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Inauguração do Socorro Luzes de Natal acontece 
na noite de sábado na Praça da Matriz

O Socorro Luzes de Natal chega à 
sua nona edição. A inauguração oficial 
do evento vai acontecer na noite de sá-
bado (20/11), a partir das 20h30, com o 
acender das luzes na Praça da Matriz. A 
noite ainda será marcada pelo Concer-
to Natalino com a Orquestra e Coral 
do Conservatório Municipal “Maestro 
Luiz Gonzaga Franco”, acompanhados 

do Coral de Libras “Sinais de Amor”.
A pré-estreia da edição deste ano 

aconteceu com o acender do Papai Noel 
Gigante de 12 metros e da antiga esta-
ção ferroviária, no dia 11 de novembro, 
quando também foi inaugurado no local 
o Centro Cultural Movimento – CCM.

A cidade terá 13 pontos iluminados 
para contemplação, com mais de 75km de 

cordões contendo 1,3 milhões de luzes 
acesas, incluindo inovações na decoração.

A Secretaria Municipal de Cultu-
ra divulgou a programação cultural 
do mês de novembro para o Socorro 
Luzes de Natal. Em breve, será divul-
gada a programação de dezembro. Os 
concertos e recitais com alunos e pro-
fessores do Conservatório Municipal 

também integram a programação cul-
tural do evento, que está disponível no 
site www.socorroluzesdenatal.com.br.

O Socorro Luzes de Natal é realizado 
pela Prefeitura de Socorro, com apoio do 
Conselho Municipal de Turismo (Comtur), 
Conselho Municipal de Políticas Culturais 
(Comupc), ASTUR, ACE de Socorro, co-
mércio local e patrocínio da cerveja Ecobier.

Sábado – 20/11
20h30 – Acender das Luzes de 

Natal e Concerto Natalino da Or-
questra e Coral do Conservatório 
Municipal de Socorro, acompanha-
dos do Coral de Libras “Sinais de 
Amor” – Local: Praça da Matriz

Domingo – 21/11
19h – Show: Trio Perres – Local: 

Praça da Matriz

Quinta – 25/11
19h30 – Recital de Violão do 

Conservatório Municipal de Socor-
ro (Professores Gabriel Perre e Igor 
Montini) – Local: Palácio das Águias 
(Biblioteca)

Sexta – 26/11
20h30 – Show: Pagode do Bola – 

Local: Praça da Matriz

Sábado – 27/11
20h30 – XXII Encontro de Co-

rais: Coral Municipal da Estância de 
Socorro (Anfitrião), Coral Santa Te-
resa de Mogi-Guaçu e Coral Munici-
pal de Aguaí

22h – Show: Susy Bastos In Trio 
– Praça da Matriz

Quinta – 02/12
19h30 – Apresentação de Mu-

sicalização Infantil e Canto Coral 
(Professor Tiago Galdino) – Local: 
Palácio das Águias (Biblioteca)

Sexta – 03/12
20h30 – Big Band Estância Brasi-

leira (Professor Klesley Brandão “Pe-
dhi Pano”) – Local: Praça da Matriz

Terça – 07/12
19h30 – Recital de Sopros, Sanfona e 

Prática em Conjunto (Professores Jonas 
Caciano, Edu Guimarães e Fernando Per-
re) – Local: Palácio das Águias (Biblioteca)

Quarta – 08/12
19h30 – Recital de Cordas (Pro-

fessor Cláudio Gatto) – Local: Palácio 
das Águias (Biblioteca)

Quinta – 09/12
19h30 – Recital de Piano (Profes-

sor Júlio Rovigatti) – Local: Palácio 
das Águias (Biblioteca)

Sexta – 10/12
20h30 – Orquestra CMS (Pro-

fessor Cláudio Gatto) – Local: Palá-
cio das Águias (Biblioteca)

Terça – 14/12
19h30 – Recital de Bateria (Pro-

fessor Caio Riberti) – Local: Palácio 
das Águias (Biblioteca)

Quarta – 15/12
19h30 – Recital de Piano (Pro-

fessor Felipe Mello) – Local: Palácio 
das Águias (Biblioteca)

Em breve, mais atrações serão 
divulgadas para o mês de dezembro

Programação Cultural de Novembro e Apresentações do Conservatório
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PORTARIAS ..............................................................

PORTARIA Nº 9235/2021
“Nomeia Gestor e responsável técnico junto a Convênio entre a Prefeitura Municipal da 

Estância de Socorro e a Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo”

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

Art. 1º - Fica designado o Sr. Diogo Pereira do Nascimento, CRC nº 1SP256967/0-3, contador 
da Prefeitura Municipal da Estância de Socorro e a Sra. Mayara Domingues Gigli Batista, engenheira civil, 
devidamente habilitada da Prefeitura, CREA 5069477384, para, respectivamente, exercerem as funções de 
GESTOR e RESPONSÁVEL TÉCNICO do convênio a ser firmado com a Secretaria de Desenvolvimento 
Regional do Estado de São Paulo.

Art. 2º - Os trabalhos de que trata esta Portaria serão prestados sem ônus aos cofres municipais, 
porém considerados de relevância pública.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 16 de novembro 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 9236/2021
“Nomeia Gestor e responsável técnico junto a Convênio entre a Prefeitura Municipal da 

Estância de Socorro e a Secretaria da Habitação do Estado de São Paulo”

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

Art. 1º - Fica designado o Sr. Diogo Pereira do Nascimento, CRC nº 1SP256967/0-3, contador da 
Prefeitura Municipal da Estância de Socorro e a Sra. Mayara Domingues Gigli Batista, engenheira civil, devidamente 
habilitada da Prefeitura, CREA 5069477384, para, respectivamente, exercerem as funções de GESTOR e 
RESPONSÁVEL TÉCNICO do convênio a ser firmado com a Secretaria da Habitação do Estado de São Paulo.

Art. 2º - Os trabalhos de que trata esta Portaria serão prestados sem ônus aos cofres municipais, 
porém considerados de relevância pública.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 16 de novembro 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 9237/2021
JOSUÉ RICARDO LOPES, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, 

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

Art. 1º - Designar por necessidade dos serviços a servidora Filomena Benedita Felisbino Corrêa 
Bueno - CTPS 39811 Série 123-SP, ocupante do emprego permanente de Escriturário – ref. 22, para substituir 
a servidora Sílvia Carla Rodrigues de Morais – ocupante da função de Pregoeiro – pelo período 19 de 
Novembro de 2021 a 18 de Dezembro de 2021 – durante 30 (trinta) dias da sua licença gestante – fazendo jus 
à gratificação na função de Pregoeiro. 

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 17 de novembro 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 9238/2021
JOSUÉ RICARDO LOPES, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCA DE SOCORRO, 

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

Art. 1º - Designar por necessidade dos serviços o servidor Denis Constantini - CTPS 060855 
/ Série 00296-SP - ocupante do emprego público em comissão de Chefe do Serviço de Planejamento e 
Convênios – ref. 35, para substituir a servidora Mayara Domingues Gigli - ocupante do emprego público em 
comissão de Diretor do Departamento de Planejamento – ref. 50, durante o gozo de suas férias regulamentares 
concedidas no período de 23 de Novembro a 06 de Dezembro de 2021 – 14 (quatorze) dias, exercendo as 
funções pertinentes e fazendo jus à diferença entre as referências salariais. 

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 17 de novembro 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 9239/2021
JOSUÉ RICARDO LOPES, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, 

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

Art. 1º - Autorizar o uso do espaço público do Auditório do Centro Administrativo Municipal a 
Corporação de Guias Mirins de Socorro para Cerimônia de conclusão de curso da Guardinha que acontecerá 
dia 13 de dezembro de 2021, segunda-feira, a partir das 19h00.

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

Art. 3º - É de inteira responsabilidade da entidade, o cumprimento da Lei Estadual nº 14.592/2011, bem 
como a segurança do espaço cujo uso ora se autoriza, sem qualquer responsabilidade de ônus para a Administração.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 17 de novembro 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 9240/2021
JOSUÉ RICARDO LOPES, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, 

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

Art. 1º - Autorizar o uso do espaço público da Sala de Palestras da Educação a Corporação de Guias 
Mirins de Socorro para realização de atividades com os cursistas que acontecerá:

- dia 24 de novembro de 2021, quarta-feira, das 13h00 às 17h00;
- dia 26 de novembro de 2021, sexta-feira, das 13h00 às 17h00;
- dia 01 de dezembro de 2021, quarta-feira, das 13h00 às 17h00.
Art. 2º - O espaço a ser utilizado deverá ser devolvido à Administração nas condições em que foi 

autorizado seu uso, respondendo a entidade por quaisquer danos eventualmente causados ao patrimônio público.
Art. 3º - É de inteira responsabilidade da entidade, o cumprimento da Lei Estadual nº 14.592/2011, bem 

como a segurança do espaço cujo uso ora se autoriza, sem qualquer responsabilidade de ônus para a Administração.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 17 de novembro 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 9241/2021
JOSUÉ RICARDO LOPES, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, 

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

Art. 1º - Autorizar o uso do espaço público do Auditório do Centro Administrativo Municipal a 
Viverde – Escola de Educação Infantil e Fundamental para Formatura do 3º Ensino Médio que acontecerá dia 
14 de dezembro de 2021, terça-feira, a partir das 18h30.

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

Art. 3º - É de inteira responsabilidade da entidade, o cumprimento da Lei Estadual nº 14.592/2011, bem 
como a segurança do espaço cujo uso ora se autoriza, sem qualquer responsabilidade de ônus para a Administração.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 17 de novembro 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 9242/2021
JOSUÉ RICARDO LOPES, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, 

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

Art. 1º - Autorizar o uso do espaço público do Auditório do Centro Administrativo Municipal a EE 
Profª Maria Odete da Silveira Leite Frattini para Formatura das turmas de 5º anos do Ensino Fundamental que 
acontecerá dia 15 de dezembro de 2021, quarta-feira, a partir das 19h00.

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

Art. 3º - É de inteira responsabilidade da entidade, o cumprimento da Lei Estadual nº 14.592/2011, bem 
como a segurança do espaço cujo uso ora se autoriza, sem qualquer responsabilidade de ônus para a Administração.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 17 de novembro 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 9243/2021
JOSUÉ RICARDO LOPES, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, 

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

Art. 1º - Autorizar o uso do espaço público do Auditório do Centro Administrativo Municipal a 
EE Profª Josephina Galvão de França Andreucci para Colação de Grau dos alunos desta unidade escolar que 
acontecerá dia 20 de dezembro de 2021, segunda-feira, a partir das 17h00.

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

Art. 3º - É de inteira responsabilidade da entidade, o cumprimento da Lei Estadual nº 14.592/2011, bem 
como a segurança do espaço cujo uso ora se autoriza, sem qualquer responsabilidade de ônus para a Administração.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 17 de novembro 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 9244/2021
JOSUÉ RICARDO LOPES, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, 

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

Art. 1º - Autorizar o uso do espaço público do Auditório do Centro Administrativo Municipal a EE 
Profª Helena José Bonfá para Colação de Grau dos alunos desta unidade escolar que acontecerá dia 21 de 
dezembro de 2021, terça-feira, a partir das 19h00.

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

Art. 3º - É de inteira responsabilidade da entidade, o cumprimento da Lei Estadual nº 14.592/2011, bem 
como a segurança do espaço cujo uso ora se autoriza, sem qualquer responsabilidade de ônus para a Administração.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 17 de novembro 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 9245/2021
“Homologação da Regularização de Vida Escolar”

 
JOSUÉ RICARDO LOPES, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, 

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

Art. 1º - Homologar a regularização da vida escolar do aluno LEONARDO DANIEL FERREIRA, 
nascido em 09 de janeiro de 2014, no Município de Campinas, Estado de São Paulo, para matrícula por avaliação, 
de acordo com o disposto no artigo 2º, do Capítulo I, da Resolução Municipal nº 01/2015, matrícula sem 
transferência, já que o aluno, mesmo em idade-série correspondente ao 2º ano, não frequentou o 1º ano do 
Ensino Fundamental e estava fora da escola, não apresentando transferência

Art. 2º - Fica aplicada a solução presente no art. 09, do Capítulo II, da referida Resolução - Matrícula por 
avaliação, declarando que o aluno possui pouca ou nenhuma dificuldade quanto ao conteúdo do ano letivo apresentado.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 17 de novembro de 2021

Publique-se.
Josué Ricardo Lopes 
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal oficial de Socorro e afixado no mural da Prefeitura.
Lauren Salgueiro Bonfá
Procuradora Jurídica
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PORTARIA Nº 9246/2021
JOSUÉ RICARDO LOPES, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, 

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

Art. 1º. Contratar em caráter emergencial e por tempo determinado, com vigência de no máximo 90 
(noventa) dias, podendo ser prorrogado por igual período em caso de necessidade, decorrente do Processo 
Seletivo Simplificado nº 02/2021 da Secretaria de Saúde, conforme previsto nos Decretos Municipais 
nº 4.036/20 de 23/03/2020 e nº 4.063/20 de 11/05/2020:

NOME Início
Daniela Cézar dos Santos – R.G .nº  25.883.913-2  - (Enfermeiro) 08/11/2021
Alexandra Pedroso Ribessi – R.G .nº  40.809.883-1  - (Enfermeiro) 08/11/2021
Jociene Dias Figueredo Fernandes – R.G .nº  57.973.198-4  -  (Enfermeiro) 08/11/2021
Michelle da Silva Cardoso – R.G. nº 44.433.455-5 - (Enfermeiro) 08/11/2021
Beatriz Zavanella – R.G. nº 49.768.754-9 – (Fonoaudiólogo) 08/11/2021
Daniele Caroline Munarão Garcia – R.G. nº 46.014.264-1 – (Fisioterapeuta) 22/11/2021
Thomas Felipe de Souza Martins – R.G .nº  42.478.104-9 - (Operador de Raio X) 08/11/2021
Julian Munarão Moreira – R.G. nº 30.340.083-3 - (Técnico em Enfermagem) 08/11/2021
Ana Cecília Porto Espíndula – R.G. nº 32.116.914-1 - (Técnico em Enfermagem) 08/11/2021
Camila de Fátima Bruno – R.G. nº 33.630.487-0 - (Técnico em Enfermagem) 08/11/2021
Ellen Aline Bueno Massani – R.G. nº 47.930.918-8 - (Técnico em Enfermagem) 08/11/2021
Jenifer Natália de Lima – R.G. nº 53.749.175-2 - (Técnico em Enfermagem) 08/11/2021
Luiz Henrique de Souza Nascimento – R.G. nº 40.114.715-0 - (Escriturário) 08/11/2021
Roseani Rubim de Toledo Casagrande – R.G. nº 47.119.362-8 - (Escriturário) 08/11/2021
Jaqueline Lima – R.G. nº 03223397006-5 SSP/MA - (Escriturário) 08/11/2021
Maria de Fátima Reche – R.G. nº 8.175.643-4 - (Servente) 08/11/2021
Simone Aparecida de Toledo - R.G. nº 25.720.375-8 - (Servente) 16/11/2021
Maria Aparecida da Silva Pinto – R.G. nº 33.221.838-7 - (Servente) 08/11/2021
Paulo Rogério Sousa – R.G. nº 56.100.497-3 - (Servente) 08/11/2021
Silmara Aparecida dos Santos – R.G. nº 28.746.478-7 - (Servente) 16/11/2021

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 18 de novembro 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 9247/2021
JOSUÉ RICARDO LOPES, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, 

ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE:
Nível: Nome Emprego a partir de :

III - ref. 2 Risiely Samara da Silva Marques – CTPS  
09979   Série  335-SP. Professor Adjunto l 12/11/2021

VI – ref. 6 Roseli Malagodi Del Cielo Buzeto – CTPS 
89295 Série 00042-SP. Professor de Educação Básica I - PEB l 28/10/2021

Art. 1º - Enquadrar nos termos da alínea “c“ do artigo 48 – Seção IV da Lei Complementar nº 
171/2011, as servidoras abaixo relacionadas considerando a evolução funcional pela via acadêmica:

“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, 18 de novembro 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 9248/2021
JOSUÉ RICARDO LOPES, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, 

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

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

Nível: Nome Emprego

VII –  ref.  8 Marina Aparecida Defendi Oliveira -  CTPS  12424  Série  00471-SP. Professor de Educação Básica I – PEB II

VIII –  ref.  14 Janete Aparecida Gianoti – CTPS  00276 Série  00196-SP. Professor de Educação Básica I – PEB I

VIII –  ref.  17 Maria Margareth de Toledo Melo – CTPS  00266 Série  042-SP. Professor de Educação Básica I – PEB I

IX –  ref.  14 Adriana Maria Toledo Alessandroni – CTPS  25569 Série  00081-SP. Professor de Educação Básica I – PEB I

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 18 de novembro 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 9249/2021
JOSUÉ RICARDO LOPES, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, 

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

Art. 1º - Fica autorizada à servidora ELIZANDRA APARECIDA ZAMBOTO PEREIRA 
portadora da CTPS 66444 Série 263-SP, ocupante do emprego permanente de ESCRITURÁRIO, redução 
da carga semanal de trabalho de 40 (quarenta) para 30 (trinta) horas semanais com redução proporcional dos 
vencimentos, a partir de 01 de Novembro de 2021.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 18 de novembro de 2021

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

LEI  Nº 4396/2021
“Dispõe sobre a obrigatoriedade da aplicação do questionário M-CHAT nas Unidades 

Básicas de Saúde - UBS do Município de Socorro e dá outras providências.”
     

   DE AUTORIA DO VEREADOR - Marcelo José de Faria - Vereador PSDB
  

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

Art. 1°. Fica instituído a obrigatoriedade de aplicação do questionário M-CHAT nas Unidades Básicas 
de Saúde UBS do Município de Socorro. 

Art. 2°. O Poder Executivo Municipal determinará a secretaria competente para a aplicação e análise 
do questionário, bem como o direcionamento da criança a um profissional, caso necessite. 

Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 18 de novembro 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 ............................................................................

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

EXTRATO – TERMO DE REPASSE
Objeto: Termo de Repasse, firmado entre a Prefeitura Municipal da Estância de Socorro e IRMANDA-
DE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOCORRO “HOSPITAL DR. RENATO SILVA”, 
visando transferência de recursos financeiros para o enfrentamento das demandas assistenciais geradas pela 
emergência de saúde pública de importância internacional causada pelo novo Coronavírus-COVID-19, des-
tinados ao custeio de ações e serviços de saúde para o enfrentamento da Epidemia COVID-19 relativo ao 
procedimento “0303010223 Tratamento de Infecção pelo Novo Coronavírus- COVID-19”, previsto no Portaria 
SAES/MS nº 245, de 24 de março de 2020, com fundamento nos incisos I e II do parágrafo único do artigo 87 da 
Constituição Federal, na Portaria GM/MS nº 2.999, de 3 de novembro de 2021 e na Medida Provisória nº 1.062, 
de 09 de agosto de 2021, em parcela única, no valor de R$ 147.000,00 (cento e quarenta e sete mil reais), com 
vigência de 90 (noventa) dias, firmado em 17/11/2021.

EXTRATO – TERMO DE REPASSE
Objeto: Termo de Repasse, firmado entre a Prefeitura Municipal da Estância de Socorro e IRMANDADE 
DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOCORRO “HOSPITAL DR. RENATO SILVA”, 
referente a 9ª. (nona) parcela, nos termos da Medida Provisória nº 1.062, de 09 de agosto de 2021, que autoriza 
leitos de Unidade de Terapia Intensiva – UTI para atendimento exclusivo dos pacientes COVID – 19 e estabelece 
recurso financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo Coronavírus 
(COVID-19), destinado a IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOCORRO 
“HOSPITAL DR. RENATO SILVA”, no valor de R$ 336.000,00 (trezentos e trinta e seis mil reais), com 
vigência de 90 (noventa) dias, firmado em 28/10/2021.

LEI  Nº 4397/2021
“Cria o Programa ‘Hortas Urbanas Agroecológicas’ no Município de Socorro 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:

Art. 1º. Fica instituído o programa Hortas Urbanas Agroecológicas no Município de Socorro, com os 
seguintes objetivos:

I.  Cumprir a função social da propriedade;
II.  Manter terrenos limpos e ocupados;
III.  Evitar a invasão de terrenos desocupados;
IV.  Melhorar a qualidade ambiental e paisagística dos espaços públicos;
V.  Incentivar práticas sustentáveis e de respeito ao meio ambiente;

VI.  Fortalecer a segurança alimentar da população, ampliando as áreas produtivas na cidade;
VII.  Criar hábitos de alimentação saudável, sem utilização de agrotóxicos na produção de plantas, 

hortaliças, frutas e vegetais;
VIII.  Gerar renda aos participantes do programa e desenvolvimento local;
IX.  Oportunizar a integração social entre membros da comunidade;
X.  Contribuir com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, definidos pela Organização das 

Nações Unidas na Agenda 2030.
§ 1º. Para efeito desta lei, entende-se por Hortas Urbanas Agroecológicas os locais destinados ao 

desenvolvimento de práticas agrícolas e agroflorestais de cultivo de hortaliças, plantas frutíferas, medicinais, 
aromáticas, ornamentais, adubos verdes e espécies arbóreas.

§ 2º. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, por meio do 
Departamento de Desenvolvimento Rural, será a gestora do programa “Hortas Urbanas Agroecológicas”.

Art. 2º. A implantação das Hortas Urbanas Agroecológicas poderá se dar:
I - Áreas públicas municipais;
II - Áreas declaradas de utilidade pública e desocupadas;
III - Terrenos ou glebas particulares.
§ 1º. A utilização da área do inciso III deste artigo se dará com anuência formal do proprietário.
§ 2º. As áreas públicas de sistema de lazer e institucionais poderão ser objetos de implantação das 

Hortas Urbanas Agroecológicas, considerando que seu caráter precário não altera sua destinação final de uso 
público, nem seus objetivos de recuperação e manutenção do ambiente urbano.

§ 3º. As áreas públicas a serem ocupadas pelas Hortas Urbanas Agroecológicas poderão ser cercadas 
com apoio do poder público, em caráter precário, para proteção da produção agrícola.

Art. 3º. O disposto nesta Lei aplica-se as áreas urbanas, extensão urbana e aos núcleos rurais 
urbanizados do Município de Socorro.

Art. 4º. Fica proibida a realização de qualquer construção na área cedida, sem a anuência da gestora do programa.
Art. 5º. Cada área poderá ser trabalhada por uma pessoa ou por um grupo de pessoas, que se 

cadastrarão individualmente ou coletivamente na secretaria gestora do programa.
Art. 6º. Para fins de implementação do Programa Hortas Urbanas Agroecológicas, caberá à gestora do programa:

I. Gerenciar o Programa;
II. Selecionar as áreas públicas para a implantação do programa;
III. Acompanhar o desenvolvimento das hortas para assegurar a adequada utilização das áreas públicas;
IV. Fornecer orientação técnica aos participantes do programa;
V. Promover cursos e oficinas de capacitação aos participantes;

VI. Cadastrar, individual ou coletivamente, os interessados em participar do Programa;
VII. Construir mecanismos para disponibilizar mudas e sementes para os cadastrados, podendo, para 

esse fim, formar parceria com o Poder Público ou com a iniciativa privada.
VIII. Prover ligação de água, energia elétrica e o cercamento da área, quando for área pública.

Parágrafo único. Fica autorizado o Poder Executivo arcar com despesas de água, energia e oferta 
inicial de insumos para pessoas ou grupos em situação de vulnerabilidade social, inscritos em cadastro próprio. 

Art. 7º. Para realização do Programa Hortas Urbanas Agroecológicas os gestores do programa 
ficam autorizados a celebrar convênios e/ou Parcerias com órgãos públicos ou privados para orientação dos 
trabalhos, capacitação dos participantes e fornecimento de sementes e mudas.

Art. 8º. É vedada a utilização de agrotóxicos nas áreas inseridas no Programa Hortas Urbanas Agroecológicas.
Art. 9º. As Hortas Urbanas Agroecológicas deverão ter espaço definido para a compostagem 

e o reaproveitamento dos resíduos sólidos orgânicos, preferencialmente, para manutenção e produção de 
alimentos cultivados no local.

Art. 10. Os produtos resultantes das Hortas Urbanas Agroecológicas são passíveis de consumo, 
troca, doação e comercialização. 

Parágrafo único. Será permitida a venda dos produtos na própria área da horta, em barracas ou 
estrutura a ser padronizada pela gestora do programa.

Art. 11. A ocupação dos terrenos a que se refere esta lei não assegura qualquer direito aos 
seus eventuais ocupantes, que deverão devolvê-los inteiramente desimpedidos, no prazo improrrogável 
de 90 (noventa) dias, desde que solicitados pelo Poder Executivo ou Proprietário, não cabendo 
indenização ou ressarcimento.

Art. 12. O Executivo Municipal fica autorizado a dar publicidade ao Programa Hortas Urbanas 
Agroecológicas, por mídia digital, virtual ou por meios oficiais de comunicação. 

Art. 13. Para fins de implementação desta lei, a sua regulamentação caberá ao Poder Executivo Municipal.
Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em 

especial a Lei nº 4052, de 10 de maio de 2017.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 18 de novembro de 2021

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

LEI  Nº 4398/2021
“Dispõe sobre circo itinerante instalado no Município.”

     
   DE AUTORIA DO VEREADOR - Airton Benedito Domingues de Souza - Vereador – MDB

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

Art. 1° - Esta lei dispõe sobre circo itinerante instalado no Município.
Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, entende-se por circo itinerante a pessoa física ou jurídica 

de caráter permanente com funcionamento itinerante, que tenha por finalidade a promoção de shows ou 
espetáculos de linguagem circense.

Art. 2° - Não será exigido comprovante de endereço para o acesso dos circenses aos serviços 
públicos municipais.

Art. 3° - Fica o Poder Executivo autorizado a:
I - conceder isenção das taxas para emissão do alvará de localização e funcionamento de circo itinerante;
II - criar a Escola Municipal de Circo, com estrutura e atribuições definidas em decreto;
III - disponibilizar espaços dotados de infraestrutura de água, luz e banheiros para circulação 

programada dos circos nas áreas das regiões administrativas do Município.
Art. 4° - A Secretaria Municipal de Educação assegurará matrícula dos filhos dos artistas e funcionários 

dos circos itinerantes em escolas públicas, nos ensinos infantil e fundamental, próximas ao local onde os circos 
estiverem instalados.

Art. 5° - Em caso de calamidade pública que atinja o circense, fica o Município autorizado a prestar 
toda a assistência necessária.

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 18 de novembro de 2021

Publique-se.
Josué Ricardo Lopes 
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal Oficial de Socorro e afixado no mural do Centro Administrativo
Lauren Salgueiro Bonfá
Procuradora Jurídica 
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LEI  Nº 4399/2021
“Cria a Carteira de Identificação do Autista (CIA), para a pessoa diagnosticada com Transtorno 

do Espectro Autista (TEA), no âmbito do Município de Socorro.”
 

        DE AUTORIA DO VEREADOR - Marco Antonio Zanesco – Vereador PTB
  

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

Art. 1.° - Fica criada a Carteira de Identificação do Autista (CIA), para a pessoa diagnosticada com o 
Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Art. 2.° - A Carteira será expedida sem qualquer custo, por meio de requerimento devidamente 
preenchido e assinado pelo interessado ou por seu representante legal, acompanhado de relatório médico, 
documentos pessoais, bem como dos seus pais ou responsáveis legais.

Art. 3.° - Deverá ser devidamente numerada, de modo a possibilitar a contagem dos portadores 
do TEA, cabendo aos órgãos competentes expedir em um prazo máximo de 15 (quinze) dias e com validade 
mínima de 5 (cinco) anos.  

Art. 4.° - Constará no corpo da carteira o endereço, nome do responsável e o telefone para facilitar 
a identificação e contato com a família e/ou responsável.

Art. 5.° - Esta Lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de 90 (noventa) dias a contar 
de sua publicação.

Art. 6.° - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta das dotações próprias 
consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário.

Art. 7.° - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 18 de novembro de 2021

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

LEI  Nº 4400/2021
Dá nova redação ao artigo 1º da Lei Municipal nº 3135/2006, alterada pelas Leis Municipais 

3801/2014 e 4063/2017, disponibilizando 35 (trinta e cinco) bolsas de estudos, para alunos 
matriculados na Faculdade XV de Agosto.  

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

Art. 1º - O artigo 1º da Lei Municipal nº 3135/2006, passa a ter a seguinte redação: 
“Art. 1º. Fica o Município de Socorro autorizado a conceder 35 (trinta e cinco) bolsas de estudos, destinadas a 

alunos residentes nesta cidade, que atendam aos requisitos constantes no artigo 5º e seus incisos, que estão matriculados 
na FACULDADE XV DE AGOSTO S/C LTDA, localizada neste município.

Parágrafo Único – O valor máximo do subsídio será de 15 UFMS (Unidade Fiscal do Município de Socorro)”
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 18 de novembro de 2021

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

LEI  Nº 4401/2021
“Institui a Carteira Municipal de Artesão e da outras providências.”

          
DE AUTORIA DO VEREADOR - TIAGO DE FARIA – VEREADOR REPUBLICANOS

  
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO 

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

Art. 1º - Cabe ao Executivo Municipal o cadastro e inscrição dos artesãos e dos empreendimentos 
artesanais no Município de Socorro.

§ 1º - O Executivo Municipal inscreverá o artesão no cadastro municipal, emitindo a respectiva 
Carteira Municipal de Artesão, mediante solicitação, dispensada qualquer outra. 

§ 2º - O artesão será identificado pela Carteira Municipal de Artesão, válida em todo o território do 
Município por, no mínimo, um ano. 

§ 3º - Facultativamente, o interessado poderá solicitar a inscrição no cadastro municipal e a respectiva 
emissão da Carteira de Atividade Artesanal quando este já for inscrito no âmbito estadual, ou órgão equivalente 
que venha a substituí-la, dispensada nesse caso qualquer outra exigência de comprovação da qualidade artesanal 
dos produtos produzidos e comercializados.

Art. 2º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. 

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 18 de novembro de 2021

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

LEI  Nº 4402/2021
“Altera o artigo 1º da Lei nº 2504/1992, conforme especifica”.

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

Art. 1º - O art. 1º da Lei 2504/1992, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Artigo 1º - Fica a Prefeitura Municipal da Estância de Socorro autorizada a alienar por doação com encargos 

à IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS em Vila Industrial, com sede à rua Pastor Cícero Canuto de Lima nº 160, 
Vila Industrial - Campinas - inscrita no CNPJ sob nº 45.771.243/0001-61, uma área de terra com 2.096,26 m² (dois 
mil e noventa e seis metros e vinte e seis centímetros quadrados), a ser destacada de maior porção, objeto da Matrícula 
nº 9614, Livro nº 2 - Registro Geral, do Cartório do Registro de Imóveis desta Comarca, com frente para a rua Jorge José 
Farah, para construção de templo e anexos.”  

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 18 de novembro de 2021

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

LEI  Nº 4403/2021
Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Socorro para o Exercício de 2022.

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:

DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

Art. 1º - O Orçamento Geral do Município de Socorro para o exercício de 2022 estima a Receita e 
fixa a Despesa em R$ 142.300.000,00 (Cento e Quarenta e Dois Milhões e Trezentos Mil Reais), descriminadas 
pelos anexos integrantes desta Lei.

DOS ORÇAMENTOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

Art. 2º - O Orçamento do Poder Executivo para o exercício de 2022 estima a Receita em R$ 
142.300.000,00 (Cento e Quarenta e Dois Milhões e Trezentos Mil Reais) e fixa a Despesa para o Poder 
Legislativo em R$ 2.940.000,00 (Dois Milhões e Novecentos e Quarenta Mil Reais) e em R$ 139.360.000,00 
(Cento e Trinta e Nove Milhões e Trezentos e Sessenta Mil Reais) para o Poder Executivo.

§ 1°- A Receita da Prefeitura será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras 
Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos, com o 
seguinte desdobramento.

ESPECIFICAÇÃO VALOR
1. RECEITAS CORRENTES 137.018.000,00
1.1. Receita Tributária 38.453.000,00
1.2. Receita de Contribuições 2.500.000,00
1.3. Receita Patrimonial 251.000,00
1.7. Transferências Correntes 93.233.000,00
1.9. Outras Receitas Correntes 2.581.000,00
2. RECEITAS DE CAPITAL 5.282.000,00
2.2. Alienação de Bens 52.000,00
2.4. Transferências de Capital 5.230.000,00
TOTAL 142.300.000,00

§ 2° - As Despesas dos Poderes Executivo e Legislativo serão realizadas segundo a apresentação 
dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional, funcional-programática e natureza 
econômica, distribuídas da seguinte maneira:
 
I - CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

ESPECIFICAÇÃO VALOR
01.01 - CÂMARA MUNICIPAL 2.940.000,00
02.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 1.569.345,00
02.02 - SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO 7.755.270,00
02.03 - SECRETÁRIA DA FAZENDA 2.582.378,00
02.04 – SECRET. DE MEIO AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL 2.502.582,00
02.05 - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO 42.770.488,00
02.06 - SECRETÁRIA DE SAÚDE 44.134.937,00
02.07 - SECRETÁRIA DE CIDADANIA 5.276.108,00
02.08 - SECRETÁRIA DE CULTURA 2.031.624,00
02.09 - SECRETÁRIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS 1.400.018,00
02.10 - SECRETÁRIA DE SERVIÇOS 18.419.370,00
02.11 - SECRETÁRIA DE SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO 6.496.246,00
02.12 - SECRETÁRIA DE TURISMO 4.421.634,00

TOTAL 142.300.000,00

II - CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO
ESPECIFICAÇÃO VALOR

01. LEGISLATIVA 2.940.000,00
04. ADMINISTRAÇÃO 11.601.872,00
06. SEGURANÇA PUBLICA 5.776.648,00
08. ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.694.722,00
10. SAÚDE 44.279.937,00
12. EDUCAÇÃO 43.080.257,00
13. CULTURA 2.031.624,00
15. URBANISMO 12.514.029,00
16. HABITAÇÃO 442.310,00
18. GESTÃO AMBIENTAL 1.424.640,00
20. AGRICULTURA 618.135,00
22. INDÚSTRIA 402.438,00
23. COMERCIO E SERVIÇOS 4.368.779,00
26. TRANSPORTE 4.254.586,00
27. DESPORTO E LAZER 732.472,00
28. OPERAÇÕES ESPECIAIS 2.427.551,00
99. RESERVA DE CONTINGÊNCIA 710.000,00

TOTAL 142.300.000,00 

III – CLASSIFICAÇÃO POR PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO VALOR

0000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO                      2.427.551,00
0001 - CONTROLE DO LEGISLATIVO                           2.940.000,00
0002 - GESTAO GABINETE DO PREFEITO                       1.059.447,00
0003 - GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO                   3.459.330,00
0004 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                          798.442,00
0005 - EDUCAÇÃO EJA                                      169.950,00
0006 - ENSINO FUNDAMENTAL                                4.571.671,00
0007 - FUNDEB                                            16.275.820,00
0008 - TRANSPORTE DE ALUNOS                              4.155.324,00
0009 - CEMEP/SENAI                                       224.769,00
0010 - PRE-ESCOLAS EMEIS                                 6.132.379,00
0011 - CRECHES                                          2.585.559,00
0012 - MERENDA ESCOLAR                                   6.718.905,00
0013 - INVESTIMENTO NA SAÚDE                             630.000,00
0014 -TURISMO                                           4.368.779,00
0015 - GESTÃO E APOIO DA ASSISTENCIA SOCIAL              1.614.361,00
0016 - CULTURA                                           2.031.624,00
0017 - INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVICOS                    459.807,00
0018 - OBRAS E SERV. URBANOS                             5.981.793,00
0019 - CIDADE LIMPA                                      3.352.793,00
0020 - LOGRADOUROS PÚBLICOS                              1.710.131,00
0021 - CEMITERIOS                                        311.953,00
0022 - SERVICOS DE TRANSITO                              665.877,00
0023 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL                            5.594.148,00
0024 - AGRICULTURA E ABASTECIMENTO                       618.135,00
0025 - ESPORTE E LAZER                                   732.472,00
0026 - SERV MUNICIPAIS DE ESTRADAS RURAIS                 4.254.586,00
0027 - CIDADE VERDE - PAISAGISMO E URBANISMO             491.482,00
0028 - MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS                     1.424.640,00
0029 - ENSINO SUPERIOR                                   730.700,00
0030 - TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO            909.520,00
0031 - DIREITOS DA PESSOA C/ DEFICIENCIA                 52.855,00
0032 - ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL                            487.882,00
0033 - PLANEJAMENTO E URBANISMO                          716.079,00
0034 - NEGOCIOS JURIDICOS                                1.400.018,00
0035 - COMUNICACAO SOCIAL                                509.898,00
0036 - HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA               442.310,00
0037 - TRIBUTAÇÃO               386.534,00
0038 – GESTÃO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL               2.316.632,00
0044 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA                            1.406.593,00
0045 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE 1.177.913,00
0046 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE     120.000,00
0047 - ATENÇÃO BASICA                                    16.061.786,00
0048 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC                   24.417.861,00
0049 - VIGILANCIA EM SAUDE                               1.136.565,00
0050 - COMPONENTE MEDIC. BASICOS                         545.000,00
0051 - COMPONENTE MEDIC. DISPENSAÇÃO EXCEPCIONAL         155.000,00
0052 - GESTÃO DO SUS                                     1.188.725,00
0054 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 236.221,00
0055 – GESTÃO DA EDUCAÇÃO 1.430.180,00
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA                           710.000,00
TOTAL 142.300.000,00

IV - CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA
ESPECIFICAÇÃO VALOR

3.0.00.00 – DESPESAS CORRENTES 132.346.500,00
3.1.90.00 – Pessoal e Encargos Sociais 63.115.289,00
3.2.90.00 – Juros e Encargos da Dívida 255.000,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes 68.976.211,00
3.3.40.00  - Transf. a Municípios 535.000,00
3.3.50.00 -  Transf. a Inst. Privadas SFL 11.662.000,00
3.3.67.00 – Contratos PPP 1.380.000,00
3.3.71.00 -   Transf. a Consórcios Públicos 649.500,00
3.3.72.00 -   Execução Orçam. Delegada a Consórcio. Público 5.650.000,00
3.3.90.00 – Outras Despesas Correntes 49.099.711,00
4.0.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL 9.243.500,00
4.4.90.00 – Investimentos 8.543.500,00
4.6.90.00 – Amortização da Dívida 700.000,00
9.9.99.00 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA 710.000,00
TOTAL 142.300.000,00

Art. 3º - Fica o Poder Executivo autorizado por Decreto à:
I – realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor.
II - nos moldes do artigo 165, §8º da Constituição Federal e do artigo 7º, I, da Lei Federal nº 4.320/1964, 

abrir créditos adicionais suplementares em até 20% (vinte por cento), com recursos decorrentes do excesso 
de arrecadação, superávit financeiro ou superávit orçamentário.

III - a abrir créditos adicionais até o limite da dotação consignada como Reserva de Contingência.
IV - a abrir créditos necessários ao cumprimento de vinculações constitucionais, legais e de convênios 

ou congêneres, até o limite das sobras de exercícios anteriores desses recursos e do seu excesso de arrecadação 
no exercício de 2022.

V – a abrir créditos destinados a cobrir insuficiências nas dotações orçamentárias dos grupos de 
natureza de despesa “Pessoal e Encargos Sociais”, “Juros e Encargos da Divida” e “Amortização da Dívida” até 
o limite da soma dos valores atribuídos a esses grupos e, quando para atender ao pagamento de sentenças 
judiciais nas condições e formas determinadas pela Constituição, não se incluindo os valores no percentual 
estabelecido no inciso II deste artigo.

VI - realizar operações de crédito por antecipação da receita, nos termos da legislação em vigor.
Art. 4º - Ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados, respectivamente, por ato próprio, 

a realocar livremente na execução do orçamento os recursos de um elemento de despesa para 
outro, desde que não haja alteração na fonte de recurso, programa, atividade, projeto ou operação especial, 
com a finalidade de facilitar o cumprimento da programação aprovada nesta lei.

Art. 5º - As metas fiscais de receita e de despesa e o resultado primário e nominal, apurado segundo 
esta Lei, constantes do Demonstrativo da Compatibilidade da Programação do Orçamento com as Metas de 
Resultados Fiscais, atualizam as metas fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2022.

Art. 6º - Fica o Executivo autorizado a realizar, no curso da execução orçamentária, medidas 
necessárias para atendimento às Metas e Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ODS da Organização 
das Nações Unidas – ONU.

Art. 7º - A presente Lei vigorará durante o exercício de 2022, a partir de 1° de janeiro, revogadas as 
disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 18 de novembro de 2021

Publique-se.
Josué Ricardo Lopes 
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal Oficial de Socorro e afixado no mural do Centro Administrativo
Lauren Salgueiro Bonfá
Procuradora Jurídica 
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EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: Município de Socorro. CONTRATADO: TERRAPLENAGEM SÃO LUCAS LTDA 
- ME. OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de obras de engenharia visando a 
“Pavimentação Asfáltica na Rua Vereador Dulcídio de Souza Pinto, Município de Socorro/SP”, com fornecimento de 
materiais, convênio firmado entre o Estado de São Paulo, através da Secretaria de Desenvolvimento Regional, Termo 
de Convênio Nº 100215/2021, conforme especificações contidas no Anexo III do edital – Memorial Descritivo. 
VALOR: R$ 109.883,26. VIGÊNCIA: encerrando-se na data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo. 
ASSINATURA: 05/11/2021. PROCESSO Nº 049/2021/PMES – TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021. 

CONTRATANTE: Município de Socorro. CONTRATADO: CSW CONSTRUÇÕES LTDA. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de obras de engenharia visando o 
“Recapeamento Asfáltico em Ruas do Município de Socorro/SP – Rua Antonio de Marco Filho e Rua Andrelino 
de Souza Pinto, Centro”, com fornecimento de materiais, convênio firmado entre o Estado de São Paulo, através 
da Secretaria de Desenvolvimento Regional, Termo de Convênio Nº 100216/2021, conforme especificações 
contidas no Anexo III do edital – Memorial Descritivo.  VALOR: R$ 151.202,00. VIGÊNCIA: encerrando-se 
na data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo. ASSINATURA: 05/11/2021. PROCESSO Nº 
048/2021/PMES – TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021.

CONTRATANTE: Município de Socorro. CONTRATADO: MULTI LITE COMERCIAL ELÉTRICA 
LTDA EPP. OBJETO: aquisição de cordões de LED e mangueiras de LED para o projeto “Luzes de Natal 
de 2021”, conforme especificações constantes no anexo II – Termo de Referência do edital.  VALOR: R$ 
58.280,00. VIGÊNCIA: vigência será contado a partir da assinatura do contrato, até o término da garantia do 
equipamento. ASSINATURA: 05/11/2021. PROCESSO Nº 069/2021/PMES – CONVITE Nº 015/2021.

CONTRATANTE: Município de Socorro. CONTRATADO: Sr. Anderson Morales. OBJETO: Contratação 
de leiloeiro oficial para realizar venda de bens pertencentes a Prefeitura do Município de Socorro que se tornaram 
inservíveis, conforme discriminados no ANEXO I do edital, através de processo licitatório na modalidade leilão. 
VALOR: Pela prestação dos serviços, o leiloeiro contratado receberá o percentual de 5% (cinco por cento) sobre 
o valor da venda de cada móvel alienado, a ser pago pelo arrematante no ato do leilão. VIGÊNCIA: vigerá até a 
conclusão do processo na modalidade leilão dos bens móveis inservíveis relacionados no processo administrativo. 
ASSINATURA: 16/11/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13978/2021/PMES.

Paulo Reinaldo de Faria - Chefe da Supervisão de Licitação

DESPACHO
Ref.: Processo Administrativo nº: 002/2021/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. 58 à 59), 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 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA 
– ME não efetuou a entrega dos materiais no prazo estipulado em afronta ao item 7.1.3 da Ata de Registro 
de Preços nº 047/2020 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 047/2020 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 COMERCIAL MANGILI & 
SILVA LTDA – ME do presente Despacho, concedendo o prazo recursal acima descrito; e demais providências cabíveis. 

Socorro,16 de novembro de 2021.

Henrique Cézar Coutinho da Rocha
Secretário de Administração e Planejamento

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Eu, Josué Ricardo Lopes, Prefeito Municipal, em cumprimento ao disposto no inciso VI, do Art. 43 da Lei Federal 
de Licitações Nº 8.666/93 e demais alterações posteriores, ADJUDICO e HOMOLOGO o resultado do 
PROCESSO Nº 059/2021/PMES – TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021, referente à 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, conforme Ata de Julgamento e Classificação da Comissão Municipal de Licitação, 
de 04/11/2021, publicada no Site Oficial do Município de Socorro, www.socorro.sp.gov.br, em 04/11/2021, para 
a empresa: LIMPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA - EPP, pelo valor global de R$ 
232.192,81 (Duzentos e Trinta e Dois Mil, Cento e Noventa e Dois Reais e Oitenta e Um Centavos).

Socorro, 16 de novembro de 2021.

Josué Ricardo Lopes
Prefeito Municipal

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Eu, Josué Ricardo Lopes, Prefeito Municipal, em cumprimento ao disposto no inciso VI, do Art. 43 
da Lei Federal de Licitações Nº 8.666/93 e demais alterações posteriores, e art. 9º, letra “a”, inc. 
XXVI do Decreto Municipal nº 2914/2011, ADJUDICO e HOMOLOGO o resultado PROCESSO 
Nº 068/2021/PMES – PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021, cujo objeto é Contratação de empre-
sa especializada para prestação de serviços de zeladoria da Torre de TV do Município de Socorro, 
conforme especificações constantes no anexo II do edital, para a empresa abaixo relacionada, 
conforme Ata de Julgamento de 05/11/2021 disponibilizada na íntegra no sítio eletrônico da mu-
nicipalidade (www.socorro.sp.gov.br), a saber:

CASA DAS ANTENAS OLIANE LTDA para o item abaixo relacionado:           
Item 01, pelo valor total de R$ 21.300,00 (Vinte e Um Mil e Trezentos Reais)

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

Socorro, 11 de novembro de 2021.
Josué Ricardo Lopes 
Prefeito Municipal 

RESUMO DE EDITAL - CHAMAMENTO PÚBLICO
O Município de Socorro comunica a todos os interessados que se encontra aberto na Supervisão de Licitação 
o seguinte processo:

Processo Nº 77/2021/PMES – Inexigibilidade Nº 003/2021 – Chamamento Público Nº 002/2021. 
Objeto: Chamamento público para credenciamento de instituições financeiras para prestação 
de serviços bancários para recolhimento de tributos e demais receitas públicas municipais. O 
período de disponibilização do edital será de 19/11/2021 a 14/12/2021. O recebimento dos envelopes, 
nos termos estabelecidos no edital, será até o dia 15 de dezembro de 2021, às 10 horas. Socorro, 18 de 
novembro de 2021.

O Edital completo será disponibilizado no site www.socorro.sp.gov.br, no link de licitações e maiores informações 
poderão ser obtidas junto à Supervisão de Licitação do Município de Socorro, pessoalmente, à Avenida José 
Maria de Faria, nº 71, centro, Socorro, São Paulo, ou pelo telefone (19) 3855-9655, no horário comercial, exceto 
aos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos. As datas acima referem-se aos dias úteis e em que haja 
expediente na Prefeitura do Município de Socorro, quer seja, excluindo-se os sábados, domingos, feriados e 
pontos facultativos, bem como no horário das 8h 30min às 16h.

Paulo Reinaldo de faria – Chefe da Supervisão de licitação

RESUMO DE EDITAL - LEILÃO
O Município de Socorro comunica a todos os interessados que se encontra aberto na Divisão de Licitações o 
seguinte processo:

Processo Nº 076/2021/PMES – Leilão Nº 001/2021. Objeto: Alienação (venda) de Bens Móveis, 
a terceiros interessados, o carro, ônibus, luminárias diversas, lâmpadas, reatores, poste de luz 
para iluminação pública equipamentos de escritório/informática inutilizados, eletrodomésticos 
em geral, móveis de dormitório, móveis de escritório escolar em geral, equipamentos elétricos 
e eletrônicos, bens estes agrupados em lotes, com as suas características e especificações, com 
preços mínimos fixados, conforme relação descrita no anexo I do Edital. Tipo: Maior Lance por Lote 
ON - LINE. Data de abertura do leilão: 07/12/2021 às 14:00 horas. Data de fechamento do leilão: 14/12/2021 
- Horário: 14:00 horas Endereço: www.moralesleiloes.com.br. O presente Edital está à disposição na sua 
íntegra, no site oficial da Prefeitura www.socorro.sp.gov.br a partir de 19/11/2021 e no site oficial do leiloeiro 
público oficial Sr. Anderson Morales JUCESP 379, www.moralesleiloes.com.br a partir de 02/12/2021. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto à Supervisão de Licitação do Município de Socorro, pessoalmente, à 
Avenida José Maria de Faria, nº 71, centro, Socorro, São Paulo, ou pelo telefone (19) 3855-9655, no horário 
comercial, exceto aos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos. 

Paulo Reinaldo de Faria – Chefe de Supervisão de Licitação

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 07 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021
“DISPÕE SOBRE O PROCESSO DE ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E AULAS DO PESSOAL 

DOCENTE DO QUADRO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL PARA O ANO LETIVO DE 
2022 E DÁ PROVIDÊNCIAS CORRELATAS”.

IVANILDE TRENTINO CASAGRANDE, Secretária Municipal de Educação, conforme previsto no capítulo 
V da Lei Complementar nº 171/2011, alterada pela Lei Complementar nº 178/2011 que Reorganizou o Plano de 
Carreira, Empregos e Remuneração do Magistério Público Municipal da Estância de Socorro, expede a presente 
Instrução Normativa para fins de regulamentar o processo de Atribuição de Classes e/ou Aulas e Projetos para 
o ano letivo de 2022, devendo também ser observadas, por todos os docentes, as incumbências previstas no 
artigo 13 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9394/96). A presente Instrução Normativa, 
com medidas a serem tomadas, tem caráter excepcional, considerando o contexto de pandemia devido à 
COVID-19, nos seguintes termos:
Art. 1º - Ficam convocados todos os docentes titulares de empregos do Quadro do Magistério Público Mu-
nicipal de Professor de Desenvolvimento Infantil ,Professor de Educação Básica I-PEBI, Professor de Educação 
Básica II e Professor Adjunto  para o processo de atribuição de classes e/ou aulas e projetos para o ano letivo 
de 2022.
§ 1º- A inscrição deverá ser efetuada na Unidade Escolar em que o docente tiver sede de controle de frequência 
no ano de 2021.
§ 2º- O docente que não efetuar sua inscrição no período estipulado no caput deste artigo terá apenas 
computado pontos referentes aos itens I e II do artigo 3º da presente instrução.
§ 3º - O docente titular de emprego público municipal que estiver afastado do exercício das atribuições de seu 
emprego efetivo para fins de desempenhar funções de suporte pedagógico deverá inscrever-se para o processo 
que trata esta Instrução Normativa.
§ 4º - Nesta oportunidade os docentes que desempenham funções de suporte pedagógico, no ato da atribuição 
de classes e/ou aulas para o ano letivo de 2022, declinarão da escolha de sala, não havendo prejuízo na pontua-
ção para classificação para fins de atribuição.
§ 5º -Havendo desistência ou vacância do cargo, o docente titular de emprego público municipal assumirá a sala 
do docente nomeado para substituí-lo no cargo de suporte pedagógico de acordo com o Plano de Carreira. 
No caso de PEBII ou na impossibilidade de substituição entre pares da mesma situação funcional a secretaria de 
educação e as comissões de atribuição e paritária serão responsáveis por analisar a situação.
§ 6º - Consideram- se classes e/ou aulas, para fins desta Instrução Normativa, também aqueles que 
corresponderem a projetos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Educação junto às Unidades Escolares, 
sejam no turno ou no contraturno.
§ 7º - O cargo de Secretário de Educação quando nomeado dentro do quadro de docentes efetivos não terá 
prejuízos na contagem de pontos, classificação e todos os direitos constantes no Plano de Carreira.
Art. 2º - Os docentes inscritos serão classificados, no campo de atuação da atribuição de classes/ aulas e 
projetos, entre seus pares de mesma situação funcional.
Art. 3º - Os docentes serão classificados, observada a seguinte ordem de pontuação:
I. Quanto ao tempo de serviço:
a) Tempo de serviço docente na Rede Municipal de Ensino de Socorro, para os titulares de emprego na 
Rede Municipal até 30 de novembro de 2021= 0,01 por dia;
b) Dias trabalhados de 01 de Dezembro de 2020 à 30 de Novembro de 2021= 0,3 por dia;
II. Nota de prova de Concurso Público Municipal da Prefeitura da Estância de Socorro X 0,20;
III. Quanto aos Títulos, conforme os ditames da Instrução Normativa nº 05, de 22 de Outubro de 2021, 
publicada em 29 de Outubro de 2021, observadas as disposições desta Instrução.
§ 1º - Para efeitos de contagem dos dias trabalhados não serão consideradas faltas apenas às ausências refe-
rentes aos afastamentos por motivo de gala, nojo, licença maternidade, licença paternidade, licença adotante, 
licença decorrente de aborto espontâneo, licença por acidente de trabalho, doação de sangue, faltas abonadas, 
convocações do Poder Judiciário, licença compulsória por motivo de doenças infecto-contagiosas e afastamen-
tos ou licenças decorrentes da COVID-19 no período de 01 de dezembro de 2020 à 30 de novembro de 2021.
§ 2º - O tempo de serviço utilizado para aposentadoria não será computado para a classificação a que se refere 
esta Instrução Normativa, salvo quando a aposentadoria se deu no emprego no qual o servidor ainda estiver 
investido sem solução do contrato de trabalho;
§ 3º - Havendo empate na classificação, este será dirimido levando-se em consideração:
I – maior tempo de serviço;
II – maior idade;
III – maior número de filhos.
§ 4º - É vedada a acumulação de pontos atribuídos à titulação decorrente de mestrado e doutorado. 
§ 5º – Os títulos e certificados a que se referem à Instrução Normativa nº 5 de 22  de Outubro de 2021, pu-
blicada em 29 de Outubro de 2021 só serão considerados se forem emitidos por:
I – Instituição de Ensino Superior devidamente reconhecida;
II – Órgão da estrutura básica do Ministério da Educação ou Secretaria Estadual da Educação;
III – Secretaria Municipal de Educação;
IV- Instituição Pública Estatal;
V- Entidade Particular de cunho educacional.
§ 6º - Não terá validade o certificado que não contenha, expressamente, a identificação da entidade promotora 
e a carga horária.
§ 7º - Não será permitida a soma dos cursos com carga horária inferior às que se refere ao previsto na Instru-
ção Normativa nº 5 de 22  de Outubro de 2021, publicada em 29 de Outubro de 2021.
§ 8º - Os cursos previstos neste artigo serão considerados uma única vez, vedada a sua acumulação.
§ 9º - Serão válidos os certificados dos cursos emitidos no período de 01/12/2020 à 30/11/2021, os quais de-
verão ser entregues no ato da inscrição. 
Art. 4º - Para fins do disposto no artigo anterior, o campo de atuação específico das classes de docentes é 
compreendido:
a) pelas áreas curriculares que integram a formação acadêmica do professor que ministra aulas nos anos inicias 
do ensino fundamental ou na educação infantil;
b) pela área curricular que integra a (s) disciplina (s) constituinte (s) da formação acadêmica do 
professor que ministra aulas nos anos finais do ensino fundamental e nas demais modalidades de ensino;
§ 1º- Para fins de delimitação do campo de atuação de que trata este artigo, considerar-se-ão acrescidas a 
organização curricular prevista na BNCC- Base Nacional Comum Curricular homologada em dezembro de 
2017 para as etapas da Educação Infantil e Ensino Fundamental.
§ 2º- Para fins de delimitação do campo de atuação nas salas de Atendimento Educacional Especializado, 
considerar-se-á a formação específica conforme artigo 11 do Decreto 2961/2011 que homologa a Deliberação 
nº 02 de 20 de Junho de 2011.
Art. 5º - Havendo a necessidade das aulas ocorrerem no modo remoto, os professores titulares da classe 
deverão manter contato constante com seus alunos através das ferramentas e estratégias tecnológicas.
Art. 6º - Os projetos das escolas de período integral: CMEI – Centro Municipal de Educação Integral Profes-
sora Tarsila Picarelli Marcolino , Escola Municipal Profº Eduardo Rodrigues de Carvalho e Professora Esther de 
Camargo Toledo Teixeira serão atribuídos aos docentes titulares de emprego de Professor Adjunto que, no ato 
da inscrição, manifestar interesse.
§ 1º - Os temas dos projetos a serem desenvolvidos foram definidos pelos gestores das Unidades Escolares de 
período Integral conforme segue abaixo:

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

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Eu, Josué Ricardo Lopes, Prefeito Municipal, em cumprimento ao disposto no inciso VI, do Art. 43 da Lei Federal 
de Licitações Nº 8.666/93 e demais alterações posteriores, e art. 9º, letra “a”, inc. XXVI do Decreto Municipal 
nº 2914/2011, HOMOLOGO o resultado PROCESSO Nº 045/2021/PMES - PREGÃO PRESENCIAL PARA 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2021, cujo objeto é o 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, para as empresas abaixo relacionadas, conforme Ata de Julgamento 
de 10/09/2021 , Atas de Análises de Amostras de 30/09/2021, 18/10/2021, 28/10/2021 e Ata de Classificação Final 
de 10/11/2021, disponibilizadas na íntegra no sítio eletrônico da municipalidade (www.socorro.sp.gov.br), a saber:

ANA VALÉRIA TONELOTTO EPP para os itens abaixo relacionados:             
Item 06, pelo valor total de R$ 2.334,00 (Dois Mil, Trezentos e Trinta e Quatro Reais);
Item 13, pelo valor total de R$ 4.590,00 (Quatro Mil, Quinhentos e Noventa Reais);
Item 14, pelo valor total de R$ 1.610,00 (Um Mil, Seiscentos e Dez Reais);
Item 17, pelo valor total de R$ 1.040,00 (Um Mil e Quarenta Reais);
Item 18, pelo valor total de R$ 1.920,00 (Um Mil, Novecentos e Vinte Reais);
Item 19, pelo valor total de R$ 5.040,00 (Cinco Mil e Quarenta Reais);
Item 20, pelo valor total de R$ 3.780,000 (Três Mil, Setecentos e Oitenta Reais);
Item 21, pelo valor total de R$ 21.850,00 (Vinte e Um Mil, Oitocentos e Cinquenta Reais);
Item 24, pelo valor total de R$ 4.170,00 (Quatro Mil, Cento e Setenta Reais);
Item 28, pelo valor total de R$ 5.625,00 (Cinco Mil, Seiscentos e Vinte e Cinco Reais);
Item 29, pelo valor total de R$ 8.154,00 (Oito Mil, Cento e Cinquenta e Quatro Reais);
Item 34, pelo valor total de R$ 2.340,00 (Dois Mil, Trezentos e Quarenta Reais);
Item 36, pelo valor total de R$ 14.900,00 (Quatorze Mil e Novecentos Reais);
Item 44, pelo valor total de R$ 114.048,00 (Cento e Quatorze Mil e Quarenta e Oito Reais);
Item 54, pelo valor total de R$ 19.560,00 (Dezenove Mil, Quinhentos e Sessenta Reais);
Item 55, pelo valor total de R$ 1.258,50 (Um Mil, Duzentos e Cinquenta e Oito Reais e Cinquenta Centavos);
Item 57, pelo valor total de R$ 20.370,00 (Vinte Mil, Trezentos e Setenta Reais);
Item 63, pelo valor total de R$ 251.400,00 (Duzentos e Cinquenta e Um Mil e Quatrocentos Reais).

ML DA SILVEIRA ME para os itens abaixo relacionados:   
Item 09, pelo valor total de R$ 1.744,00 (Um Mil, Setecentos e Quarenta e Quatro Reais);
Item 10, pelo valor total de R$ 4.890,00 (Quatro Mil, Oitocentos e Noventa Reais);
Item 11, pelo valor total de R$ 2.685,00 (Dois Mil, Seiscentos e Oitenta e Cinco Reais);
Item 12, pelo valor total de R$ 14.180,00 (Quatorze Mil, Cento e Oitenta Reais);
Item 31, pelo valor total de R$ 15.120,00 (Quinze Mil, Cento e Vinte Reais);
Item 32, pelo valor total de R$ 15.300,00 (Quinze Mil e Trezentos Reais);
Item 33, pelo valor total de R$ 14.655,00 (Quatorze Mil, Seiscentos e Cinquenta e Cinco Reais);
Item 41, pelo valor total de R$ 15.375,00 (Quinze Mil, Trezentos e Setenta e Cinco Reais);
Item 42, pelo valor total de R$ 10.975,00 (Dez Mil, Novecentos e Setenta e Cinco Reais);
Item 45, pelo valor total de R$ 5.460,00 (Cinco Mil, Quatrocentos e Sessenta Reais);
Item 49, pelo valor total de R$ 52.500,00 (Cinquenta e Dois Mil e Quinhentos Reais);
Item 50, pelo valor total de R$ 58.500,00 (Cinquenta e Oito Mil e Quinhentos Reais);
Item 52, pelo valor total de R$ 15.600,00 (Quinze Mil e Seiscentos Reais);
Item 59, pelo valor total de R$ 27.500,00 (Vinte e Sete Mil e Quinhentos Reais);
Item 60, pelo valor total de R$ 9.492,00 (Nove Mil, Quatrocentos e Noventa e Dois Reais);
Item 61, pelo valor total de R$ 14.940,00 (Q uatorze Mil, Novecentos e Quarenta Reais);
Item 62, pelo valor total de R$ 292.500,00 (Duzentos e Noventa e Dois Mil e Quinhentos Reais).

TREND COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI para os itens abaixo relacionados:   
Item 25, pelo valor total de R$ 5.010,00 (Cinco Mil e Dez Reais);
Item 39, pelo valor total de R$ 10.020,00 (Dez Mil e Vinte Reais);
Item 40, pelo valor total de R$ 8.350,00 (Oito Mil, Trezentos e Cinquenta Reais);
Item 53, pelo valor total de R$ 699.000,00 (Seiscentos e Noventa e Nove Mil Reais).

Restaram fracassados os lotes 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 15, 16, 22, 23, 26, 27, 30, 35, 37, 38, 43, 46, 47, 48, 51, 56 e 58.

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

Socorro, 18 de novembro de 2021.

Josué Ricardo Lopes 
Prefeito Municipal 
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I – CMEI – Centro Municipal de Educação Integral Professora Tarsila Picarelli Marcolino:
1) Maternal: Projeto Musicalização;
2) Jardim I: Projeto Psicomotricidade;
3) Jardim II: Jogos e Brincadeiras Cooperativas;
II – Escola Municipal Professora Esther de Camargo Toledo Teixeira:
1) Projeto Alfabetizar, Letrar e Contar-fonemas, grafemas e números....um olhar sobre a alfabetização e a 
matemática através do lúdico”;
III – Escola Municipal Professor Eduardo Rodrigues de Carvalho: 
1) Projeto Leitura- Brincando com as Palavras;
§ 2° - Os professores que optarem por projetos deverão seguir o tema proposto de acordo com a Unidade 
Escolar e escrever/organizar o desenvolvimento do projeto conforme necessidade da escola e seguindo as 
orientações da gestão escolar após a atribuição do mesmo.
§ 3° -As orientações quanto ao desenvolvimento do tema, descritivo do objetivo principal e produto final 
serão disponibilizados aos professores a quem forem atribuídos os projetos para que façam as adequações 
necessárias conforme orientação da gestão escolar e necessidades pontuadas no Projeto Político Pedagógico 
da Unidade escolar em que for atuar.
§ 4º - Tendo em vista as peculiaridades dessa modalidade de ensino, a atribuição das classes destinadas a proje-
tos, competirá à Secretaria Municipal de Educação e recairá sobre os optantes que melhor se adequarem àquele 
perfil, independentemente da classificação inicial, podendo ser atribuída também a professores de Educação 
Básica II (arte e educação física) contratados e/ou Professor Adjunto, conforme Processo Seletivo a ser realiza-
do quando permitido no aspecto legal.
§ 5° - Na hipótese de inexistência de docentes optantes na forma do caput, as classes serão compulsoriamente 
atribuídas pela titular da Secretaria Municipal de Educação.
§ 6º - O servidor inscrito para projetos mantém seu direito à atribuição na lista de classificação inicial para classes 
ou aulas correspondentes a seu campo de atuação quando não tiver atribuída classe nos termos deste artigo.
§ 7º - Os projetos serão desenvolvidos no período vespertino para melhor cumprir a grade comum curricular.
§ 8º - Os professores lotados nas salas de período integral, diante das especificidades desse atendimento, devem 
estar cientes das tarefas necessárias em classes inerentes à educação integral.
Art. 7º - As classes destinadas ao Atendimento Educacional Especializado serão atribuídas aos docentes titula-
res de emprego de Professor de Educação Básica I-PEBI que, no ato da inscrição, manifestar interesse.
§ 1º - Tendo em vista as peculiaridades dessa modalidade de ensino, a atribuição competirá à Secretaria Muni-
cipal de Educação, independentemente da classificação inicial.
§ 2º - A atribuição das classes destinadas ao Atendimento Educacional Especializado, em qualquer caso, será 
atribuída para o professor habilitado, conforme Decreto 2961/2011 que homologa a Deliberação nº 02 de 
20 de junho de 2011, do Conselho Municipal de Educação de Socorro, bem como as atribuições previstas na 
referida Deliberação.
§ 3º - O servidor optante na forma do §1º mantém seu direito à atribuição na lista de classificação inicial para classes 
ou aulas correspondentes a seu campo de atuação quando não tiver atribuída classe nos termos deste artigo.
§ 4º - Em caso de impedimentos legais – licença maternidade, licença saúde, afastamentos e demais impedi-
mentos legais, em qualquer tempo e quando se fizer necessário, a substituição será realizada por professor 
adjunto que atender aos requisitos do parágrafo 2º deste artigo, cabendo à atribuição à Secretaria Municipal de 
Educação conforme parágrafo 1° do mesmo artigo.
§ 5º - O atendimento dar-se-á de modo remoto se for necessário, decorrente de situações da COVID-19 e 
ou força maior.
Art. 8º - Os projetos de recuperação paralela das Escolas Municipais: Coronel Olimpio Gonçalves dos Reis, 
Professora Benedicta Geralda de Souza Barbosa, Professora Esther de Camargo Toledo Teixeira, Professor 
Eduardo Rodrigues de Carvalho e Escolas do Campo, poderão ser atribuídos, a qualquer tempo, aos docentes 
nas seguintes categorias: Professor Adjunto de Processo Seletivo a ser realizado quando autorizado e ou como 
carga suplementar a Professor de Educação Básica I-PEBI ou Professor Adjunto.  
§ 1° - Considerando as necessidades das Unidades Escolares a atribuição de projetos de recuperação poderá 
ocorrer a qualquer tempo no ano letivo de 2022, conforme disposto no art.16, após avaliações e atividades 
diagnósticas nas respectivas Unidades Escolares.
§ 2° - A Secretaria Municipal de Educação poderá organizar normativa específica com orientações comple-
mentares caso seja necessário realizar o processo de atribuição de projetos de recuperação no ano de 2022.
§ 3° - Dada as especificidades deste trabalho, os professores que optarem pela atuação em projetos de 
recuperação deverão seguir o projeto Político Pedagógico da Unidade ou Unidades em que atuar, bem como 
o Plano de Ação que será traçado pela equipe gestora e docentes decorrentes das necessidades e dificuldades 
geradas pelo período em que os alunos não puderam frequentar as aulas de modo presencial.
§ 4° - Os projetos de recuperação poderão, se necessário, ser desenvolvidos em mais de uma Unidade Escolar pelo 
mesmo professor, conforme necessidades apresentadas e cronograma de horários organizados pelos gestores.
Art. 9º - A classificação dos docentes titulares de emprego com mesma situação funcional será efetuada em 
lista única em nível de Município, com base no somatório de pontos obtidos nos critérios referidos no artigo 3º.
Art. 10 – Encerrado o processo de inscrição, a Secretaria Municipal de Educação elaborará e publicará as listas 
de classificação geral em nível de Município, de acordo com as situações funcionais e campos de atuação, que 
serão afixadas no Mural da Secretaria Municipal de Educação e nas respectivas Unidades Escolares.
Parágrafo Único - Da classificação caberá recurso a ser interposto até a data e especificações estabelecidas 
no artigo 27  desta instrução, junto à Secretaria Municipal de Educação, que deverá decidir o mesmo na data 
prevista no mesmo artigo.
Art. 11 – A atribuição de classes e aulas no Município para o início do ano letivo de 2022 e ao longo dele dar-se-á: 
§ 1º - Para o início do ano letivo a atribuição dar-se-á de acordo com o campo de atuação e obedecerá à ordem 
de preferência abaixo elencada:
I - Titulares de emprego, no cargo de PROFESSORES DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL,  PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA I- PEB-I, PEB-II e PROFESSOR ADJUNTO, da Rede Municipal. 
II – Titulares de emprego da Rede Municipal considerados excedentes / adidos:  enquanto não houver classes 
livres para docência serão designados em substituição;
III – Titulares de emprego no Município para atribuição de carga suplementar;
IV –Titulares de emprego, no cargo de Professor Adjunto , da Rede Municipal, serão atribuídas unidades/classes/
aulas/projetos (se houver) para exercício em substituição nos impedimentos legais e, quando não estiverem 
exercendo substituição, atuarão em atividades auxiliares junto aos docentes, de acordo com as necessidades 
das Unidades Escolares, conforme estabelecem os artigos 58 (parágrafo primeiro) e 61 da Lei Complementar 
Nº 171/2011, alterada pela Lei Complementar Nº 178/2011; 
§ 2º - No decorrer do ano letivo a atribuição de classes e aulas será realizada conforme art. 16 parágrafo único, 
na seguinte conformidade:
I – Titular de emprego da Rede Municipal do campo de atuação da atribuição, observados os limites de jornadas;
II- Admissão por tempo determinado, utilizando-se lista de candidatos aprovados em Processo Seletivo, caso 
seja possível realizá-lo observando-se os ditames legais, obedecida a ordem de classificação.  
§ 3º - O professor somente poderá desistir das aulas atribuídas nas seguintes hipóteses:
I – para aumento da carga horária ou manutenção da mesma em uma das unidades escolares em que se encon-
tre em exercício, a fim de reduzir o número de escolas;
II – para deixar classes ou aulas atribuídas em substituição para assumir classes ou aulas livres.
§ 4º - Não será permitido ao docente, após a atribuição de carga suplementar de trabalho, desistir das mesmas 
durante o ano letivo, salvo quando comprovada a necessidade da desistência, após análise da comissão de 
atribuição, ficando o professor impedido de participar das demais atribuições que ocorrerem durante o ano letivo. 
§ 5º - Havendo necessidade, as aulas serão ministradas de modo remoto.
Art. 12 – O aumento da carga horária, resultante da atribuição de classes ou de aulas ao docente que se en-
contre em licença ou em afastamentos previstos em legislação, somente se concretizará, para todos os fins, no 
efetivo exercício das classes ou das aulas atribuídas.
Art. 13 – No caso de fusão de classes e/ou aulas no decorrer do ano, a classe será atribuída ao docente titular 
de emprego melhor classificado.
§ 1º - Se houver necessidade de redução de classes e/ou de aulas o docente titular será transferido para outra 
unidade escolar que o comporte.
§ 2º - Sempre que houver necessidade de atendimento ao docente titular, deverá ser aplicada a ordem inversa 
de classificação dos docentes para a redução ou dispensa do docente admitido em caráter temporário.
Art. 14 – Caso ocorra um Processo Seletivo, os docentes contratados por tempo determinado poderão exercer 
docência em classes ou aulas distintas da atribuição inicial, desde que habilitados.
 Parágrafo Único - A retribuição pecuniária dos docentes contratados por prazo determinado, em qualquer hipó-
tese, será calculada com base no nível inicial da escala de vencimentos das classes e/ou aulas a serem atribuídas.
Art. 15 – Quando a atribuição implicar em acumulação de empregos, cargos ou funções, nos termos permiti-
dos pela Constituição Federal, o candidato deverá apresentar, no momento da atribuição, atestado de trabalho 
e horário da repartição de origem. 
Parágrafo Único: Quando, na data da atribuição, o docente que acumular, não puder apresentar a declaração de 
que trata o caput, a mesma deverá ser apresentada à Secretaria Municipal de Educação até o dia 14 de Fevereiro 
de 2022 até às 16 horas
Art. 16 – Os docentes serão convocados para participar do processo de atribuição de classes/aulas/projetos 
através de Edital de Convocação, sujeito à ampla divulgação.
Parágrafo Único: No decorrer do ano letivo, as atribuições, quando necessárias, serão realizadas às quartas-fei-
ras, a partir das 9h, na Secretaria Municipal de Educação - Centro Administrativo Municipal, sendo que as con-
vocações serão publicadas através de Editais, no site da Prefeitura (www.socorro.sp.gov.br) com antecedência 
de até 48 (quarenta e oito) horas.
Art. 17 – O docente candidato que não puder comparecer e participar do processo de atribuição de classes/
aulas/projetos poderá se fazer representar através de instrumento legal.
Art. 18 – O docente poderá constituir carga suplementar de trabalho, nos termos do artigo 36 da Lei Com-
plementar nº 171/2011, alterada pela Lei Complementar nº 178/2011, sendo obrigatoriamente obedecida a 
seguinte ordem para atribuição:
I – primeiramente com aulas de seu campo de atuação;
II –não havendo aulas nas condições do inciso anterior, com aulas de outros campos de atuação, desde que o 
docente possua habilitação.
Parágrafo único: No caso do inciso I a remuneração da carga suplementar far-se-á pelo valor da hora-aula da 
faixa e nível salarial de enquadramento do docente e, no caso do inciso II, pelo valor da hora-aula do nível inicial 
da escala de vencimentos, na faixa relativa ao campo de atuação diverso.
Art. 19 – Os titulares de empregos da Rede Municipal que forem considerados excedentes / adidos poderão 
ser designados em substituição a titulares de empregos que estejam afastados.
§ 1º - A designação vigorará apenas para o ano letivo ou enquanto durar o afastamento do titular da classe.
§ 2º - Havendo retorno do titular da classe, para atendimento ao titular de emprego excedente/adido deverá 
ser aplicada à ordem inversa de classificação dos docentes, para redução ou dispensa do docente admitido em 
caráter temporário.
§ 3º - Em caso de abertura de novas classes durante o ano letivo, estas serão automaticamente, atribuídas 
aos professores excedentes / adidos respeitando a classificação na atribuição e na inexistência destes serão 
oferecidas para admissão em tempo determinado aos candidatos remanescentes classificados em Processo 
Seletivo caso seja possível realizá-lo.
Art. 20 - Cabe às autoridades escolares tomar as providências necessárias à divulgação, execução e acompa-
nhamento do processo de atribuição de classes/aulas/projetos do pessoal docente do Quadro do Magistério 
Público Municipal.
Art. 21 – Cabe ao Diretor (a) de Escola convocar os docentes afastados a qualquer título para participar do 
processo de atribuição de aulas.
Art. 22 - Compete à Secretaria Municipal de Educação atribuir os projetos, as classes e as aulas, aos titulares de emprego. 
§ 1º - A atribuição das turmas, classes e/ou aulas para os docentes será feita de forma criteriosa, levando-se em conta:
I – a formação profissional do docente, inclusive no que se refere a estudos de pós-graduação e aperfeiçoamento;
II – experiência e reconhecimento social da atuação do docente em determinada série ou turma;
§ 2º - Será atribuída compulsoriamente ao Titular de Emprego que não comparecer e não se fizer representar 
legalmente, projetos,classe e/ou aulas a critério da Secretária Municipal de Educação.
§ 3° - A participação do titular de emprego de PROFESSOR ADJUNTO  no processo de atribuição não implica 
a fixação de seu local de trabalho, ficando o mesmo lotado na Secretaria Municipal de Educação e sujeito a 
atuar nas unidades escolares em que o interesse público o exigir( inclusive nas Creches Municipais), conforme 
estabelece o artigo 61 da Lei Complementar Nº 171/2011, alterada pela Lei Complementar Nº 178/2011. 
Sendo a unidade escolar em que o docente estiver atuando, responsável pelas documentações e controle de 
frequência do profissional.
§ 4º - Na atribuição dos PEB II, para fins de constituição de jornada, o docente deverá escolher obedecendo a 
carga horária de acordo com a opção informada no ato da inscrição e a suplementação será de acordo com 
parágrafo 5º. 
§ 5º - Na hipótese das classes/aulas disponíveis na disciplina dos PEB-II serem inferiores para atender a opção 
de carga horária informada no ato da inscrição, conforme estabelecida no parágrafo 4º, far-se-á, inicialmente, a 
atribuição da jornada mínima de trabalho. Havendo aulas vagas, as mesmas serão oferecidas, posteriormente, 
aos PEB II, a fim de complementação de jornada.
Art. 23 – Os responsáveis pelo processo de atribuição de classe e aulas deverão ter por base esta Instrução 
Normativa, portarias, editais e comunicados que regulamentam todo o processo de inscrição e atribuição de 
classes e aulas.

Art. 24 – Fica o titular de emprego das classes de docentes lotados na unidade escolar a que pertencer a classe 
atribuída, sendo aquela considerada como sede de controle de frequência para o ano letivo de 2022.
Art. 25 – O Horário de trabalho pedagógico coletivo, conforme artigo 33 da Lei Complementar Nº 171/2011, 
alterada pela Lei Complementar Nº 178/2011, é organizado e tem horário definido pela proposta pedagógica 
de cada unidade escolar. 
Parágrafo Único - Fica ciente o corpo docente que os dias e horários definidos pelas unidades escolares 
poderão ser alterados, excepcionalmente conforme necessidade de convocação da Secretaria Municipal de 
Educação para realização de estudo, cursos, palestras e outras parcerias com os Governos, considerando o 
estabelecido no art. 13 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei 9394/96.
Art. 26 – Na possibilidade de realização de Processo Seletivo, ao candidato classificado para fins de contrata-
ção por prazo determinado que se encontre em período correspondente ao do gozo de licença-maternidade, 
comprovado por meio de atestado médico, é assegurada a participação no processo de atribuição de classes/
aulas, observada a sua ordem de classificação.
§ 1º – Verificando-se que a classe/aulas disponível para atribuição requeira a contratação do candidato por 
período superior ao restante de sua licença-maternidade, haverá a atribuição da respectiva classe/aulas, cabendo 
ao docente a assunção da mesma imediatamente após o término da licença.
§ 2º - Verificando-se que a classe/aulas disponível para atribuição requeira a contratação do candidato por 
período inferior ao restante de sua licença-maternidade, ser-lhe-á garantido apenas a vaga no processo seletivo.
§ 3º - Na hipótese do parágrafo anterior, o docente terá preferência na atribuição de classe/aulas que surgirem 
após o término de sua licença-maternidade.
§ 4º - Em qualquer hipótese prevista neste artigo, a contratação do docente somente será formalizada após o 
término da licença-maternidade, ocasião em que o docente estará apto ao exercício da função, fazendo jus aos 
benefícios pecuniários decorrentes da contratação a partir desta.  
Art. 27 - O processo de inscrição para a atribuição obedecerá aos quadros homologados pela Secretaria 
Municipal de Educação e ocorrerá em duas fases conforme o seguinte cronograma:
I –Fase 1 Inscrição- PDI Professor de Desenvolvimento Infantil:
Dia  01/12/2021 – Inscrição de docentes PDI Professor de Desenvolvimento Infantil.
Local: Sede do professor no ano de 2021. 
Horário: 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h00.
Dia 02/12/2021 – Os diretores das Creches Municipais deverão enviar até às 17h00 as planilhas de inscrições 
com classificação para a Secretaria Municipal de Educação, para elaboração de lista única em nível de Município.  
Dia 06/12/2021 após 17h – Divulgação e afixação da lista de classificação de professores.
Dia 07/12/2021 – Interposição de recursos, que deverão ser encaminhados à Comissão de Atribuição, direta-
mente na Secretaria Municipal de Educação.
Dia 08/12/2021– Decisão dos recursos interpostos e Afixação da classificação final nas Creches Municipais e 
na Secretaria Municipal de Educação.
Dia 09/12/2021 às 17h30- Atribuição.
II –Fase 2 Inscrição- Docentes titulares de empregos do Quadro do Magistério Público Municipal de Pro-
fessor de Educação Básica I-PEBI, Professor de Educação Básica II e Professor Adjunto, para o processo de 
atribuição de classes e/ou aulas e projetos para o ano letivo de 2022.
De 01 a 02/12/2021 – Inscrição de docentes.
Local: Sede do professor no ano de 2021. 
Horário: 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h00.
Dia 03/12/2021 – Os diretores deverão enviar até às 17h00 as planilhas de inscrições com classificação para a 
Secretaria Municipal de Educação, para elaboração de lista única em nível de Município.  
Dia 07/12/2021 após 17h – Divulgação e afixação da lista de classificação de professores.
Dia 08/12/2021 – Interposição de recursos, que deverão ser encaminhados à Comissão de Atribuição, direta-
mente na Secretaria Municipal de Educação.
Dia 10/12/2021 após as 17h00 – Decisão dos recursos interpostos e Afixação da classificação final nas Unidades 
Escolares e na Secretaria Municipal de Educação.
Art. 28 – A atribuição de classes e aulas a que se refere a presente Instrução Normativa será realizada, por 
fases, pela Comissão de Atribuição de Aulas, seguindo a ordem de classificação, ouvida a Secretária Municipal de 
Educação, tendo como parâmetro o perfil dos professores e a clientela a ser atendida, conforme segue:
I –1ª fase - 09/12/2021 às 17h30 na Sala de Palestras da Secretaria Municipal de Educação - atribuição de 
aulas aos titulares de emprego de Professor de Desenvolvimento Infantil para constituição de jornada aos 
professores pertencentes à Rede Municipal de Ensino obedecendo-se os critérios estabelecidos no art. 3º da 
presente Instrução Normativa. 
a) Serão atribuídos 01 (um) PDI para cada Berçário 1 e Berçário 2; 
b) Serão atribuídos 02 (dois) PDI para cada classe de Maternal 1A e 1B:
           § 1º - A sala de Maternal 2 lotada na Creche Municipal Prof. Domingos Augusto Damasceno de Araújo 
será atribuída a Professor de Educação Básica I efetivo da Rede Municipal de Educação em atribuição a ser 
realizada no dia 25/01/2022.
           § 2º- Na hipótese de abertura de sala de maternal 2 lotada na creche Prefeita Marisa de Souza Pinto 
Fontana a mesma será atribuída para Professor de Educação Básica I efetivo da Rede Municipal de Educação 
podendo, conforme a necessidade ser atribuída também a um Professor Adjunto.
II – 2ª fase - Imediatamente após o encerramento da 1ª fase, na Sala de Palestras da Secretaria Municipal de 
Educação, PDI – Professor de Desenvolvimento Infantil que se encontrar excedente/adido para exercício em 
substituição a titulares de emprego que se encontrem afastados ou nos impedimentos legais, já constatados 
na referida data.
Parágrafo único – Os docentes que se encontrarem excedentes ficarão lotados na Secretaria Municipal de Edu-
cação para atuar nas unidades escolares em que o interesse público exigir, conforme artigo 55 da Lei Comple-
mentar nº 171/2011, alterada pela Lei Complementar Nº 178/2011. Sendo a unidade escolar em que o docente 
estiver atuando, responsável pelas documentações e controle de frequência do profissional.
III – 3ª fase –25/01/2022 no Auditório do Centro Administrativo Municipal: PEB I para constituição de jorna-
da aos professores pertencentes à Rede Municipal de Ensino obedecendo-se os critérios estabelecidos no art. 
3º da Instrução Normativa:
Bloco 1 - às 8h30 min atribuição das salas de AEE (Atendimento Educacional Especializado) e APAE ;
Bloco 2 – às 9h00 Professor de Educação Básica I-PEBI- classificados do nº 01 ao 90
Bloco 3- às 13h30min  Professor de Educação Básica I-PEBI- classificados a partir do nº 91
IV – 4ª fase –25/01/2022 no Auditório do Centro Administrativo Municipal: imediatamente após o encerra-
mento da 3ª fase: Professor de Educação Básica I-PEB I que se encontrar excedente/adido para fins de consti-
tuição de Jornada e atribuição de classes / aulas.
V – 5ª fase – 26/01/2022 às 8h30min no Auditório do Centro Administrativo Municipal: PEB II – atribuição de 
aulas aos titulares de emprego na disciplina de Inglês para constituição de jornada aos professores pertencentes 
à Rede Municipal de Ensino obedecendo-se os critérios estabelecidos no art. 3º da Instrução Normativa. 
VI – 6ª fase - imediatamente após a 5ª fase, no Auditório do Centro Administrativo Municipal: PEB II de Inglês 
para fins de completar jornada e/ou constituir carga suplementar de trabalho. 
VII – 7ª fase - 26/01/2022 às 9h30min no Auditório do Centro Administrativo Municipal: atribuição de aulas 
aos titulares de emprego na disciplina de Arte para constituição de jornada aos professores pertencentes à 
Rede Municipal de Ensino obedecendo-se os critérios estabelecidos no art. 3º da Instrução Normativa. 
VIII –8ª fase- imediatamente após o encerramento da 7ª fase no Auditório do Centro Administrativo Munici-
pal: PEB II de Arte para fins de completar jornada e/ou constituir carga suplementar de trabalho.
XIX- 9ª fase-26/01/2022 às 14h00 no Auditório do Centro Administrativo Municipal: PEB II – atribuição 
de aulas aos titulares de emprego na disciplina Educação Física, para constituição de jornada aos professores 
pertencentes à Rede Municipal de Ensino obedecendo-se os critérios estabelecidos no art. 3º da Instrução 
Normativa. 
XX – 10ª fase – imediatamente após o encerramento da 9ª fase no Auditório do Centro Administrativo Muni-
cipal: PEB II – atribuição de aulas aos titulares de emprego na disciplina Educação Física, para fins de completar 
jornada e/ou constituir carga suplementar de trabalho.
XI – 11ª fase - 27/01/2022 às 8h30 no Auditório do Centro Administrativo Municipal: Professor Adjunto – 
atribuição de unidade/classe/aulas/projetos,em substituição a titulares de emprego nos impedimentos legais 
– licença maternidade, licença saúde, afastamento, bem como outras em qualquer tempo quando se fizer neces-
sário e como atividades auxiliares junto aos docentes, de acordo com as necessidades das Unidades Escolares, 
conforme artigo 11 desta Instrução Normativa. 
XII – 12ª fase – imediatamente após o encerramento da 11ª fase, o Professor Adjunto que se encontrar 
excedente, escolherá uma escola para controle de frequência, onde permanecerá alocado, sujeito às determi-
nações das orientações constantes na presente Instrução Normativa e conforme estabelece o artigo 55 da Lei 
Complementar Nº 171/2011, alterada pela Lei Complementar Nº 178/2011. 
Art. 29 - A Secretaria Municipal de Educação, amparada na cláusula segunda do Termo de Convênio, celebrado entre 
a Prefeitura Municipal da Estância de Socorro e a APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Socorro, 
autorizado por lei municipal, continuará cedendo os mesmos três (03) professores para a APAE, os quais deverão 
cumprir horários e calendário da respectiva instituição, resguardando a jornada de 30h/a, conforme disposto no 
artigo 26 da Lei Complementar nº 171/2011, alterada pela Lei Complementar 178/2011 que Reorganizou o Plano de 
Carreira e Empregos e Remuneração do Magistério Público Municipal da Estância de Socorro.
Art. 30 - Aos docentes que forem atribuídas as salas de AEE e turmas de escolas de Período Integral, diante 
das especificidades desses atendimentos, assinarão termo de compromisso.
Art. 31 – Os casos omissos serão solucionados pela Secretaria Municipal de Educação juntamente com a 
Comissão de Atribuição de Aulas composta pelos membros:
I. Ivanilde Trentino Casagrande, RG 24.671.889-4 
II. Ana Valéria Formagio de Faria, RG 47.945.55-9
III. Daniela Moreira, RG 33.730.809-3
IV. Daniele Ferreira Torres Silotto, RG 40.809.619-6 
V. Denise Aparecida Sartori Gonçalves, RG 11.126.678-6 
VI. Fernanda Aparecida de Lima, RG 33.730.025-2 
VII. Patrícia Aparecida Oliani de Toledo, RG 20.011.283 
VIII. Rosana de Cássia Falciroli Paltrinieri RG 26.649.335-X 
IX. Sara Zeferino Oliveira da Silva, RG 22533175-5 
X. Tamires Barel Tonetto, RG 46.027.369-3
XI- Membros da Comissão Paritária conforme relação abaixo:
•	 Cristina Aparecida Oliani, RG 27 044 455-5
•	 Daniela Ramalho de Oliveira, RG 28 746 930-X
•	 Fernando Montini, RG 30 153 475-5
•	 Jailson Garcia Miguel, RG M 3891 859
•	 Jane Miriam de Godoy Bigon, RG 32 268 994-6
•	 Maria Jaqueline Mazzolini, RG 23 607 488-X
•	 Marili Aparecida Alves, RG 10 843 882-X
•	 Reginéia Tavares da Silva, RG 32 267 581-9
•	 Rute Helena Coelho Cisman, RG 29 013 499-7
Esta instrução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Socorro,  de Novembro de 2021                           

Ivanilde Trentino Casagrande  
Secretária Municipal de Educação

DEPARTAMENTO PESSOAL .................................

CONVOCAÇÃO
A Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, convoca MAINE SANTOS CAMPOS, R.G. 56.075.002-X, CPF 
445.445.698-42, classificada em 3º lugar no Concurso Público Edital nº 01/2019, para o emprego de TÉCNICO 
DE LABORATÓRIO, para a escolha de vaga até o dia 22 de Novembro de 2021 das 8:30 às 17:00 horas, na 
Divisão de Pessoal desta Prefeitura, sito a Av. José Maria de Faria nº 71, o não comparecimento acarretará a 
desistência da vaga.

Socorro-SP,    18    de  Novembro   de  2021.

Josué Ricardo Lopes
Prefeito Municipal
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AUDIÊNCIA PÚBLICA DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Audiência pública para apresentação e sugestões ao Projeto de Lei nº 101/2021, do Executivo Municipal, que 
Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Socorro para o Exercício de 2022 em R$ 142.300.000,00 
(Cento e Quarenta e Dois Milhões e Trezentos Mil Reais) e Emendas de números 1 a 10.

Local: Sala das Sessões da Câmara Municipal 
Data: 08 de novembro de 2021, segunda-feira, 18h 
Convocação: publicações nos dias 22 e 29 de outubro  e 05 de novembro de 2021 no Jornal Oficial de Socorro, 
e publicações nas redes sociais e nos sites www.camarasocorro.sp.gov.br e  www.socorro.portaldacidade.com
Composição da Mesa Diretora dos Trabalhos: o Vereador Tiago de Faria, Presidente da Comissão de 
Finanças e Orçamento; o Vereador Wilhams Pereira de Morais, Presidente da Câmara Municipal; o represen-
tante do Executivo Municipal, Senhor Diogo Pereira do Nascimento, Secretário Municipal da Fazenda; e os 
vereadores Airton Benedito Domingues de Souza, Alexandre Aparecido de Godoi, Lauro Aparecido de Toledo, 
Marcelo José de Faria, Osvaldo Brolezzi e Thiago Bittencourt Balderi.
Presidência da Audiência Pública: Vereador Tiago de Faria, Presidente da Comissão de Finanças e Orça-
mento. (Art. 292 do Regimento Interno da Câmara)
Registro da audiência: mídia compartilhada no canal da Câmara Municipal no Youtube https://youtu.be/
EcrdYzix7yk

RELATÓRIO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
•	 Após a composição da Mesa, o senhor Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Verea-
dor Tiago de Faria, declarou aberta a audiência pública para apresentação e sugestões ao Projeto de Lei nº 
101/2021, do Executivo Municipal, que Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Socorro para o 
Exercício de 2022 em R$ 142.300.000,00 (Cento e Quarenta e Dois Milhões e Trezentos Mil Reais) e Emendas 
de números 1 a 10. 
•	 O vereador Marco Antonio Zanesco, relator da Comissão de Finanças e Orçamento esclareceu 
o procedimento aplicável à audiência pública e o Presidente informou a disponibilização online de link para 
acompanhar os slides no momento da apresentação do projeto;
•	 O Secretário da Fazenda da Prefeitura Municipal, Senhor Diogo Pereira do Nascimento 
(0h07m40/0h40m51), fez a apresentação pertinente ao Projeto de Lei nº 101/2021, do senhor Prefeito, que Esti-
ma a Receita e fixa a Despesa do Município de Socorro para o Exercício de 2022 em R$ 142.300.000,00 (Cento 
e Quarenta e Dois Milhões e Trezentos Mil Reais), utilizando para sua explanação a apresentação de ‘slides’, cuja 
cópia impressa foi juntada aos procedimentos da audiência e disponibilizado link para acompanhamento através 
da internet. Inicialmente cumprimentou os membros da Mesa Diretora dos trabalhos, os vereadores, o público 
presente e as pessoas que acompanham os trabalhos pela Internet. Disse que o projeto de lei n.º 101/2021 
fixa as despesas para o exercício de 2022 e estima a receita. Explicou o ciclo do planejamento orçamentário, 
sendo esse o seguinte: 1. Plano Plurianual: instrumento que estabelece as diretrizes, os objetivos e as metas 
para as despesas de capital e para as relativas aos programas de duração continuada para o período de 2022 a 
2025; 2. Lei de Diretrizes Orçamentárias:  cuja lei compreende as metas e prioridades para 2022, previstos no 
Plano Plurianual além de orientar a elaboração da lei de orçamento anual; e 3. LOA - Orçamento Anual:  dispõe 
sobre a previsão da receita e a fixação da despesa para 2022, ou seja, serão colocados valores nos programas 
de ação do governo e os diversos tipos de despesas necessários a cada um desses programas, já previstos na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias. Explicou o Secretário da Fazenda quanto a estimativa das receitas que foi 
considerado o cadastramento dos imóveis nas áreas de expansão urbana e núcleos urbanos; que foi tomado 
por base os valores arrecadados até agosto de 2021, somadas com as previsões de setembro a dezembro; e 
levado em consideração todos os convênios já firmados e, os pleiteados via SICONV. Elencou as fontes de re-
ceita: o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), o Fundo de Participação dos Municípios (FPM), o Imposto 
sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), a cota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS), as transferências do Sistema Único de Saúde (SUS), do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica (Fundeb), o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e os convênios de 
capital. Foram ainda feitas as seguintes observações quanto as despesas: 1. Educação: orçado o percentual de 
25,05% em relação aos impostos; 2. Saúde: orçado o percentual de 32,39% em relação aos impostos; 3. PASEP: 
orçado o percentual de 1% em relação as receitas devidas; 4. Reserva de contingência: reservado 0,5% = R$ 
710.000,00; 5. Reajuste salarial: Previsto reajuste de 10,0% - inflação; 6. Folha de pagamento: A despesa total com 
pessoal do Executivo será de 44,37% da RCL e, do Legislativo será de 1,69%; 7.  Precatórios: previsto o paga-
mento de R$ 710.000,0; 8. Consórcios: previsto repasses ao Conisca, Circuito das Águas Turístico, Saneamento 
Básico (Cisbra) e SAMU; 9. Câmara Municipal: Previsto o repasse de R$ 2.940.000,00; 10. Subvenções/Termo de 
Colaboração: Previsto repasses a Santa Casa, APAE, Conservatório Musical, Fundação Pio XII, Asilo, Lar Dom 
Bosco, Corenova; 11.  Festividades: Gestão dos Eventos Oficiais; 12. FUNDEB: previsto o cumprimento dos 
gastos obrigatórios com os profissionais do magistério; 13. Contratos: previsto todos os valores; 14. Prevista a 
Manutenção de todos os setores; 15.  Diversos: Água, luz, telefone, celular, jornal oficial de socorro, guias mirins, 
Estagiários, conselho tutelar, publicações oficiais, cursos, treinamentos, viagens; 16. Vale alimentação: pagamento 
do vale alimentação; 17. Frota: prevista as despesas com manutenção, combustível, lubrificantes, pneus, peças 
em geral; 18. Material de expediente: escritório, limpeza, higiene e informática; 19. Aquisição de equipamentos e 
material permanente para diversos setores; 20.  Iluminação pública: previsto o pagamento do contrato firmado; 
21. Merenda e transporte de alunos: previsto o pagamento da merenda e do transporte escolar e os monitores 
para o transporte escolar; 22. Lixo hospitalar: previsto o pagamento do recolhimento de todo o lixo; 23. Ou-
tros: Conservação das estradas, aquisição de medicamentos, limpeza pública, guarda municipal, aluguéis, etc.; 24. 
Contribuições com os Conselhos (Comtur / Comuc / Comder / Comdef / e outros);
Em seguida a palavra foi colocada à disposição dos vereadores que apresentaram as Emendas de números 01 a 
10 ao Projetos de Lei n.º 101/2021, fizeram uso da palavra os seguintes (0h42m01 – 01h01m53 ): O vereador 
Airton Benedito Domingues de Souza (MDB) explicou as Emendas de números 2 e 3, propostas por ele em 
conjunto com os vereadores Lauro Aparecido de Toledo e Osvaldo Brolezzi que, respectivamente, aumentando 
R$ 10.000,00 (dez mil reais) na dotação orçamentária destinada ao Centro do Idoso, totalizando trinta mil 
reais, a ser destinado ao Fundo Municipal do Idoso; e aumentando R$ 30.000,00 (trinta mil reais) na dotação 
orçamentária  para a manutenção do Departamento de Esporte e Lazer, a ser inserido no Fundo Municipal de 
Esporte e Lazer, cujo fundo foi criado neste ano, juntamente com o Conselho Municipal de Esporte e Lazer, e 
necessita de um aporte financeiro para iniciar os seus trabalhos. O vereador Tiago de Faria expôs as Emendas 
de números 8, 9 e 10, de sua autoria, no seguinte sentido: aumentando R$ 10.000,00 (dez mil reais) aos R$ 
60.000,00 (sessenta mil reais) destinados para o apoio ao Conselho Municipal de Cultura (COMUC), uma 
vez que os conselhos são muito importantes e o aumento desse recurso proporciona maior participação da 
sociedade nas deliberações; acrescentando R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para as oficinas culturais, totalizando 
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), cujas oficinas se realizam em diversos equipamentos culturais e em 
diversas oportunidades, a fim de proporcionar a difusão da cultura e, pós pandemia, oferecer diversas frentes 
de trabalho; e que aumentando R$ 100.000,00 (cem mil reais)  aos R$ 216.000,00 (duzentos e dezesseis mil 
reais) previstos pelo projeto para a subvenção do Conservatório Municipal de Socorro, uma vez que entende 
que para o atendimento de diversas indicações que apresentou ao longo do ano demanda a necessidade da 
existência de recurso, por exemplo, para a criação de uma fanfarra municipal e para o ‘chamamento público’ que 
deverá ocorrer no próximo ano e ainda disse que obteve informação do Secretário da Cultura no sentido de 
que haverá a difusão do ensino de música através da criação de polos. O vereador Willhams Pereira de Morais 
(PTB) em relação às Emendas de números 4, 5, 6 e 7, de sua autoria, disse que para a aquisição de materiais 
de consumo destinados à proteção animal foi acrescentando R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) aos R$ 
20.000,00 (vinte mil reais) já previstos pelo projeto; que propôs o acréscimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) 
ao valor a ser destinado ao Grupo de Enfrentamento à Violência Doméstica (GEVID) da Guarda Municipal 
totalizando R$ 15.000,00 (quinze mil reais) já existentes na dotação orçamentária; que propôs aumentar R$ 
15.000,00 (quinze mil reais) na ação de manutenção do Departamento de Trânsito, totalizando os recursos 
desse departamento em R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), visando projetos e campanhas voltados 
à prevenção de acidentes, haja vista o número alto de acidentes que vem ocorrendo em Socorro, inclusive 
com vítimas fatais, citou seu pleito da construção de uma cidade mirim voltada para educação no trânsito; 
que apresentou também emenda detinando mais quinze mil reais para o apoio às pessoas carentes, visando a 
compra de próteses e posterior distribuição a pessoas com deficiências em situação de carência ou baixa renda;
•	 Em seguida, de acordo com o cronograma, o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, 
colocou a palavra à disposição dos representantes das entidades e associações para se manifestar quanto ao 
projeto de lei. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra a audiência pública foi suspensa para que os 
presentes se manifestassem por escrito. 
•	 Decorrido o tempo designado para que os presentes se manifestassem por escrito, o vereador 
Marco Antonio Zanesco (01h14m16/01h18m12), fez a leitura das sugestões e comentários quanto ao Projetos 
de Lei n.º 101/2021 e emendas, sendo que quatorze (14) pessoas se manifestaram, todas favoráveis ao projeto 
e as emendas. Foram apresentadas as seguintes sugestões e comentários em folhas devidamente numeradas e 
destinadas a essas finalidades: (Fls. 1.) Quanto as emendas: Emenda nº 02 gostaria que esse valor fosse aumenta-
do pois R$ 6.000,00 acredito ser pouco sugestão no mínimo 20.000,00 diante de tudo que a instituição faz em 
acolher nossos idosos é o carinho que são tratados; (Fls. 7) Quanto ao projeto e emendas: Favorável ao Projeto 
e favorável as emendas ao projeto; (Fls. 10) Quanto ao projeto e emendas: As propostas apresentadas denotam 
a responsabilidade administrativa financeira da Prefeitura Municipal bem como as emendas dos senhores verea-
dores; (Fls. 13) Quanto ao projeto: Acredito que houve muita cautela na elaboração do orçamento da educação. 
Após 2 anos de pandemia existe uma defasagem na aprendizagem. Sugiro uma administração com mais ousadia 
em relação ao orçamento da educação. Acredito que as consequências econômicas, neste ano de 2021, para a 
população de baixa renda, sejam mais devastadoras que 2020, pois algumas transferências de renda deixaram 
de ser feitas pelo Governo Federal. Sugiro a criação de um programa de transferência municipal. e aumentar 
o nº de cestas básicas. Quanto as emendas: Vejo as emendas muito boas para a sociedade, contudo acredito 
queas mesmas poderiam ter uma melhor atenção do executivo. Ex; O Asilo José Franco Craveiro perdeu parte 
significante de sua receita, neste período de pandemia, sem realizar as festas tradicionais; e (Fls. 14) Quanto ao 
projeto: Disponibilizar um valor a mais para Tfd, quando pacientes previsão fazer um exame fora do domicilio 
em horários diferenciados. Ontem eu tinha uma endoscopia marcado no hospital regional de Jundiaí, estava 
marcado paras às 17:30, com 12 horas de jejum. Mas quando fui marcar um transporte, só havia um transporte 
que saía as 04:30 da manhã, o que seria muito tempo de espera. Consegui arrumar alguém que me levasse, mas 
é muito difícil pois mesmo se eu quisesse ir seria impossível voltar dirigindo devido ao exame que fiz. Chegando 
lá encontrei uma senhora de socorro também. que como eu foi fazer o mesmo exame só que no horário da 
tarde, e não tinha condições de ir no horário de manhã.
•	 A palavra foi concedida aos vereadores para interpelar o expositor fizeram uso da palavra. O ve-
reador Thiago Bittencourt Balderi (1h19m06 – 1h31m13) se dirigiu ao Secretário Municipal da Fazenda, Diogo 
Pereira do Nascimento, e perguntou se o percentual de 25,05% em relação aos impostos, ou seja, o exigido 
por lei, destinado a educação, era o necessário para atender a necessidade de investimentos na educação para 
recuperar o tempo em que as crianças ficaram afastadas da escola devido a pandemia, bem como qual seria o 
impacto se o Executivo Municipal concedesse reposição da ordem de 15% ou 20% ao funcionalismo. Respondeu 
o Secretário Municipal da Fazenda que no começo do ano será verificado como as receitas irão se comportar, 
sendo que houve um aumento nos índices da inflação e terão que avaliar os compromissos. Complementou 
o vereador Thiago Bittencourt Balderi que sempre é possível melhorar a educação, o que se faz com investi-
mentos. O vereador Willhams Pereira de Morais (1h31m22 – 1h35m52) se dirigiu ao Secretário Municipal da 
Fazenda, Diogo Pereira do Nascimento, e fez constar que indicou ao Prefeito para que fosse dado aumento 
aos funcionários de acima de dois dígitos, o que foi contemplado no orçamento, porém perguntou de quanto 
seria o aumento do auxílio alimentação. Respondeu o Secretário Municipal da Fazenda que essa ação do vale 
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alimentação está inserida dentro da ficha de prestação de serviço de cada setor. Que é da onde será retirado 
o valor do vale alimentação dos servidores daquele grupo de despesa. Que o total da despesa com o vale – 
alimentação é em torno de R$ 6.200.000,00 (Seis milhões e duzentos mil reais) e que a previsão de aumento 
é no mínimo de 10%, tendo em vista que o poder de compra do vale diminuiu bastante devido o aumento 
dos preços dos produtos. Que esse índice será encaminhado por ocasião da revisão salarial e não necessaria-
mente precisa ser o mesmo percentual. Complementou o vereador Willhams Pereira de Morais que é preciso 
melhorar esse índice, dentro das possibilidades, porque o custo de vida subiu muito. Respondeu o Secretário 
Municipal da Fazenda que estão discutindo a previsão orçamentária, mas que os índices da revisão salarial e o 
aumento do auxílio alimentação será feito através de leis específicas e que caso sejam maiores que o previsto 
será necessário suplementações e anulações de projetos já elaborados e definidos com valores. O vereador 
Airton Benedito Domingues de Souza (1h36m01 – 1h45m16) disse que sua preocupação era quanto ao rea-
juste do salário base do professor que seria de 31,03%, e passaria o mesmo a ser R$ 4.837,41 e que entende 
que isso teria um efeito cascata e perguntou se foi pensado como solucionar esse problema. Que a seu ver um 
aumento de 31,03% para professor e 10% para os demais funcionários iria complicar ainda mais essa situação. 
Respondeu o Secretário Municipal da Fazenda que com o aumento das receitas, através do aumento do repasse 
do Governo para o município, haverá aumento da aplicação na educação e juntamente a revisão dos salários 
dos professores, sendo que está vinculado. Que a seu ver o aumento da receita se destinará a pagar o piso 
e ficará comprometido a realização de novas ações. Complementou o vereador Airton Benedito Domingues 
de Souza disse que esse aumento diferenciado dentro da Prefeitura o preocupa, sendo que o próprio Tribunal 
de Contas poderá apontar essa diferença de percentuais. O Secretário Municipal da Fazenda explicou aponta-
mento do Tribunal de Contas quanto a diferença de percentuais, uma vez que foi dado 0,5% a menos para os 
agentes políticos e disse que em relação ao piso dos professores sempre houve uma diferença, mas nunca tão 
diferentes e discrepantes. Que se baseiam num índice para recuperar a perda de poder aquisitivo, mas que não 
existe uma lei que vincule a revisão salarial a um índice específico. O vereador Airton Benedito Domingues de 
Souza destacou que sua preocupação, assim como destacado pelo vereador Thiago Bittencourt Balderi quanto 
a necessidade de investimentos na educação, é porque que nota que apesar do empenho e a realização de estu-
dos aprofundados para a confecção do orçamento, o mesmo sofrerá um impacto muito grande, tendo em vista 
a inflação e outras medidas econômicas a serem anunciadas pelo governo, o que merecerá muita dedicação e 
atenção do Executivo Municipal
•	 O senhor Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Vereador Tiago de Faria, agradeceu ao 
Secretário Municipal da Fazenda, Diogo Pereira do Nascimento, parabenizando-o pela competência, bem como 
ao Prefeito e Vice-Prefeito. Em seguida declarou encerrados os trabalhos, solicitando à Assistência Legislativa 
que fosse lavrada uma ata desta audiência e que, posteriormente, a mesma fosse encaminhada à Comissão de 
Finanças e Orçamento para análise das manifestações e propostas. Por fim, agradeceu a presença de todos, 
solicitando aos presentes que assinassem o Livro de Presenças.

Sessão Ordinária de 16 de novembro de 2021 
Presidência: Vereador Willhams Pereira de Morais
Vereadores presentes: Airton Benedito Domingues de Souza, Alexandre Aparecido de Godoi, Lauro Aparecido 
de Toledo, Marcelo José de Faria, Marco Antonio Zanesco, Osvaldo Brolezzi, Thiago Bittencourt Balderi, Tiago 
de Faria e Willhams Pereira de Morais.

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

Expediente encaminhado pelo Executivo Municipal
Ofício n.º 204/202: encaminha o Projeto de Lei Complementar n.º 05/2021 que “dispõe sobre alteração dos 
art. 78 e 79 da Lei Complementar n.º 59/2001 – Código Tributário Municipal.” Deliberação da Presidência: En-
caminhe-se à Comissão Permanente de Justiça e Redação e à Comissão Permanente de Finanças e Orçamento 
para apreciação e elaboração de pareceres;
Ofício n.º 206/2021: encaminha o Projeto de Lei Complementar n.º 04/2021 que “Altera a Lei Complemen-
tar n.º 120/2007, conforme especifica.” Deliberação da Presidência: Encaminhe-se à Comissão Permanente de 
Justiça e Redação para apreciação e elaboração de pareceres; 
Ofício n.º 207/2021: encaminha resposta ao Pedido de Informação n.º 27/2021, do Vereador Willhams Pereira 
de Morais, que “solicita informação sobre os centros de informações do Portal Lions e Portal Colonial”. Delibe-
ração da Presidência: Para conhecimento dos senhores Vereadores e posteriormente arquive-se;
Ofício n.º 208/2021: encaminha o Projeto de Lei n.º 121/2021 que “Autoriza o Poder Executivo Municipal 
firmar Convênio com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, e dá outras providências.” Deliberação 
da Presidência: Encaminhe-se à Comissão Permanente de Justiça e Redação e à Comissão Permanente de Edu-
cação, Cultura, Saúde e Assistência Social para apreciação e elaboração de pareceres. 

Ofício de diverso
Ofício do Serviço Funerário do Município de Socorro – Plano Carvalho: informa, em resposta ao 
Requerimento n.º 182/2021, do Vereador Willhams Pereira de Morais, que o aparelho sonoro solicitado se 
encontra devidamente instalado no Cemitério Municipal e em funcionamento. Deliberação da Presidência: Para 
conhecimento dos senhores Vereadores;

Expediente encaminhado pelos senhores Vereadores
Ofício n.º 26/2021-DAF desta Câmara Municipal: encaminha o Balancete Financeiro referente ao mês de 
outubro/2021. Deliberação da Presidência: Encaminhe-se a Comissão de Finanças e Orçamento para parecer;
Projeto de Lei n.º 118/2021 do Vereador Willhams Pereira de Morais: denomina trechos da Estrada 
Vicinal SCR-713 como Estrada Vicinal José Maria Tonelli e Estrada Vicinal Pedro Dini e revoga Lei Municipal n.º 
4.148 de 05-04-2018. Deliberação da Presidência: Encaminhe-se à Comissão Permanente de Justiça e Redação 
para apreciação e elaboração de pareceres; 
Projeto de Lei n.º 119/2021 do Vereador Lauro Aparecido de Toledo: denomina logradouro público 
como Rua Benedito Felipin. Deliberação da Presidência: Encaminhe-se à Comissão Permanente de Justiça e 
Redação para apreciação e elaboração de pareceres; 
Projeto de Lei n.º 120/2021 do Vereador Lauro Aparecido de Toledo: denomina logradouro público 
como Praça Helena Borim Fellipim-Nona Lena. Deliberação da Presidência: Encaminhe-se à Comissão 
Permanente de Justiça e Redação para apreciação e elaboração de pareceres; 
Moção n.º 06/2021 do Vereador Marco Antonio Zanesco: manifesta aplauso à Prefeitura de Socorro, que 
por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou diversas ações relacionadas à campanha ‘Outubro Rosa’. 
Deliberação do Plenário: aprovada por unanimidade;
Requerimento do Vereador Tiago de Faria: n.º 211/2021, requer que seja oficiado ao Excelentíssimo 
Senhor Deputado Estadual Barros Munhoz solicitando que intervenha junto ao Governo do Estado, através 
da Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento, a fim de incluir o Município de Socorro no ‘Programa 
AgroSP+Seguro’, beneficiando a cidade com uma viatura específica para o trabalho de ronda na zona rural, 
Pickup cabine dupla, modelo 4x4. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento do Vereador Tiago de Faria: n.º 212/2021, requer que seja oficiado ao Excelentíssimo 
Senhor Deputado Federal Marcos Pereira, a fim de interceder junto ao Governo Federal, para apresentação 
de Emenda Parlamentar destinando recursos financeiros no valor de 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais) ao 
Município de Socorro a fim de ser aplicado na implantação do circuito integrado de câmeras de segurança na 
cidade. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento do Vereador Osvaldo Brolezzi e coautoria dos Vereadores Airton Benedito 
Domingues de Souza e Lauro Aparecido de Toledo: n.º 214/2021, requer que seja oficiado o 
Excelentíssimo Senhor Deputado Federal Baleia Rossi solicitando sua intervenção a fim de que seja destinada 
ao nosso município uma máquina pá carregadeira e um caminhão basculante para a coleta de lixo e que 
interceda junto ao Governo do Estado de São Paulo, para a instalação de uma unidade do Poupa Tempo em 
nosso município. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento dos Vereadores Lauro Aparecido de Toledo e Airton Benedito Domingues de 
Souza: n.º 213/2021, requer retirada do Projeto de Lei nº 116/2021, que altera Anexo da Lei Municipal nº 
4148 de 05/04/2019. Deliberação da Presidência: atenda-se; 
Requerimento do Vereador Airton Benedito Domingues de Souza: n.º 215/2021, requer que seja 
dispensada a discussão e votação da Redação Final do Projeto de Lei nº 110/2021, de autoria do Vereador Tiago 
de Faria, que institui a Carteira Municipal de Artesão, do Projeto de Lei nº 115/2021, de autoria do Prefeito 
Municipal, que dá nova redação ao artigo 1º da Lei nº 3135/2006, alterada pelas Leis nºs 3801/2014 e 4063/2017, 
disponibilizando bolsas de estudo aos alunos matriculados na Faculdade XV de Agosto e do Projeto de Lei 
nº 101/2021, de autoria do Prefeito Municipal, que estima a receita e fixa a despesa do município para 2022. 
Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento do Vereador Willhams Pereira de Morais: n.º 216/2021, requer que seja constado 
em ata um Voto de Congratulações a ONG ‘Voluntárias na Proteção Animal (VPA)’, através das protetoras 
Tatiana Aparecida Esposito e Juliana Moraes, pelos serviços prestados em prol dos animais em nosso município. 
Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento do Vereador Willhams Pereira de Morais: n.º 217/2021, requer que seja constado 
em ata um Voto de Congratulações a ONG ‘Bicho é Bom’, através das protetoras Marta Maria de Godoi e 
Alessandra Ribeiro Picareli, pelos serviços prestados em prol dos animais em nosso município. Deliberação do 
Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento do Vereador Willhams Pereira de Morais: n.º 218/2021, requer que seja constado 
em ata um Voto de Congratulação à voluntária da causa animal senhora Regina Bittencourt, pelos serviços 
prestados em prol dos animais em nosso município. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento do Vereador Willhams Pereira de Morais: n.º 219/2021, requer que seja oficiado o 
Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Danilo Balas, agradecendo a destinação de recurso para a educação, 
indicada para a Escola Estadual José Dini, através de Emenda Parlamentar, o que trará melhores condições à 
aprendizagem nessa unidade de ensino. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento do Vereador Willhams Pereira de Morais: n.º 220/2021, requer que seja oficiado o 
Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Edmir Chedid, solicitando a destinação do montante de R$ 90.000,00 
(noventa mil reais) ao município de Socorro, com o objetivo de possibilitar a aquisição dos equipamentos 
necessários para a instalação de uma Clínica Veterinária Municipal. Deliberação do Plenário: aprovado por 
unanimidade;
Requerimento do Vereador Tiago de Faria: n.º 221/2021, requer que seja constado em ata um Voto 
de Congratulação ao senhor Pedro Paulo Silva, professor de Muay Thai e sócio proprietário do Centro de 
Treinamento Over, nesta cidade, pela realização da Etapa do Campeonato Paulista de Muay Thai em 31 de 
outubro próximo passado no ginásio Municipal de Esportes. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento do Vereador Willhams Pereira de Morais: n.º 222/2021, requer que seja constado 
em ata um Voto de Congratulação ao GCM João Agnaldo de Araújo pela aposentadoria e pelos 33 anos de 
dedicação à Corporação da Guarda Civil Municipal da Estância de Socorro, atuando com excelência, respeito, 
responsabilidade e prontidão. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento do Vereador Tiago de Faria: n.º 223/2021, requer que seja oficiado ao Excelentíssimo 
Senhor Deputado Federal Marcos Pereira, a fim de interceder junto ao Governo Federal, para apresentação 
de Emenda Parlamentar destinando recursos financeiros no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) ao 
município de Socorro a fim de ser aplicado na área da Assistência Social. Deliberação do Plenário: aprovado 
por unanimidade;
Requerimento de autoria conjunta dos Vereadores: n.º 224/2021, solicitando a consignação em ata 
manifestando profundo pesar pelo falecimento de: Marco Antonio de Sá Oliveira, Audalio Ferreira de Oliveira, 
Donizete Aparecido Telascrea, Maria Aparecida Pinto Moreira, João Natalino de Moraes Carmo, Miguel Leme da 
Silva, Rosália Ribeiro Carvalho, Ademir Aparecido Alves de Oliveira, Maria Irene Coelho Niero, Jonas Augusto 
de Moraes, José do Carmo da Silva, Lucélia Cardoso Fiorini, Jandyra Barbosa Teixeira, Donato Farina, Edson 
Donizetti Polli, Décio Miguel Jacinto e Mario Alves de Oliveira. Deliberação da Presidência: atenda-se;
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Indicações do Vereador Lauro Aparecido de Toledo ao senhor Prefeito: nº 544/2021, indica que seja 
realizada a operação tapa buracos na Rua Nicolau Correia Bueno, mais especificamente próximo à esquina com a 
Rua Estevan Bozola, onde se encontra um grande buraco; e nº 545/2021, indica que seja construída uma lombada 
no cruzamento das Rua Armando Palmiro Beneduzzi com a Rua Hércules Beneduzzi, no Bairro Aparecidinha;
Indicações do Vereador Marcelo José de Faria ao senhor Prefeito: nº 546/2021, indica que determine 
ao departamento competente que seja instalada uma faixa de pedestre na Rua General Glicério, em frente a 
Padaria Sartori; nº 547/2021, indica que determine ao departamento competente que faça a manutenção da 
pedra portuguesa que reveste o solo na Praça da Matriz; e nº 551/2021, indica que determine ao departamento 
competente que seja realizada a pintura da faixa de pedestre na Rua Capitão Roque de Oliveira Dorta, próximo 
ao entroncamento com a Rua Ferrúcio Beneduzzi;
Indicação do Vereador Marco Antonio Zanesco ao senhor Prefeito: nº 548/2021, indica que determine 
ao departamento competente que que realize os estudos necessários e implemente as soluções encontradas a 
fim de melhorar a iluminação na Praça Edwiges Fontana Coelho;
Indicações do Vereador Osvaldo Brolezzi ao senhor Prefeito: nº 539/2021, indica que seja instituído 
um Plano de Carreira a todos os funcionários públicos municipais, visando uma maior valorização do trabalhador 
e readequação do Plano de Carreira dos funcionários públicos atuantes na área de segurança pública; nº 
540/2021, indica que seja nivelada e cascalhada a estrada vicinal que dá acesso ao Bairro da Labrinha e seja feita 
a manutenção de ponte localizada na estrada vicinal que dá acesso ao Bairro; nº 541/2021, indica que realize 
a construção de banheiro público (masculino/feminino) e/ou vestiários aos arredores da Quadra Poliesportiva 
localizada no Jardim Santa Cruz; e nº 542/2021, indica que realize a instalação de um bebedouro de água 
potável próximo à Quadra Poliesportiva localizada no Bairro Santa Cruz;
Indicação do Vereador Tiago de Faria ao senhor Prefeito: nº 549/2021, indica que determine ao de-
partamento competente para que efetue reparos (nivelamento e cascalhamento) no leito carroçável da Es-
trada Municipal que liga o bairro dos Nogueiras ao bairro do Agudo, mais especificamente no trecho situado 
entre o portão da propriedade do senhor Hermelindo Brolezzi até a entrada do Loteamento Laranjeiras;
Indicação do Vereador Thiago Bittencourt Balderi ao senhor Prefeito: nº 550/2021, indica que 
determine ao departamento competente que realize os reparos que se fizerem necessários na esquina das 
Ruas Pe. Francisco Paiva e Elpídio Ferraz Andrade, especialmente na canaleta de escoamento, tendo em vista 
que o local rotineiramente acumula água.
O senhor Presidente determinou o devido encaminhamento das proposituras.

ORDEM DO DIA
Em única discussão e votação

Projeto de Decreto Legislativo n.º 10/2021 do Vereador Marco Antonio Zanesco e outros: dispõe 
sobre a concessão de honraria. 
Projeto de Resolução n.º 06/2021 de autoria conjunta dos Vereadores Airton Benedito Domin-
gues de Souza e Lauro Aparecido de Toledo: institui no âmbito da Câmara Municipal homenagem aos 
melhores do esporte no ano. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Emenda n.º 01 ao Projeto de Lei n.º 100/2021 da Comissão de Justiça e Redação: altera o Art. 14 
que passa a ter a seguinte redação: “Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário, em especial a Lei n.º 4.052, de 10 de maio de 2017”. Deliberação do Plenário: 
aprovada por unanimidade;
Emenda n.º 01 ao Projeto de Lei n.º 110/2021 da Comissão de Justiça e Redação:  o caput do 
Artigo 1º passa a ter a seguinte redação: “Art. 1º - Cabe ao Executivo Municipal o cadastro e inscrição 
dos artesãos e dos empreendimentos artesanais no Município de Socorro”. Deliberação do Plenário: aprovada 
por unanimidade;
Emenda n.º 01 ao Projeto de Lei n.º 115/2021 da Comissão de Justiça e Redação:  altera a ementa 
do projeto que passa a ser a seguinte: “Dá nova redação ao artigo 1º da Lei Municipal nº 3135/2006, alterada 
pelas Leis Municipais 3801/2014 e 4063/2017, disponibilizando 35 (trinta e cinco) bolsas de estudos, para alunos 
matriculados na Faculdade XV de Agosto”; e dá nova redação ao Artigo que passa a ter a seguinte redação: 
“Art. 1º. Fica o Município de Socorro autorizado a conceder 35 (trinta e cinco) bolsas de estudos, destinadas 
a alunos residentes nesta cidade, que atendam aos requisitos constantes no artigo 5º e seus incisos, que estão 
matriculados na FACULDADE XV DE AGOSTO S/C LTDA, localizada neste município. Parágrafo Único – 
O valor máximo do subsídio será de 15 UFMS (Unidade Fiscal do Município de Socorro)”. Deliberação do 
Plenário: aprovada por unanimidade;
Emenda n.º 01 ao Projeto de Lei n.º 101/2021 do Vereador Marco Antonio Zanesco:  aumenta R$ 
6.000,00 na subvenção social destinada ao Asilo José Franco Craveiro. Deliberação do Plenário: aprovada por 
unanimidade;
Emenda n.º 02 ao Projeto de Lei n.º 101/2021 dos Vereadores Airton Benedito Domingues de 
Souza, Lauro Aparecido de Toledo e Osvaldo Brolezzi: aumenta R$ 10.000,00 na dotação orçamentária 
destinada ao Centro do Idoso. Deliberação do Plenário: aprovada por unanimidade;
Emenda n.º 03 ao Projeto de Lei n.º 101/2021 dos Vereadores Airton Benedito Domingues de 
Souza, Lauro Aparecido de Toledo e Osvaldo Brolezzi: aumenta R$ 30.000,00 na dotação orçamentária 
destinada à Manutenção do Departamento de Esporte. Deliberação do Plenário: aprovada por unanimidade;
Emenda n.º 04 ao Projeto de Lei n.º 101/2021 do Vereador Willhams Pereira de Morais: aumenta em R$ 
25.000,00 na dotação orçamentária destinada à proteção animal. Deliberação do Plenário: aprovada por unanimidade;
Emenda n.º 05 ao Projeto de Lei n.º 101/2021 do Vereador Willhams Pereira de Morais: aumenta em R$ 
5.000,00 na dotação orçamentária destinada à defesa da mulher. Deliberação do Plenário: aprovada por unanimidade;
Emenda n.º 06 ao Projeto de Lei n.º 101/2021 do Vereador Willhams Pereira de Morais: aumenta 
em R$ 15.000,00 na dotação orçamentária destinada ao Departamento de Trânsito. Deliberação do Plenário: 
aprovada por unanimidade;
Emenda n.º 07 ao Projeto de Lei n.º 101/2021 do Vereador Willhams Pereira de Morais: aumenta 
em R$ 10.000,00 na dotação orçamentária destinada ao apoio às pessoas carentes. Deliberação do Plenário: 
aprovada por unanimidade;
Emenda n.º 08 ao Projeto de Lei n.º 101/2021 do Vereador Tiago de Faria: aumenta em R$ 100.000,00 
na dotação orçamentária destinada à Subvenções Sociais p Conservatório Musical. Deliberação do Plenário: 
aprovada por unanimidade;
Emenda n.º 09 ao Projeto de Lei n.º 101/2021 do Vereador Tiago de Faria: aumenta em R$ 20.000,00 
na dotação orçamentária destinada à Oficinas Culturais. Deliberação do Plenário: aprovada por unanimidade;
Emenda n.º 10 ao Projeto de Lei n.º 101/2021 do Vereador Tiago de Faria:  aumenta em R$ 10.000,00 
na dotação orçamentária destinada ao Apoio ao COMUC. Deliberação do Plenário: aprovada por unanimidade. 

Em 1ª discussão e votação
Projeto de Lei n.º 93/2021 do vereador Marcelo José de Faria: dispõe sobre a obrigatoriedade da 
aplicação do questionário M-CHAT nas Unidades Básicas de Saúde - UBS do Município de Socorro e dá outras 
providências. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 100/2021 do Executivo Municipal: cria o Programa ‘Hortas Urbanas Agroecológicas’ 
no Município de Socorro e dá outras providências. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 101/2021 do Executivo Municipal: Projeto de Lei nº 101/2021, do Executivo Municipal, 
que Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Socorro para o Exercício de 2022 em R$ 142.300.000,00 
(Cento e Quarenta e Dois Milhões e Trezentos Mil Reais). Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 108/2021 do vereador Airton Benedito Domingues de Souza: dispõe sobre circo 
itinerante instalado no Município. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 110/2021 do vereador Tiago de Faria: institui a Carteira Municipal de Artesão e da 
outras providências. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 114/2021 do Vereador Marco Antonio Zanesco: cria a Carteira de Identificação do 
Autista (CIA), para a pessoa diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), no âmbito do Municí-
pio de Socorro. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 115/2021 do Executivo Municipal: dá nova redação ao art. 1.º da Lei Municipal n.º 
3.135/2006, alterada pelas Leis Municipais 3801/2014 e 4063/2017, disponibilizando 28 (vinte e oito) bolsas de 
estudos para alunos matriculados na Faculdade XV de Agosto, conforme especifica. Deliberação do Plenário: 
aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 117/2021 do Executivo Municipal: altera o artigo 1º da Lei nª 2504/1992, conforme 
especifica. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade.

Sessão Extraordinária de 16 de novembro de 2021
Presidência: Vereador Willhams Pereira de Morais
Vereadores presentes: Airton Benedito Domingues de Souza, Alexandre Aparecido de Godoi, Lauro Aparecido 
de Toledo, Marcelo José de Faria, Marco Antonio Zanesco, Osvaldo Brolezzi, Thiago Bittencourt Balderi, Tiago 
de Faria e Willhams Pereira de Morais.

ORDEM DO DIA
Em segunda discussão e votação

Projeto de Lei n.º 93/2021 do vereador Marcelo José de Faria: dispõe sobre a obrigatoriedade da 
aplicação do questionário M-CHAT nas Unidades Básicas de Saúde - UBS do Município de Socorro e dá outras 
providências. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 100/2021 do Executivo Municipal: cria o Programa ‘Hortas Urbanas Agroecológicas’ 
no Município de Socorro e dá outras providências. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 101/2021 do Executivo Municipal: Projeto de Lei nº 101/2021, do Executivo Municipal, 
que Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Socorro para o Exercício de 2022 em R$ 142.300.000,00 
(Cento e Quarenta e Dois Milhões e Trezentos Mil Reais). Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 108/2021 do vereador Airton Benedito Domingues de Souza: dispõe sobre circo 
itinerante instalado no Município. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 110/2021 do vereador Tiago de Faria: institui a Carteira Municipal de Artesão e da 
outras providências. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 114/2021 do Vereador Marco Antonio Zanesco: cria a Carteira de Identificação do 
Autista (CIA), para a pessoa diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), no âmbito do Municí-
pio de Socorro. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 115/2021 do Executivo Municipal: dá nova redação ao art. 1.º da Lei Municipal n.º 
3.135/2006, alterada pelas Leis Municipais 3801/2014 e 4063/2017, disponibilizando 28 (vinte e oito) bolsas de 
estudos para alunos matriculados na Faculdade XV de Agosto, conforme especifica. Deliberação do Plenário: 
aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 117/2021 do Executivo Municipal: altera o artigo 1º da Lei nª 2504/1992, conforme 
especifica. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade.

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

CONVOCA seus conselheiros à REUNIÃO ORDINÁRIA  
Dia 29/11/2021 às 18h00min na SALA DOS CONSELHOS localizada no Centro Administrativo Municipal de 

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

PAUTA:
- Aprovação da ata da reunião ordinária nº 146;
- Informes Gerais: Ações do COMDEMA
- Informes das Comissões do COMDEMA; 
- Informes da SEMADS;
- Consulta de viabilidade de condomínio de lotes: 
•	 Processo 15787_2021- Leme Empreendimentos e Administração de Bens LTDA;
•	 Processo 11025_2021- Bruna Raposo Spinelli e outros;
•	 Processo 10372_2021- Benedito João Ferreira Leme.
 - Parecer da comissão – Processo: José Carlos Lazari-ME- Atividade de extração e comércio de minérios – Rio 
Camanducaia
 - Palavra Livre e outros assuntos.

Tiago Sartori
Presidente do COMDEMA

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

EDITAL DE COMUNICADO
Interessado(a):  Sr(a). J.R.M 

Considerando os termos do parágrafo único do Artigo 458 da Lei Complementar nº 3406/2010 que estabelece 
o Código de Posturas do Município da Estância de Socorro.
Considerando que os Serviços de Correio não lograram êxito em encontrar o(a) interessado(a) em endereço 
de correspondência informado, impossibilitando a intimação via postal com AR.
Considerando que após tentativas frustradas de cientificar o(a) interessado(a)  pelos números de telefones 
informados. 
O Departamento de Fiscalização e Posturas COMUNICA o(a) interessado(a) que foi lavrado em seu nome 
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR referente ao imóvel situado à Rua Carlos Russo, Lote 15 Quadra L, Portal 
Colonial (Inscrição municipal: 01-02-526-0060-001).
E para que chegue ao conhecimento e que não se possa alegar desconhecimento lavrou-se este Edital.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 10 de Novembro de 2021.

Fabiana Duarte da Silva
Diretora de Fiscalização e Posturas

EDITAL DE COMUNICADO
Interessado(a):  Sr(a). M. I. S. C. 

Considerando os termos do parágrafo único do Artigo 458 da Lei Complementar nº 3406/2010 que estabelece 
o Código de Posturas do Município da Estância de Socorro.
Considerando que os Serviços de Correio não lograram êxito em encontrar o(a) interessado(a) em endereço 
de correspondência informado, impossibilitando a intimação via postal com AR.
Considerando que após tentativas frustradas de cientificar o(a) interessado(a)  pelos números de telefones 
informados. 
O Departamento de Fiscalização e Posturas COMUNICA o(a) interessado(a) que foi lavrado em seu nome 
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR referente ao imóveis situados à Rua Maria Benedita de Moraes Conti, Lotes 6 e 
7 Quadra A, Portal Colonial ( inscrições municipais: 01-02-515-0085-001 e 01-02-515-0095-001).
E para que chegue ao conhecimento e que não se possa alegar desconhecimento lavrou-se este Edital.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 08 de Novembro de 2021.

Fabiana Duarte da Silva
Diretora de Fiscalização e Posturas

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

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. 

DECRETO LEGISLATIVO N.º 09/2021
“Concede Título de ‘Cidadã Benemérita’ à Irmã Maria Lucia Rodrigues Rocha.”
WILLHAMS PEREIRA DE MORAIS, Presidente da Câmara Municipal da Estância de Socorro, Estado de São 
Paulo, usando de suas atribuições legais,
Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo:
Artigo 1.° - Fica concedido o título de “CIDADÃ BENEMÉRITA” à Irmã Maria Lucia Rodrigues Rocha, pelos 
relevantes serviços prestados à frente da comunidade religiosa, em especial pelo trabalho desenvolvido junto 
ao Asilo José Franco Craveiro.
Artigo 2.° - A outorga do Título será feita em Sessão Solene a ser designada de comum acordo entre a 
Presidência e o homenageado.
Artigo 3.° - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal da Estância de Socorro, 17 de novembro de 2021. 
Willhams Pereira de Morais-Presidente da Câmara Municipal

RESOLUÇÃO n.º 05/2021
“Institui, no âmbito da Câmara Municipal, homenagem aos melhores do esporte no ano”
WILLHAMS PEREIRA DE MORAIS, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, 
ESTADO DE SÃO PAULO,
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte Resolução:
Art. 1.° Fica instituída homenagem anual aos melhores do esporte no ano – “Diploma Pedro Aparício de Marco 
Pinto - Pepe” a se realizar em Sessão Solene da Câmara Municipal de Socorro, durante o mês de dezembro. 
Parágrafo Único. A homenagem de que trata o caput deste artigo tem a finalidade de incentivar, reconhecer e 
valorizar os atletas e esportistas que se destacaram em suas modalidades no respectivo ano.  

Seção I – DO PROCEDIMENTO DE ESCOLHA DOS HOMENAGEADOS
Art. 2.°  Os homenageados serão escolhidos por um Comitê de Escolha especialmente nomeado para esta 
função, o qual terá a seguinte composição:
I. Um representante da Comissão Permanente de Educação, Saúde, Cultura e Assistência Social da Câmara 
Municipal;
II. Um representante da Diretoria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude;
III. Cinco representantes do Conselho Municipal do Esporte;
Parágrafo Único. A presidência e coordenação dos trabalhos do Comitê de Escolha caberá ao representante da 
Comissão Permanente de Educação, Saúde, Cultura e Assistência Social da Câmara Municipal;
Art. 3.°  O Comitê de Escolha reunir-se-á nas dependências da Câmara Municipal ou em ambiente virtual, 
reunião  em data a ser fixada pelo Presidente do Comitê a quem compete a direção dos trabalhos;
Parágrafo Único. A reunião de que trata o caput deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias da nomeação do Comitê 
de Escolha;
Art. 4.°  Escolhidos os homenageados:
I. será dado ciência ao Presidente da Câmara Municipal da Estância de Socorro  à quem será requerida 
a designação de data para realização da solenidade de entrega;
II. será dado ciência à Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social a quem 
competirá a propositura de Projeto de Decreto Legislativo concedendo a homenagem aos indicados.

Seção II – DA PREMIAÇÃO
Art. 5.° Anualmente serão homenageados até 08 (oito) atletas e esportistas, de livre escolha pelo Comitê 
previsto no art. 2.º;
Art. 6.°  Compete á Câmara Municipal a confecção de diploma contendo o brasão de armas do município, o 
nome do homenageado e a modalidade praticada.  

Seção III – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 7.º As despesas decorrentes da execução da presente resolução ocorrerão por conta de verbas 
orçamentárias próprias.
Art. 8.º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Câmara Municipal da Estância de Socorro, 17 de novembro de 2021.

Willhams Pereira de Morais-Presidente da Câmara Municipal


