 20 hs.

ORDEM DO DIA
Em única discussão e votação

Projeto de Decreto Legislativo nº 07/2021 do vereador Willhams Pereira de Morais: dispõe sobre a 
realização de Sessão Solene para a entrega de títulos e diplomas “Policial e Guarda Municipal Padrão do Ano”, 
de 2020 e de 2021, instituído pela Resolução nº 5/2007, conforme especifica;
Projeto de Decreto Legislativo nº 08/2021 do vereador Willhams Pereira de Morais e outros: 
dispõe sobre a concessão de Diploma de Honra ao Mérito às autoridades conforme especifica;
Emenda nº 1 da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 111/2021: altera o artigo 2º. 

Em 1ª discussão e votação
Projeto de Lei nº 103/2021 do Vereador Marco Antonio Zanesco: denomina logradouro público 
como Estrada Municipal José Montini; 
Projeto de Lei nº 104/2021 do Vereador Marco Antonio Zanesco: denomina logradouro público 
como Estrada Municipal Benedicto Rozanti; 
Projeto de Lei nº 105/2021 do Vereador Willhams Pereira de Morais: denomina logradouro público 
como Rua Lourdes de Souza Barbosa; 
Projeto de Lei nº 106/2021 do Vereador Alexandre Aparecido de Godoi: denomina logradouro 
público como Rua Mogno;
Projeto de Lei nº 107/2021 do Vereador Airton Benedito Domingues de Souza: dispõe sobre a 
apresentação de artistas de rua nos logradouros públicos do município no município; 
Projeto de Lei nº 109/2021 do Vereador Airton Benedito Domingues de Souza: autoriza a Prefeitu-
ra Municipal de Socorro a receber receitas e tributos por meio de cartão de crédito, de débito, e por ferra-
menta digital de pagamento instantâneo (PIX) e dá outras providências;
Projeto de Lei nº 111/2021 do Vereador Tiago de Faria: inclui o Dia da Parada do Animal de Estimação 
(Parada Pet) no Calendário Oficial do Município;
Projeto de Lei nº 112/2021 do Vereador Marcelo José de Faria: institui o Banco Municipal de Mate-
riais Ortopédicos;
Projeto de Lei nº 113/2021 do Vereador Airton Benedito Domingues de Souza: que denomina 
logradouro público como Rua Alexandre Guinato.

CONVOCAÇÃO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
Data: 03.11.2021 – quarta-feira- ao término da sessão anterior

ORDEM DO DIA
Em 2ª discussão e votação

Projeto de Lei nº 103/2021 do Vereador Marco Antonio Zanesco: denomina logradouro público 
como Estrada Municipal José Montini; 
Projeto de Lei nº 104/2021 do Vereador Marco Antonio Zanesco: denomina logradouro público 
como Estrada Municipal Benedicto Rozanti; 
Projeto de Lei nº 105/2021 do Vereador Willhams Pereira de Morais: denomina logradouro público 
como Rua Lourdes de Souza Barbosa; 
Projeto de Lei nº 106/2021 do Vereador Alexandre Aparecido de Godoi: denomina logradouro 
público como Rua Mogno;
Projeto de Lei nº 107/2021 do Vereador Airton Benedito Domingues de Souza: dispõe sobre a 
apresentação de artistas de rua nos logradouros públicos do município no município; 
Projeto de Lei nº 109/2021 do Vereador Airton Benedito Domingues de Souza: autoriza a Prefeitu-
ra Municipal de Socorro a receber receitas e tributos por meio de cartão de crédito, de débito, e por ferra-
menta digital de pagamento instantâneo (PIX) e dá outras providências;
Projeto de Lei nº 111/2021 do Vereador Tiago de Faria: inclui o Dia da Parada do Animal de Estimação 
(Parada Pet) no Calendário Oficial do Município;
Projeto de Lei nº 112/2021 do Vereador Marcelo José de Faria: institui o Banco Municipal de Mate-
riais Ortopédicos;
Projeto de Lei nº 113/2021 do Vereador Airton Benedito Domingues de Souza: que denomina 
logradouro público como Rua Alexandre Guinato.

CONVOCAÇÃO DE 2ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
Data: 03.11.2021 – quarta-feira- ao término da sessão anterior

ORDEM DO DIA
Em única discussão e votação

Projeto de Decreto Legislativo nº 09/2021 das Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e 
Orçamento: dispõe sobre a aprovação do Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 
quanto às contas da Prefeitura Municipal de Socorro, no exercício de 2019.

COMUNICADO TRANSMISSÃO AO VIVO DE SESSÃO
A Câmara Municipal da Estância de Socorro, através de seu presidente, informa que a próximas sessões camará-
rias, que se realizarão no dia 03 de novembro de 2021, quarta-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

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 DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA

A Câmara Municipal da Estância de Socorro, na conformidade dos artigos 290, I, 292 e 294 do Regimento 
Interno da Câmara Municipal, convida a população socorrense para participar da Audiência Pública a se 
realizar no dia 8 de novembro, segunda-feira, às 18h, na Sala de Sessões da Câmara Municipal à Rua XV 
de Novembro nº 18, para análise e discussão do Projeto de Lei nº 101/2021, do senhor Prefeito, que Estima a 
Receita e fixa a Despesa do Município de Socorro para o Exercício de 2022. Participe do processo da análise e 
discussão do Projetos de 101/2021 acessando o formulário para manifestação através do link https://forms.gle/
edGoEaetuTXTFfQX8. O projeto e seus anexos seguem no formulário.
Wilhams Pereira de Morais – Presidente da Câmara Municipal

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

DESPACHO
Ref.: Processo Administrativo nº: 001/2021/PMES/PA
PROCESSO Nº 032/2020 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2020 
– OBJETO: Registro de preços para Aquisição de produtos e materiais de assepsia, higiene, 
limpeza e descartáveis, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações descritas no 
anexo II – Termo de Referência do edital.
Considerando os documentos contidos no processo em epígrafe, ACOLHO como fundamento da decisão 
o parecer emitido pela Secretaria de Negócios Jurídicos (fls. 47 à 49), o qual  passará a fazer parte integrante 
deste ato,  nos termos do parágrafo único do art. 20 do Decreto Municipal, e decido aplicar, com base no 
artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002 disposto no item 25.1 do edital e com fundamento nas penalidades 
previstas nas Leis Federais nº 8.666/93 artigos 86 a 88 e Decreto Municipal nº 3386/2014, multa de 5% (cinco 
por cento) sobre o valor total contratado em que a empresa LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI 
ME não efetuou a entrega dos materiais no prazo estipulado em afronta ao item 7.1.3 da Ata de Registro 
de Preços nº 050/2020 e sanção de impedimento de licitar e contratar com a Administração bem como seu 
descredenciamento do cadastro de fornecedores do Município de Socorro, pelo período de 02 (dois) meses, a 
contar da publicação deste ato, com base no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002, disposto no item 9.1 da 
Ata de Registro de Preços nº 050/2020 e nos artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93 e Decreto Municipal 
nº 3386/2014. Para a aplicação destas penalidades consideramos a manifestação da Secretaria Requisitante e 
da Secretaria dos Negócios Jurídicos, conforme consta nos autos do processo, assim como, também foram 
consideradas as circunstâncias constantes do art. 6º do Decreto Municipal nº 3386/2014. Desta decisão, fica 
concedido o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, nos termos do art. 22 do 
Decreto Municipal nº 3386/2014.
Encaminhe o presente expediente para as seguintes providências: Certificar a empresa LUANA BAIOCCHI 
GONÇALVES EIRELI ME do presente Despacho, concedendo o prazo recursal acima descrito; e demais 
providências cabíveis. 
Socorro, 26 de outubro de 2021.

Henrique Cézar Coutinho da Rocha
Secretário de Administração e Planejamento

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

COMUNICADO
REFERENTE: CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA DE PROPOSTA

PROCESSO Nº 059/2021/PMES – TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de obras de engenharia 
visando a “Pavimentação Asfáltica na Rua José Calixtro Franco, Município de Socorro/SP”, com 
fornecimento de materiais, através de convênio firmado entre o Estado de São Paulo, através 
da Secretaria de Desenvolvimento Regional, Termo de Convênio Nº 100263/2021, conforme 
especificações contidas no Anexo III do edital – Memorial Descritivo.

A Comissão Municipal de Licitações comunica a todos os interessados que, depois de transcorrido o prazo 
recursal sem a apresentação de recurso e/ou impugnações pelo licitante, fica agendada a data de abertura 
das propostas para o dia 04/11/2021 às 09 horas, sendo desde já convocados os licitantes para a sessão de 
abertura dos envelopes de nº 02 – Proposta.

Solicitamos a V. Sa. a gentileza de devolver este protocolo assinado, datado e carimbado. FAVOR ENCAMINHÁ-
LO VIA E-MAIL: licitacao@socorro.sp.gov.br, PARA PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO, NOS 
TERMOS DA LEI FEDERAL DE LICITAÇÕES.

Socorro, 28 de outubro de 2021.

Atenciosamente,
Paulo Reinaldo de Faria

Presidente da Comissão de Licitações                               
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ERRATA
Errata de resumo de edital publicado no Jornal Oficial de Socorro, em 22/10/2021, pág. 05 referente ao 
PROCESSO Nº 070/2021/PMES – TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2021 - Objeto: Contratação de 
empresa especializada na prestação dos serviços de apoio aos trabalhos de fiscalização técnica, 
econômica e financeira, executados pelo PODER CONCEDENTE, junto a CONCESSIONÁRIA, 
no contrato de concessão nº 35/19, firmado entre esta Municipalidade e a Ilumina Socorro S/A, 
conforme especificações constantes no Termo de Referência do Edital:

Onde se lê:
Encerramento para a entrega dos envelopes Nº 01 – Habilitação, Nº 02 – Proposta Comercial, até às 9h 30 
min do dia 18/11/2021, e reunião de Licitação às 10h. Período de Disponibilização do Edital: 27/10/2021 à 
11/11/2021. Período de Cadastramento: 27/10/2021 à 12/11/2021.
Leia-se:
Encerramento para a entrega dos envelopes Nº 01 – Habilitação, Nº 02 – Proposta Comercial, até às 9h 30 
min do dia 19/11/2021, e reunião de Licitação às 10h. Período de Disponibilização do Edital: 28/10/2021 à 
12/11/2021. Período de Cadastramento: 28/10/2021 à 16/11/2021. 

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 8.666/93e demais alterações posteriores, ADJUDICO e HOMOLOGO o resultado do PROCESSO 
Nº 057/2021/PMES - CONVITE Nº 009/2021, referente à Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de obras de engenharia, com fornecimento de materiais, visando a “Reforma/
Construção de Muro de Contenção na Escola Municipal Maria Paiva Mantovani”, a ser financiada 
através de recursos próprios, conforme especificações descritas no anexo II – Memorial Descritivo 
do Edital, conforme Ata de Julgamento e Classificação da Comissão Municipal de Licitações, de 20/10/2021, 
disponibilizada na íntegra no sítio eletrônico da municipalidade (www.socorro.sp.gov.br) para a empresa A.M. 
FERREIRA – ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME, pelo valor global de R$ 148.395,99 (Cento 
e Quarenta e Oito Mil, Trezentos e Noventa e Cinco Reais e Noventa e Nove Centavos).

Socorro, 27 de outubro de 2021.

Josué Ricardo Lopes
Prefeito Municipal

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Eu, Josué Ricardo Lopes, Prefeito do Município de Socorro, Estado de São Paulo, RATIFICO o resultado da 
Ata de Julgamento referente PROCESSO Nº 061/2021/PMES - CONVITE Nº 012/2021, cujo objeto é 
a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preventiva e 
corretiva nos equipamentos hospitalares e odontológicos das Unidades de Saúde do Município 
de Socorro, suporte técnico aos usuários, monitoramento dos serviços de manutenção e 
relatórios mensais, pelo período de 12 meses, conforme especificações contidas no anexo II - 
Projeto Básico do Edital, tendo em vista que o mesmo restou FRACASSADO considerando que não 
obteve o número mínimo de licitantes habilitados.

Encaminhe-se o presente termo à Supervisão de Licitações para juntada no processo e demais providências 
legais cabíveis, bem como informar a Secretaria Municipal de Saúde para que verifique a necessidade de 
solicitação de novo processo, nos termos da lei.

Socorro, 25 de outubro de 2021.

Josué Ricardo Lopes 
Prefeito Municipal 

EDITAL Nº 02/2021
Divulga a Relação de Eleitores e Candidatos do Fórum de Eleição para a Escolha dos Membros 
Representantes da Sociedade Civil junto ao Conselho Municipal de Assistência Social de Socorro 
– CMAS, para o Biênio 2022/2023.

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de Socorro, no uso das atribuições considerando a Lei Muni-
cipal n° 3.644, de 19 de abril de 2012, alterada pela Lei Municipal nº 3.660 de 20 de julho de 2012, que estrutura o 
CMAS, TORNA PÚBLICOA através deste ato, a Relação de Eleitores e Candidatos credenciados e já referenda-
dos pela Comissão Eleitoral para participarem do Fórum de Eleição para a Escolha dos Membros Representantes 
da Sociedade Civil junto ao Conselho Municipal de Assistência Social de Socorro – CMAS, para o Biênio 2022/2023.

Artigo 1º – RELAÇÃO DAS ENTIDADES OU ORGANIZAÇÕES CANDIDATAS: 
Asilo José Franco Craveiro
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Socorro – APAE de Socorro
Corporação de Guias Mirins de Socorro
Núcleo Assistencial “Diomar Branco”
Artigo 2º – RELAÇÃO DOS TRABALHADORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CANDIDATOS: 
Carla Araújo Lima
Maíra Caroline dos Santos
Artigo 3º – RELAÇÃO DOS USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CANDIDATOS: 
Fabio Franco de Lima
Marli de Fátima Toledo
Artigo 4º - RELAÇÃO DE ELEITORES CREDENCIADOS:
Ana Cristina Luppi de Moraes
Ana Dias Theodoro
Angelo Rafael Borin
Amália Irani Rafner
Ariane Zanesco de Oliveira
Bianca Arissa Miamoto Sato
Camila Rafaela Baldo
Cecilia Aparecida Dias Rissato
Celi Marisa Camara Giomo
Cristiano Godoy
Daiane Caroline Fiquer
Débora M. D. de Lima
Dirce Trainoti
Driely Vitória Pais Augusto
Donizetti Aparecido de Oliveira
Eide Ap. de M. Munarão
Eliana Ap. Mazolini Perez
Elton da Rocha Ferreira
Erica Maria Bertolotti
Evandro Luis Teixeira
Fábio Franco de Lima
Fátima Benedita de Morais Felippin
Fernanda Gaze de Souza
Giane Garbuio de Souza
Giovanna Victória de Oliveira
Isabel Cristina Cardoso Artioli
João Francisco de Camargo Junior
José Sidinei Ribessi
Josepina Ap. Seragioto de Moraes
Juliana de Souza Hashimura
Kauã Ferreira Oliani
Leandro Leme
Leila de Godoi
Luis Antonio Bovi
Luciana Aparecida da Costa
Marcedes Rissato
Madeline Jéssica Cardoso
Márcia Anita Rostirolla
Maria da Graça Machado Silveira
Maria Estela Ferreira Dias
Maria Natália Fernandes Ribessi
Maria Cristina Gonçalez Zavanella
Maricarmen Pieroni Genghini
Marlei de Souza Moraes
Marli de Fátima Toledo
Marta Angélica da Silveira Leite
Micheli C. de Oliveira
Odair Perez
Rafaela Perez
Tania Leite Cardozo
Valter Artioli
Yvelise Maria Cavalheri Marcolino Lemos

Artigo 5º - Fica indeferida a inscrição como eleitor da citada abaixo por fazer parte da Comissão Eleitoral:
Elizandra Bueno de Godoy

Artigo 6º - Em cumprimento ao disposto no Regimento Interno do CMAS e ao Edital  01/21 da Comissão 
Eleitoral, o prazo para a interposição de recursos contra o credenciamento de algum eleitor ou candidato será 
de 05 (cinco) dias corridos, considerando a data da postagem ou protocolo, em documento escrito, dirigido a 
Comissão Eleitoral, onde constem os dados pessoais do recorrente, as razões de recurso e eventuais provas 
contra o credenciamento de eleitores ou candidatos. O recurso deverá ser protocolado na Secretaria Municipal 
de Cidadania, situada na Rua Barão de Ibitinga, nº 593, Centro, Socorro/SP, telefone: (19) 3855-2316/ 3895-5503. 
Artigo 7º - Fica também confirmada a data e horário do Fórum de Eleição para a Escolha dos Membros 
Representantes da Sociedade Civil junto ao Conselho Municipal de Assistência Social de Socorro – CMAS, para 
o Biênio 2022/2023, para o dia 24 de Novembro de 2021 – quarta-feira, no período das 9h às 16h no Centro 
de Referência de Assistência Social – CRAS – localizado à Rua João Leonardeli, nº 466, Centro, Socorro/SP.

Socorro, 26 de Outubro de 2021

ACACIO JOSÉ ZAVANELLA
Presidente da Comissão Eleitoral do CMDCA

CMAS .........................................................................

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05 de 22 DE OUTUBRODE 2021
“Fixa critérios para análise e pontuação de títulos no processo anual de atri-
buição de classes e aulas no âmbito da Rede Municipal de Ensino da Estân-

cia de Socorro e dá providências correlatas”.

IVANILDE TRENTINO CASAGRANDE, Secretária Municipal de Educação da Estância de Socorro, Es-
tado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no artigo 65 da Lei Com-
plementar nº 171, de 9 de dezembro de 2011, e considerando: A necessidade de instruir previamente os 
servidores docentes acerca da avaliação e validação de títulos para fins de contagem de pontos para o processo 
de atribuição de classes e aulas do ano letivo de 2022; Os princípios constitucionais da Eficiência, Legalidade, 
Impessoalidade e Imparcialidade que devem nortear os atos administrativos, A Supremacia do Interesse Pú-
blico educacional, que impõe à Administração a busca da efetividade da formação profissional como forma de 
oferecer ao educando ensino de qualidade; RESOLVE:
Art. 1º - Para fins exclusivos do processo anual de atribuição de classes e aulas, considerar-se-á como títulos:
- Diplomas ou certificados de conclusão de pós graduação lato sensu e pós graduação stricto sensu, todos na 
área da Educação,  quando  emitidos  por Instituições de Ensino Superior devidamente reconhecidas pelo 
Ministério da Educação;
- Certificados de conclusão de cursos de aperfeiçoamento profissional, na área da Educação, emitidos por 
órgãos ou entidades educacionais públicas ou privadas cujo objeto social seja, imprescindivelmente, relacionado 
à capacitação docente.
§ 1º - Os certificados ou diplomas de pós graduação stricto sensu  somente terão validade quando forem 
reconhecidos pelo Ministério da Educação, conforme determina a Resolução CNE/CES nº 01/2001, razão 
pela qual o mencionado reconhecimento deverá constar do certificado ou diploma, ou, na falta, deve ser 
comprovado pelo servidor mediante apresentação de declaração  formal  da  instituição de ensino ou outro 
documento hábil.
§ 2º - Os certificados dos cursos de pós-graduação lato sensu somente serão aceitos se forem emitidos de 
acordo com o disposto no art. 7º da Deliberação CNE/CES nº 01/2007.
§ 3º - Os certificados de conclusão de cursos de aperfeiçoamento profissional somente serão aceitos quando 
dos mesmos constar a identificação da instituição promotora, bem como a indicação de seu CNPJ, a carga 
horária e histórico ou programa do curso.
§ 4º– Somente serão consideradas cópias dos títulos apresentados à Secretaria Municipal da Educação quando 
apresentados e conferidos com o original pelo Diretor.
Art. 2º - Em relação aos cursos de que trata o inciso I do artigo 1º atribuir- se-á pontuação apenas para 
um dos certificados de cada nível de graduação, a saber:
– pós graduação lato sensu;
– pós graduação stricto sensu em nível de mestrado; III – pós graduação stricto sensu em nível de doutorado.
Parágrafo único: Os certificados citados no inciso II e III serão pontuados independentemente de sua 
data de expedição ou conclusão.
Art. 3° - Os certificados de conclusão de cursos de aperfeiçoamento profissional a que se refere o inciso II do 
artigo 1°, apenas serão considerados se forem referentes a cursos realizados no ano imediatamente anterior 
àquele para o qual se der a atribuição de classes ou aulas.
Art. 4º - Aos títulos de que trata esta Instrução Normativa serão atribuídos pontos na seguinte conformidade:
diploma de doutor na área da educação: 6 (seis) pontos;
diploma de mestre na área da educação: 5 (cinco) pontos;
certificado de pós-graduação na área da educação, com duração mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas: 3 
(três) pontos - certificado emitido entre o período de 01 de dezembro de 2020 a 30 de novembro de 2021;
Certificado de curso de especialização, na área da educação, com duração mínima de 30 (trinta) e inferior a 
100 (cem) horas: 0,5 (meio) ponto por certificado emitido entre o período de 01 de dezembro de 2020 a 30 
de novembro de 2021, limitado ao máximo de 2 (dois) pontos;
Certificado de curso de especialização, na área da educação, com duração de 100 (cem) horas e inferior a 180 
(cento e oitenta): 1,0 (um ponto) por certificado emitido entre o período de 01 de dezembro de 2020 a 30 de 
novembro de 2021, limitado ao máximo de 2 (dois) pontos;
Certificado de curso de especialização, na área da educação, com duração igual ou superior a 180 (cento e 
oitenta) horas: 1,5 (um ponto e meio) por certificado emitido entre o período de 01 de dezembro de 2020 a 
30 de novembro de 2021, limitado ao máximo de 3 (três) pontos.
§ 1º - A pontuação de que trata a alínea d será reduzida à metade na hipótese de cursos à distância e para o 
máximo de 4 (quatro) certificados realizados nesta modalidade.
§ 2º - A pontuação de que trata as alíneas e, f serão reduzidas à metade na hipótese de cursos à distância e 
para o máximo de 2 (dois) certificados.
§ 3º - A soma da pontuação referente aos cursos referidos na alínea d, e , f limitar-se-á à metade do total de 
pontos obtidos pelo candidato no quesito tempo de serviço.
§ 4º - Os cursos disponibilizados e/ou ofertados pela Secretaria Municipal de Educação terão a 
validação integral referente à certificação não se aplicando nestes casos o disposto no § 1º do 
Art. 4º. Como cursos nesta categoria serão aceitos:
Projeto NAU dos Mestres- com carga horária de 32 horas- 0,5 ponto;
Propostas Formativas com realização de atividades e registro das evidências- 30 horas- 0,5 ponto;
BNCC na Educação Infantil (para professores de desenvolvimento infantil- PDI, PEBI e Adjunto com atua-
ção na educação infantil e PEB II com a maioria de turmas no Infantil) e BNCC nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental (para professores que atuam nas turmas de 1º a 5º Anos, adjuntos com sede no fundamental e 
PEBII com a maioria de turmas no Ensino Fundamental);
Parágrafo único: Para os cursos referentes à alíena c e disponíveis em https://avamec.mec.gov.
br/#/ a carga horária será de 30 horas- 0,5 ponto- sendo permitida a participação para fins de 
certificação integral em apenas uma das opções conforme atuação no Infantil ou Fundamental;
Art. 5º- A primeira Capacitação para Mediador de Crianças com TEA neste ano de 2021 foi ofertada para 
Auxiliares de Desenvolvimento Infantil (ADI), professores de AEE- Atendimento Educacional Especializado e 
Gestores do Infantil e das Creches Municipais. No ano de 2022 a capacitação será ofertada para os professores 
da Rede Municipal. 
Art. 6º- Para fins de cursos indicados pela Secretaria de Educação a partir desta instrução, a validação será 
aceita no ano subsequente e com pontuação integral, mesmo sendo na modalidade à distância. São eles:
CURSO ONLINE- Material educacional de Educação Infantil alinhado ao Currículo Paulista: Como usá-lo 
para promover boas experiências. 
Disponível em: https://cursos.novaescola.org.br/curso/11484/material-educacional-de-educacao-infantil-a-
linhado-ao-curriculo-como-usa-lo-para-promover-boas-experiencias/resumo?utm_source=Geral&utm_me-
dium=Geral&utm_campaign=Curso+SP&utm_id=%5Bme%5D+Curso+SP
Curso Online de Práticas de Alfabetização. Disponível em: https://avamec.mec.gov.br/#/
Art. 7º- Os cursos previstos nesta instrução serão considerados uma única vez, vedada a sua acumulação.
Art. 8º- Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário.
Art. 9º- Os casos omissos serão solucionados pela Secretaria Municipal de Educação juntamente 
com a Comissão de Atribuição de aulas composta pelos membros: 
Ivanilde Trentino Casagrande, RG 24.671.889-4
Ana Valéria Formagio de Faria, RG 47.945.55-9
Daniela Moreira, RG 33.730.809-3
Daniele Ferreira Torres Silotto, RG 40.809.619-6
Denise Aparecida Sartori Gonçalves, RG 11.126.678-6
Fernanda Aparecida de Lima, RG 33.730.025-2
Patrícia Aparecida Oliani de Toledo, RG 20.011.283
Rosana de Cássia Falciroli Paltrinieri RG 26.649.335-X
Sara Zeferino Oliveira da Silva, RG 22533175-5
Tamires Barel Tonetto, RG 46.027.369-3
 Socorro, 22 de Outubro de 2021.

IVANILDE TRENTINO CASAGRANDE 
Secretária Municipal de Educação de Socorro
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