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

PORTARIA Nº 9338/2022
Institui a Comissão do Processo Seletivo junto à Secretaria Municipal de Educação 

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

Art. 1º - Designar a Comissão organizadora para realização e acompanhamento das fases do processo 
seletivo junto à Secretaria de Educação, que será composta dos seguintes membros:

- Ivanilde Trentino Casagrande
- Daniele Ferreira Torres Silotto
- Denise Aparecida Sartori Gonçalves
- Fernanda Aparecida de Lima
- Fernando Montini
- Patrícia Aparecida Oliani de Toledo
- Reginéia Tavares da Silva
- Rosana de Cássia Falciroli Paltrinieri
- Sara Zeferino Oliveira da Silva
- Valmir Aparecido Guinato
Art. 2º - A Comissão do Processo Seletivo terá a responsabilidade zelar pelo cumprimento das 

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 02 de março de 2022

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 9339/2022
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 01/2022 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
Lethícia Estevam Nery Córdoba – R.G .nº MG-20.449.217- (Enfermeiro) 21-02-2022

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 03 de março de 2022

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 9340/2022
JOSUÉ RICARDO LOPES, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, 

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

Art. 1º - Designar a servidora ALINE DE OLIVEIRA PANONTIM portadora da CTPS 12194 Série 
00356-SP, ocupante do emprego permanente de Escriturário atualmente designada no emprego em comissão 
de Chefe do Serviço de Cadastro e Tributação – ref. 35 para responder por Denise Benedita Mazeto Valdo - 
Diretora do Departamento de Tributos – ref. 50 durante o gozo de suas férias regulamentares concedidas no 
período de 03 a 17 de Março de 2022 – 15 (quinze) dias, fazendo jus à diferença entre as respectivas referências 
de seus empregos em comissão.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 03 de março de 2022

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

Guardas Municipais participam de capacitação
sobre motopatrulhamento em Bragança Paulista

Durante essa semana, quatro agen-
tes da Guarda Civil Municipal de Socor-
ro participaram de curso de capacitação 
sobre motopatrulhamento em Bragan-
ça Paulista. Os instrutores do curso, que 
foi do dia 26 de fevereiro até 1º de mar-
ço, foram os agentes Henrique e Bruno 
da GCM de Bragança Paulista.

Dentre as atividades e tópicos 
abordados no curso, estiveram: técni-
cas de pilotagem on-road e off-road, 
transposição de obstáculos, procedi-
mentos operacionais, doutrina de mo-
topatrulhamento, legislação, psicologia 
aplicada e resiliência.

Além da diplomação, ocorrida na 
tarde de quinta-feira (03/03), os GCMs 
de Socorro foram agraciados com a 
entrega de braçal, simbolizando a ron-
da de motopatrulha.

Atualmente, a GCM de Socorro 
dispõe de seis motos e quatro agentes 
que realizam a motopatrulha.

PLANTÃO ANUAL DE TAXÍS 2022
ATENÇÃO TAXISTAS para a realização da verificação metrológica dos taxímetros, deverão os detentores dos instru-
mentos efetuar o AGENDAMENTO ELETRÔNICO NO SITE DO IPEM-SP (www.ipem.sp.gov.br) e o PAGAMENTO 
DA TAXA METROLÓGICA ANTECIPADA a que se refere o artigo 11 da Lei 9.933/99, por meio de respectiva Guia de 
Recolhimento da União (GRU), no Banco do Brasil e comparecer no horário agendado na pista localizada a Av. Vicente 
Lomonico Próximo Ao Balneário Afpesp – Bairro Pompéia – Socorro/SP das 10h as 15h - DATAS: 15 E 16/03/2022

Devendo apresentar no ato da verificação metrológica os seguintes documentos:
a) Alvará de Estacionamento fornecido pela Prefeitura Municipal dentro do prazo de validade;
b) Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (categoria aluguel);
c) Certificado de Verificação do Taxímetro Ipem/SP, referente à última verificação metrológica do instrumento;
d) Guia de Recolhimento da União (GRU) quitada;
e) Ordem de serviço fornecida por oficina credenciada e devidamente autorizada pelo Ipem-SP para a execução dos 
serviços de instalação, manutenção e reparo de taxímetros (quando houver).

A inobservância do cumprimento da presente portaria implicará em sanções previstas na legislação metrológica pertinente.

Prefeitura relembra que não há 
coleta de lixo aos domingos e pede 

colaboração da população
A Secretaria de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável da Pre-
feitura de Socorro relembra os mo-
radores que não há coleta de lixo aos 
domingos, portanto, solicita que os sa-
cos não sejam colocados na rua neste 
dia de semana, para evitar que sejam 
rasgados e os resíduos se espalhem pe-
las vias, principalmente na região cen-
tral da cidade, onde isso ocorre com 
bastante frequência.

Nos demais dias, a coleta de lixo or-
gânico e reciclável segue o cronograma 
disponível no link: https://meioambien-
te.socorro.sp.gov.br/lixo

É dever de todos contribuir com a 
limpeza pública. Lembrando que descar-
te irregular de lixo é passível de multa.
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LICITAÇÃO ............................................................. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 007/2022
PROCESSO Nº 011/2022/PMES - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 
005/2022 – Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Cascalho Britado de Rocha Natural, 
posto em Socorro, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes no 
Termo de Referência do Edital.

MINERAÇÃO DISPER LTDA - EPP

Item Quant. Unid Descrição Valor 
unitário

1. 26.250 Toneladas
Cascalho ou pedregulho britado de Rocha Natural 
(Granito, Quartzito, Gnaisse ou Similar), com 
granulometria de 4,8mm a 100mm definido pela norma 
NBR 7211 da ABNT.

R$ 52,50

2.
cota 

reservada 
do item 1

8.750 Toneladas
Cascalho ou pedregulho britado de Rocha Natural 
(Granito, Quartzito, Gnaisse ou Similar), com 
granulometria de 4,8mm a 100mm definido pela norma 
NBR 7211 da ABNT.

R$ 52,50

Lilian Mantovani Pinto de Toledo – Pregoeira

EXTRATO DE ADITAMENTO
CONTRATANTE: Município de Socorro. CONTRATADO: RÁDIO NOSSA SENHORA DO 
SOCORRO LTDA. – ME. OBJETO: Aditamento a Contratação de veículo de comunicação radiofônica (AM/
FM), com cobertura no município de Socorro, para o período de 12 (doze) meses, com objetivo de divulgar 
informações de caráter educativo, informativo ou de orientação social relacionado a programas, obras, serviços 
e campanhas municipais, conforme especificações contidas no anexo II - Projeto Básico do Edital. VALOR: R$ 
69.020,76. VIGÊNCIA: 12 meses. ASSINATURA: 09/02/2022. PROCESSO Nº 002/2018/PMES – 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018.

CONTRATANTE: Município de Socorro. CONTRATADO: Sr. Antonio de Pádua Tovazi. OBJETO: 
Aditamento do contrato para Locação de Imóvel para atender necessidades de instalação e funcionamento do 
Banco do Povo Paulista. VALOR: R$ 20.406,96. VIGÊNCIA: 12 meses. ASSINATURA: 01/02/2022. 
PROCESSO Nº 009/2018/PMES - DISPENSA Nº 003/2018.

CONTRATANTE: Município de Socorro. CONTRATADO: Sr. Roberto Tadeu Risso e outro. 
OBJETO: Aditamento a Locação de Imóvel para atender as acomodações da equipe do CAPS – Centro 
de Atendimento Psicossocial da Secretaria de Saúde. VALOR: R$ 49.303,44. VIGÊNCIA: 12 meses. 
ASSINATURA: 21/02/2022. PROCESSO Nº 018/2018/PMES - DISPENSA Nº 006/2018.

CONTRATANTE: Município de Socorro. CONTRATADO: LIMPAV TERRAPLANAGEM E 
PAVIMENTAÇÃO LTDA. OBJETO: Aditamento a Contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de obras de engenharia, com fornecimento de materiais, visando a “Ampliação da primeira camada e 
de instalação da primeira etapa da segunda camada do Aterro Sanitário do Município de Socorro/SP”, através 
de recursos oriundos do contrato FEHIDRO nº 091/2021, firmado entre o Município de Socorro e o FEHIDRO 
– Fundo Estadual de Recursos Hídricos, conforme especificações descritas no anexo III – Termo de Referência/
Memorial Descritivo do Edital. VIGÊNCIA: 60 dias. ASSINATURA: 09/02/2022. PROCESSO Nº: 
031/2021/PMES - TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2021.

CONTRATANTE: Município de Socorro. CONTRATADO: LIMPAV TERRAPLANAGEM E 
PAVIMENTAÇÃO LTDA. OBJETO: Aditamento a Contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de obras de engenharia, com fornecimento de materiais, visando a “Ampliação da primeira camada e 
de instalação da primeira etapa da segunda camada do Aterro Sanitário do Município de Socorro/SP”, através 
de recursos oriundos do contrato FEHIDRO nº 091/2021, firmado entre o Município de Socorro e o FEHIDRO 
– Fundo Estadual de Recursos Hídricos, conforme especificações descritas no anexo III – Termo de Referência/
Memorial Descritivo do Edital. VALOR: R$ 68.251,22. ASSINATURA: 21/02/2022. PROCESSO Nº: 
031/2021/PMES - TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2021.

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: Município de Socorro. CONTRATADO: MITRA – ACESSO EM REDE E 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MUNICIPAL S.A. OBJETO: Contratação de empresa 
especializada em solução integrada para implantação e manutenção de sistemas informatizados para gestão 
do cadastro técnico multifinalitário, conforme especificações constantes no anexo II - Termo de Referência do 
edital. VALOR: R$ 1.802.000,00. VIGÊNCIA: 24 meses. ASSINATURA: 16/02/2022. PROCESSO Nº 
085/2021/PMES - PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2021.

Paulo Reinaldo de Faria - Chefe da Supervisão de Licitação 

APOSTILA DE REAJUSTE DE PREÇOS
PROCESSO Nº 008/2018/PMES – PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018

Considerando o disposto no Art. 65, inciso II, alínea “d”, § 8º da Lei Federal de Licitações Nº 8.666/93 e demais 
alterações posteriores fica concedido aos requerentes o reequilíbrio de preços e reajustes no valor do KM/
rodado ao dia a partir da publicação da Ata de Registro de preços, como segue:

ROTAS EMPRESAS VALOR DO 
KM ANTERIOR

NOVO VALOR 
DO KM

1 ALCIDES DE MORAES ME R$ 2,59 R$ 2,86
2 CLÁUDIA MARIA DE TOLEDO MEI R$ 2,29 R$ 2,51
3 EVANDRO JOÃO DE SOUSA ME R$ 2,21 R$ 2,41
5 JAIME DA SILVA OLIVEIRA MEI R$ 2,68 R$ 2,84
6 REGINALDO PAVANI ME R$ 2,20 R$ 2,36
7 LUIZ ANTONIO DE GODOY ME R$ 2,32 R$ 2,55
9 DAVI DE GODOY ME R$ 2,69 R$ 2,92
10 JOSÉ LUIZ DE LIMA ME R$ 2,39 R$ 2,61
11 CLAUDIO DE MORAES ME R$ 2,24 R$ 2,40
13 CAETANO JOSÉ VITERBO ME R$ 2,37 R$ 2,53
14 CARLOS ROGÉRIO DOMINGUES DE MORAES ME R$ 1,75 R$ 1,88
15 VANDERLEI APARECIDO GONÇALVES MEI R$ 2,26 R$ 2,49
17 AILA TURISMO LTDA ME R$ 1,78 R$ 2,05
20 JOSÉ CARLOS MAZZOLINI ME R$ 1,97 R$ 2,25
22 ANDRÉ LUIS CARDOSO DE MORAES ME R$ 2,00 R$ 2,15
24 TRANSPORTE ESCOLAR JAIME MORAES LTDA R$ 2,25 R$ 2,41
25 MARIO APARECIDO DOS SANTOS ME R$ 1,85 R$ 2,08
26 ALEX MIKE FONSECA DOS SANTOS ME R$ 2,06 R$ 2,29
27 VENÍCIO RUBIN DE TOLEDO ME R$ 2,22 R$ 2,45
28 REINALDO BENEDITO PAVANI MEI R$ 2,20 R$ 2,36
29 LUPÉRCIO DONIZETI FORATO ME R$ 1,79 R$ 1,94
30 PEDRO FERREIRA MEI R$ 1,92 R$ 2,15
31 PAULO ROGÉRIO FERREIRA ME R$ 1,98 R$ 2,21
32 RIBEIRO TOUR TRANSPORTES LTDA ME R$ 1,76 R$ 1,88
33 RIBEIRO TOUR TRANSPORTES LTDA ME R$ 1,74 R$ 1,92
35 ROCHAS’S TOUR TRANSPORTES LTDA MEI R$ 2,37 R$ 2,51
36 JOSÉ CARDOSO DE MORAES MEI R$ 2,43 R$ 2,59
39 ERICA LUCILLE GIOVANINI MEI R$ 2,39 R$ 2,55
40 LUIZ ANTONIO FERNANDES ME ME R$ 1,87 R$ 2,01
41 ALFIO DE OUZA BUENO FILHO - ME R$ 1,61 R$ 1,79
42 IZAIR STAFOCHER ME R$ 1,99 R$ 2,22

Esta apostila de reajuste de preços terá vigência a partir da publicação e passará a fazer parte integrante do 
processo acima descrito. 
Providenciar a publicação do Apostilamento e em trânsito direto a Secretaria da Fazenda para complemento 
do empenho e demais formalidades legais.

Socorro, 02 de março de 2022.

Josué Ricardo Lopes - Prefeito Municipal 

APOSTILA DE REAJUSTE DE PREÇOS
PROCESSO Nº 003/2021/PMES – PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021

Considerando o disposto no Art. 65, inciso II, alínea “d”, § 8º da Lei Federal de Licitações Nº 8.666/93 e demais 
alterações posteriores fica concedido aos requerentes o reequilíbrio de preços, no valor do KM/rodado ao 
dia a partir da Publicação da Apostila de Registro de Preço, como segue: 

EMPRESAS ROTAS VALOR DO KM/DIA 
ANTERIOR

NOVO VALOR DO 
KM/DIA

ROCHAS’S TOUR TRANSPORTES LTDA 16 R$ 2,28 R$ 2,37
CARLA LUANA DOMINGUES DE MORAES GOODI MEI 18 R$ 2,16 R$ 2,24
SILVANA DANTAS DE VASCONCELOS DO CARMO MEI 21 R$ 1,93 R$ 2,00
LUIZ ANTONIO FERNANDES ME 38 R$ 2,40 R$ 2,50
ROCHAS’S TOUR TRANSPORTES LTDA 43 R$ 1,74 R$ 1,80

Esta apostila de reajuste de preços terá vigência a partir da publicação e passará a fazer parte integrante do 
processo acima descrito. 
Providenciar a publicação do Apostilamento e em trânsito direto a Secretaria da Fazenda para complemento 
do empenho e demais formalidades legais.

Socorro, 25 de fevereiro de 2022.

Josué Ricardo Lopes - Prefeito Municipal

APOSTILA DE REAJUSTE DE PREÇOS
PROCESSO Nº 022/2020/PMES – PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2020

Considerando o disposto no Art. 65, inciso II, alínea “d”, § 8º da Lei Federal de Licitações Nº 8.666/93 e demais 
alterações posteriores fica concedido à requerente o reequilíbrio de preços, no valor do KM/rodado ao dia 
a partir da publicação da Ata de Registro de preços, como segue: 

Nome do Contratado Nº da 
 Rota

 VALOR do KM/DIA
ANTERIOR NOVO VALOR do KM/DIA

LUIS ANTONIO FERNANDES – ME 23 R$   1,41 R$   1,54

Esta apostila de reajuste de preços terá vigência a partir da publicação e passará a fazer parte integrante do 
processo acima descrito. 
Providenciar a publicação do Apostilamento e em trânsito direto a Secretaria da Fazenda para complemento 
do empenho e demais formalidades legais.

Socorro, 25 de fevereiro de 2022.

Josué Ricardo Lopes - Prefeito Municipal

APOSTILA DE REAJUSTE DE PREÇOS
PROCESSO Nº 063/2018/PMES – PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2018

Considerando o disposto no Art. 65, inciso II, alínea “d”, § 8º da Lei Federal de Licitações Nº 8.666/93 e demais 
alterações posteriores fica concedido à requerente o reequilíbrio de preços, no valor do KM/rodado ao dia 
a partir da Publicação da Apostila de Reajuste de Preço, como segue: 

Nome do Contratado Nº da 
 Rota

VALOR do KM/DIA
ANTERIOR

NOVO VALOR do KM/
DIA

Francisco Michelli de Godoy - ME 08 R$   2,32 R$   2,52

Esta apostila de reajuste de preços terá vigência a partir da Publicação e passará a fazer parte integrante 
do processo acima descrito. 
Providenciar a publicação do Apostilamento e em trânsito direto a Secretaria da Fazenda para complemento 
do empenho e demais formalidades legais.

Socorro, 25 de fevereiro de 2022.

Josué Ricardo Lopes - Prefeito Municipal

APOSTILA DE REAJUSTE DE PREÇOS
PROCESSO Nº 057/2020/PMES – PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020

Considerando o disposto no Art. 65, inciso II, alínea “d”, § 8º da Lei Federal de Licitações Nº 8.666/93 e demais 
alterações posteriores fica concedido ao requerente o  reajuste no valor do KM/rodado ao dia, a partir da 
Publicação da apostila de reajuste de preços, como segue: 

EMPRESA ROTA
VALOR 

DO KM/DIA
ANTERIOR

NOVO VALOR 
DO KM/DIA

FABIANE ANDRADE BUENO - ME 47 R$ 2,38 R$ 2,58
Esta apostila de reajuste de preços terá vigência a partir da Publicação e passará a fazer parte integrante 
do processo acima descrito. 
Providenciar a publicação do Apostilamento e em trânsito direto a Supervisão de Licitação para demais providências.

Socorro, 25 de fevereiro de 2022.

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, ADJUDICO e HOMOLOGO o resultado do 
PROCESSO Nº 010/2022/PMES – DISPENSA Nº 001/2022 - CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022, 
referente à Chamada Pública para a aquisição parcelada, em entregas semanais, quinzenais e/
ou mensais, de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, Empreendedor Familiar Rural, 
Associações ou Cooperativas da Agricultura Familiar para atender aos alunos matriculados na 
Rede Pública de Ensino, em conformidade com o Programa Nacional de Alimentação Escolar 
PNAE e Programa Suplementar da Alimentação Escolar do Município de Socorro, durante o 
exercício de 2022, conforme a Ata de Julgamento e Classificação da Comissão Municipal de Licitações, de 
21/02/2022, disponibilizada no site oficial da Prefeitura de Socorro e devidamente publicada no Diário Oficial 
do Estado, Poder Executivo - Seção I, página nº 287 de 23/02/2022, nos termos da Lei 8.666/06, para os 
seguintes grupos informais e fornecedor individual, abaixo relacionados:
 
1) GRUPO INFORMAL composto pelos agricultores: Sr. Luis Antonio dos Santos, CPF: 188.046.338-
59, Sr. Antonio de Pádua Zanesco, CPF: 068.371.368-01, Sr. João Paulo Moretti, CPF 316.828.578,16, 
Euclides Moretti, CPF: 044.724.128-10, Sr. Gilmar Aparecido Silveira Cesar, CPF: 172.858.308-01, Sr. 
Ismael Paulino Palazi, CPF: 154.635.278-30, Sra. Maria Cecilia Palazzi, CPF: 102.321.308-76, Sr. Gerson 
Francisco Silveira Cesar, CPF: 137475.308-42, para os itens 2, 3, 4, 8, 13, 20, 22, 23, 24e 26, pelo valor total de 
R$ 180.247,84 (Cento e Oitenta  Mil  Duzentos e Quarenta e Sete Reais e Oitenta e Quatro Centavos);

2) GRUPO INFORMAL composto pelos agricultores: João Antonio Ferreira da Rocha, CPF: 
383.251.398-11; João Ferreira da Rocha, CPF: 083.355.628-22; Sidney Barrel, CPF: 068.419.138-50; 
Elias Rodrigues de Morais, CPF: 127.914.038-09; Célio Rodrigues de Morais, CPF: 252.086.628-41, 
para os itens 1, 4, 6, 9, 10, 14, 15, 18, 19 e 22, pelo valor total de R$ 154.870,74 (Cento e Cinquenta e Quatro 
Mil e Oitocentos e Setenta Reais e Setenta e Quatro Centavos);

3) GRUPO INFORMAL composto pelos agricultores: José Aparecido Franco, CPF: 102.395-46; e 
José Vitor de Souza Franco, CPF: 443.546.638-48, para o item 4, pelo valor total de R$ 2.006,46 (Dois 
Mil e Seis Reais e Quarenta e Seis Centavos);

4) GRUPO INFORMAL composto pelos agricultores: Rogério Formágio, CPF: 102.699.638-47, Lázaro 
Botacin, CPF: 102.711.58-03, João Rafael Machado, CPF: 373.114.208-22, Antônio de Padua Sambo 
Formágio, CPF:  016.281.578-60, Rodrigo Machado Formágio, CPF: 351.948.818-35, João Ricardo 
Machado, CPF: 394.581.358-18, Leandro Aparecido Bernardo Botacin, CPF: 347.261.718-79, para os 
itens 3, 11, 12 e 25, pelo valor total de R$ 13.102,66 (Treze Mil e Cento e Dois Reais e Sessenta e Seis Centavos).

5) ADRIANO FARIA, para o item 20, pelo valor total de R$ 9.450,00 (Nove Mil Quatrocentos e Cinquenta Reais).

Socorro, 03 de março de 2022.

Josué Ricardo Lopes - Prefeito Municipal 

TOMADA DE PREÇOS
RESUMO DA ATA DE ABERTURA - PROCESSO Nº 017/2022/PMES – TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022 
- Aos três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, às 10h, na Sala da Comissão Municipal de Licitações 
do Município de Socorro, sito à Avenida José Maria de Faria, 71, Centro, Socorro, Estado de São Paulo, procedeu-
se a abertura da sessão para o julgamento do presente procedimento licitatório, para a Contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de obras de engenharia visando a “Construção de Unidade Básica de Saúde 
no Bairro do Rio do Peixe” no 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 
102045/2021, conforme especificações contidas no Anexo III do edital – Memorial Descritivo. Verificando ainda 
que o edital foi publicado nos termos estabelecidos em Lei. Protocolaram os envelopes n° 01 – Habilitação e de 
n° 02 – Proposta, as seguintes empresas: 1) JUSTA CONSTRUTORA EIRELI ME, 2) SOTTO TEIXEIRA OBRAS DE 
ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA, e 3) Y.F.C. CONSTRUÇÕES LTDA EPP. A comissão após conferência 
da documentação apresentada pelas empresas resolveu abrir diligência junto ao Departamento competente e após 
análise a responsável Técnica informou que todos os registros, acervos e atestados apresentados pelas licitantes 
estavam em conformidade com as exigências do edital. Tratando-se de análise técnica a Comissão de Licitação 
acolhe o julgamento da Diretora do Departamento de Planejamento. Após análise técnica a Comissão de Licitações 
verificou que as empresas apresentaram todas as documentações em conformidade cumprindo com as exigências do 
Edital. A Comissão verificou ainda a veracidade e autenticidade das certidões apresentadas pela empresa através dos 
sites oficiais. Quanto ao disposto no item 7.2.6.2 constatou-se que as licitantes JUSTA CONSTRUTORA EIRELI ME 
e Y.F.C. CONSTRUÇÕES LTDA EPP apresentaram comprovante de enquadramento no regime ME ou EPP. Diante 
do exposto e por estarem com as documentações de acordo com o solicitado no Edital, declarou-se habilitadas as 
seguintes empresas: 1) JUSTA CONSTRUTORA EIRELI ME, CNPJ nº: 14.954.601/0001-48; 2) SOTTO TEIXEIRA 
OBRAS DE ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA, CNPJ nº: 61.369.443/0001-49; e 3) Y.F.C. CONSTRUÇÕES 
LTDA - EPP, CNPJ nº: 15.186.965/0001-98. A Comissão Municipal de Licitações do Município de Socorro, levando 
em conta o item 9.3 do edital, A Comissão comunicou aos licitantes ausentes concedendo o prazo recursal de 05 
(cinco) dias úteis contra os atos praticados por esta Comissão Municipal de Licitações, nos termos da Lei Federal 
de Licitações nº 8.666/93 e demais alterações posteriores. Todo o procedimento de abertura foi realizado pelos 
membros da Comissão de Licitações. Nada mais havendo a constar. 
Socorro, 03 de março de 2022. 

Paulo Reinaldo de Faria – Presidente da comissão de Licitações

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
INTENÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, SUSPENSÃO CAUTELAR DO 
CONTRATO E OCUPAÇÃO PROVISÓRIA DOS BENS VINCULADOS AO OBJETO 
CONTRATUAL - Contrato n° 206/18 e seus aditivos (Pregão Presencial n° 32/2018,  
Processo n° 072/2018/PMES).

NOTIFICANTE: O Município da Estância de Socorro. NOTIFICADA: Nutriplus Alimentação e Tecnologia l TOA, 
Inscrita no CNPJ n° 49.254.634/0001-60.

“(...) Ante o exposto, nos termos do parágrafo único do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/1993, expede-se 
a presente NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL, a fim de que, querendo, a NOTIFICADA, no prazo de 5 ( 
cinco) dias úteis, se manifeste sobre a intenção do NOTIFICANTE em rescindir unilateralmente o Contrato 
Administrativo n° 206/18 e seus aditivos, com fundamento no art. 78, incisos I, lI, V, VII e XII da mesma Lei. 
Ademais, notifica-se a Notificada acerca da suspensão contratual, bem como da ocupação provisória de 
eventuais bens móveis vinculados ao objeto contratual, nos termos, respectivamente, do art. 78, XIV, e art. 58, 
V, ambos da Lei 8.666/1993 (...)” Josué Ricardo Lopes – Prefeito Municipal. 

Socorro, 04 de março de 2022 

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Eu, Josué Ricardo Lopes, Prefeito Municipal da Estância de Socorro, Estado de São Paulo, RATIFICO 
o Processo nº 026/2022/PMES - Dispensa de Licitação Nº 003/2022, referente à Contratação 
emergencial de empresa especializada para fornecimento de alimentação escolar, executado 
através de serviços contínuos, incluindo o pré-preparo e preparo com fornecimento de todos os 
gêneros e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, e manutenção 
preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, limpeza e conservação das áreas 
abrangidas, em conformidade com o Termo de referência, para atender ao programa de merenda 
escolar nas unidades educacionais, assistenciais, creches, no Município de Socorro por 180 dias 
corridos ou 100 dias letivos com fundamento no art. 24, inciso IV, da Lei Federal das Licitações nº 8.666/93 e 
demais alterações posteriores, para a empresa Soluções Serviços Tercerizados – Eirelli pelo valor estimado 
de R$ 4.387.660,00 (Quatro Milhões Trezentos e Oitenta e Sete Mil, Seiscentos e Sessenta Reais).
 
Encaminhe-se a Secretaria da Fazenda, para empenho e, em trânsito direto à Supervisão de Licitação, para 
publicação no Jornal Oficial de Socorro, em cumprimento do disposto no Art. 26 da referida Lei. 

Socorro, 04 de março de 2022.

Josué Ricardo Lopes - Prefeito Municipal 
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EDUCAÇÃO ............................................................

 EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 02/2022
“Dispõe sobre o Processo Seletivo Simplificado de Prova Objetiva e Títulos visando à contratação, por 
tempo determinado, de pessoal para a função de classe docente de Professor de Educação Básica 
II-EDUCAÇÃO FÍSICA, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público 
conforme previsto no artigo 37 da Constituição Federal”.

JOSUÉ RICARDO LOPES, Prefeito da Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, Estado de São Paulo, 
usando de suas atribuições legais, RESOLVE:

Determinar a publicação do presente Edital para que todos aqueles que virem ou dele tomarem conhecimento, 
tenham ciência de que fará realizar, neste Município, o PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE 
PROVA OBJETIVA E TÍTULOS VISANDO A CONTRATAÇÃO, POR TEMPO DETERMINADO, 
DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II-EDUCAÇÃO FÍSICA, para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse público conforme previsto no artigo 37 da Constituição Federal e no 
artigo 17, que trata da contratação em caráter temporário, da Lei Complementar nº 171/2011 que dispõe 
sobre o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal da Estância de Socorro e dá outras 
providências.
O Processo Seletivo Simplificado nº 02/2022 será regido por instruções regulamentadas neste Edital, nos 
termos das Leis Complementares nº 171/2011, nº 178/2011 e nº 3077/2005 e demais legislações aplicáveis, bem 
como a seguintes instruções especiais que compõem o presente edital.
A Comissão do presente Processo Seletivo Simplificado, nomeada através de Portaria específica será responsável 
pelo acompanhamento de todas as etapas constantes no edital, inclusive no que se trata da organização, 
aplicação e correção das provas. 
I. DAS INSCRIÇÕES E CONSIDERAÇÕES
Art. 1.º - No período de 04 a 15 de Março de 2022 estarão abertas as inscrições para o PROCESSO 
SELETIVO SIMPLIFICADO DE PROVA OBJETIVA E TÍTULOS, visando à contratação por tempo 
determinado de Professor de Educação Básica II-Educação Física, para atender a necessidade temporária 
de excepcional interesse público conforme rol de atribuições que constam no Anexo I deste Edital.
Art. 2.º - As inscrições deverão ser efetuadas no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal da Estância de 
Socorro, situada à Avenida José Maria de Faria nº 71, do dia 04 até 15 de Março de 2022 nos horários das 8h30 
até às 16h00.
§1º – Não haverá atendimento fora do horário acima estabelecido.
§2º – A inscrição constará de ficha de inscrição própria que será fornecida ao candidato no ato da inscrição.
§3º – Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá ler e conhecer o Edital e certificar-se de que preenche 
todos os requisitos mínimos exigidos para o ingresso na função.
§4º – As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato e quem 
prestar declaração falsa, inexata ou, ainda, que não satisfizer todas as condições estabelecidas neste Edital, terá 
sua inscrição cancelada e, consequentemente, anulada todos os atos dela decorrentes, mesmo que o candidato 
seja aprovado e que o fato seja constatado posteriormente.
§5º – A taxa de inscrição será de R$ 20,00 (vinte reais). O pagamento deverá ser realizado no ato da 
inscrição no setor de tesouraria da Prefeitura Municipal da Estância de Socorro.
Art. 3.º - A inscrição do candidato implicará no conhecimento e aceitação das normas e condições do 
Processo Seletivo Simplificado, tais como se acham estabelecidas neste Edital e seus anexos, bem como 
em eventuais comunicados e instruções específicas para a realização do Processo Seletivo, em relação aos quais 
não poderá ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
Art. 4.º - O candidato, ao se inscrever, deverá ter conhecimento dos requisitos exigidos a seguir, comprovando-
os na data da convocação:
a) Ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas previstas no artigo 12 da Constituição Federal 
e demais disposições de lei, no caso de estrangeiros;
b) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos e não ter atingido, na data da posse, a idade para aposentadoria 
compulsória;
c) Quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares;
d) Estar em dia com as obrigações eleitorais;
e) Possuir o nível de escolaridade exigida para a função conforme o artigo 11 do presente Edital; 
f) Ter registro profissional junto ao Conselho Regional de Educação Física do Estado de São Paulo – CREF4/SP.
g) Ter sido habilitado previamente neste Processo Seletivo;
h) Gozar de boa saúde.
Art. 5.º- No ato de inscrição o candidato deverá preencher corretamente a ficha     de inscrição 
disponibilizada e apresentar os seguintes documentos: 
a) Um documento com foto que ateste a identidade do candidato: Cédula de Identidade, Carteira de Trabalho 
ou CNH - Carteira Nacional de Habilitação.
b) Cópia de certidão de nascimento dos filhos menores se houver.
c) Cópia simples da certidão de nascimento da criança nos casos em que a candidata tiver necessidade de 
amamentar crianças de até seis meses de idade, conforme artigo 9.
d) Cópia de Laudo Médico em caso de candidato portador de deficiência conforme previsto no artigo 7º do 
Edital. A cópia poderá ser autenticada em cartório ou então o candidato poderá apresentar cópia simples 
juntamente com o documento original para conferência, sendo que os documentos apresentados fora dessa 
condição não serão aceitos. 
 §1º – As inscrições poderão ser feitas por procurador com poderes especiais e legalmente investido.
               §2º – A assinatura na Ficha de Inscrição implicará na aceitação das exigências do presente Edital, bem 
como na comprovação pelo candidato da veracidade das informações prestadas sob pena de ser excluído do 
Processo Seletivo em casos de comprovação de fraudes.
Art. 6º - Não serão permitidas inscrições por via postal, fac-símile e/ou extemporâneas e inscrições 
condicionais, sob qualquer pretexto.
Art. 7.º - O candidato portador de deficiência deverá apresentar no dia da inscrição, cópia de Laudo 
Médico constando o CID – Classificação Internacional de Doença, atestando a espécie e o grau ou nível da 
deficiência, inclusive para assegurar a previsão de adaptação à prova, bem como formular na própria ficha de 
inscrição o pedido de condição especial para a prova, caso necessite, o qual será avaliado pela Comissão do 
Processo Seletivo para possível homologação.
§1º – O Laudo a que se refere o artigo 7º será retido e ficará anexado à ficha de inscrição.
§2º – O Candidato se responsabiliza inteiramente pela veracidade do(s) Laudo(s) Médico(s) apresentados, tanto 
no âmbito criminal, cível e administrativo.
§3º – O candidato deverá estar ciente de que a entrega do Laudo, o preenchimento da Ficha de Inscrição 
atestando o mesmo, bem como a realização da PROVA OBJETIVA não significa que ele será automaticamente 
considerado apto na perícia Médica Oficial designada pela Prefeitura Municipal da Estância de Socorro.
§4º – Não serão considerados válidos os Laudos Médicos apresentados, por qualquer outra forma ou fora do 
dia e horário estabelecidos no Edital.
 Art. 8.º - Em obediência ao disposto no artigo 37 da Constituição Federal, será reservado ao candidato portador 
de deficiência o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas existentes para a função, individualmente, das que 
vierem a surgir durante o prazo de validade do presente Processo Seletivo, observando a compatibilidade da 
deficiência com as atividades essenciais da função pública.
§1º Se na aplicação do percentual disposto no art. 8º, resultar número fracionado igual ou superior a 0,5 (cinco 
décimos), estará formada 01 (uma) vaga para candidatos com Deficiência. Se inferior a 0,5 (cinco décimos) a 
formação da vaga ficará condicionada à elevação da fração para o mínimo de 0,5 (cinco décimos), caso haja 
aumento suficiente do número de candidatos nomeados para a função. 
    §2º – Os candidatos que concorreram na condição prevista neste artigo serão classificados em lista específica 
e na lista geral.
    §3º - Os candidatos com Deficiência, aprovados e habilitados, se convocados para contratação, serão 
avaliados por médico perito indicado pela Prefeitura Municipal de Socorro/SP que atestará a compatibilidade 
das atividades exercidas da função com o grau e especificidade da deficiência declarada.
    Art. 9.º – A candidata que tiver necessidade de amamentar crianças de até seis meses de idade durante 
a realização das provas, além de solicitar o Atendimento Especial para tal fim na ficha de inscrição deverá 
apresentar, no ato da inscrição, a cópia simples da certidão de nascimento da criança.
§1º- A candidata deverá levar um (a) acompanhante, que ficará em sala reservada para essa finalidade e que será 
responsável pela guarda da criança.
§2º- A candidata que não levar acompanhante não realizará a prova.
§3º-O acompanhante não poderá ficar circulando pelas dependências do prédio durante a aplicação da prova. 
Caso não respeite as regras estabelecidas poderá ser retirado do ambiente juntamente com a criança.
§4º- A mãe terá o direito de proceder à amamentação a cada intervalo de 2 ( duas) horas, por até 30 ( trinta) 
minutos.
§5º- Durante o período de amamentação, a mãe será acompanhada por um fiscal.
§6º- O tempo despendido na amamentação será compensado durante a realização da prova, em igual período.
Art. 10 - O professor contratado para o exercício das atividades docentes deverá ficar à disposição da 
Rede Municipal de Educação, e exercerá as atividades nas unidades escolares que a compõem, a critério da 
administração. 
Art. 11 - A função de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II- EDUCAÇÃO FÍSICA com as 
respectivas vagas e/ou as que surgirem no decorrer do ano letivo, carga horária, salário, e requisitos de 
escolaridade estão estabelecidos na tabela que segue:

Emprego/Função Vagas Carga Horária Requisitos Salário Base

Professor de Educação 
Básica II- EDUCAÇÃO 
FÍSICA 02

 30 horas semanais 
distribuídas conforme 

consta na Lei 
Complementar 

nº178/2011.

Nível Superior, em curso de licenciatura plena 
com habilitação específica em área própria ou 
formação superior em área correspondente nos 
termos da legislação vigente.
Ter registro profissional junto ao Conselho 
Regional de Educação Física do Estado de São 
Paulo- CREF4/SP.

R$ 2.164,68

Parágrafo único: Para o Professor de Educação Básica II – Educação Física poderá será atribuído à carga 
mínima de acordo com o Plano de Carreira- Lei Complementar n°178/2011, sendo que o salário será calculado 
de acordo com as aulas atribuídas.
Art. 12 – Os formulários de inscrição serão recebidos pela Comissão Organizadora do Processo Seletivo, 
destacando a responsabilidade do candidato quanto às informações prestadas.  
§ 1º - A lista de candidatos aptos à realização da PROVA OBJETIVA será afixada no Mural da Prefeitura 
Municipal, na Secretaria Municipal de Educação, no Jornal Oficial e no endereço eletrônico: https://www.
socorro.sp.gov.br/.
Art. 13 - O acompanhamento das publicações e divulgações referentes ao presente Processo Seletivo são de 
responsabilidade exclusiva do candidato.

II. DA PROVA OBJETIVA
Art. 14 - A seleção dos candidatos se efetivará mediante PROVA OBJETIVA, de caráter eliminatório e 
classificatório, a realizar-se no dia 27 de Março de 2022 às 9 horas, na EM Prof.ª Benedicta Geralda de 
S. Barbosa, localizada à Rua Herlan de Vasconcellos Conti s/nº Jardim Santa Terezinha, na cidade de Socorro 
- SP.
Parágrafo único - Por justo motivo, a critério da Comissão do Processo Seletivo Simplificado, a realização da 
prova poderá ser adiada ou anulada, sem a necessidade de prévio aviso, devendo, no entanto, ser comunicado 
aos candidatos por intermédio do Jornal Oficial, no endereço eletrônico: https://www.socorro.sp.gov.br/, no 
Mural da Prefeitura Municipal e no Mural na Secretaria Municipal de Educação, a nova data em que se realizará 
a prova ou os procedimentos necessários em caso de anulação do Processo Seletivo. 

Art. 15 - A duração da prova objetiva será de 02 (duas) horas já incluindo o tempo para preenchimento da 
FOLHA DE RESPOSTAS.
§ 1º- O candidato deverá preencher as informações solicitadas na FOLHA DE RESPOSTAS sob pena de 
desclassificação em caso de falta das informações necessárias.
§ 2º- O candidato deverá marcar suas respostas na FOLHA DE RESPOSTAS por questão, na ordem de 01 
a 20, marcando de acordo com as instruções contidas no Caderno de Questões.
§ 3º- O candidato deve preencher a FOLHA DE RESPOSTAS com caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 
§ 4º- O preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS é de inteira responsabilidade do candidato, devendo ser 
realizado de acordo com as instruções especificadas no CADERNO DE QUESTÕES. 
§ 5º- Não serão computadas questões não respondidas, que contenham rasuras, que tenham sido respondidas a 
lápis, ou que contenham mais de uma alternativa assinalada. Em hipótese alguma haverá substituição da FOLHA 
DE RESPOSTAS por erro do candidato.
§ 6º - Ao terminar a Prova Objetiva, o candidato entregará o GABARITO OFICIAL identificado e devidamente 
assinado ao fiscal de sala. Os GABARITOS sem assinatura não serão computados e o candidato será excluído 
do Processo Seletivo.
§ 7º - O candidato poderá levar o CADERNO DE QUESTÕES, porém só poderá retirar-se do local de 
aplicação após 30 (trinta) minutos do início da prova. 
Art. 16 - O candidato deverá comparecer ao local designado para a(s) prova(s), utilizando máscara e seguindo 
os protocolos necessários conforme orientações realizadas pelos fiscais e Comissão do Processo Seletivo 
Simplificado, com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, 
munido de caneta esferográfica de material transparente de tinta de cor azul ou preta, lápis preto de escrever 
e borracha macia;
§1º - Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 
candidato, nem será permitida a realização de provas fora do local previsto para a sua aplicação.
§2 º - Na entrada da escola terá uma ou mais pessoas com a responsabilidade de aferir a temperatura dos 
candidatos. Quem apresentar temperatura acima de 37,5°C não poderá entrar na escola e nem mesmo realizar 
a prova. 
§3º - O candidato que apresentar problemas de saúde, sintomas gripais ou mesmo que estiver com atestado 
decorrente de sintomas da COVID-19 e INFLUENZA não poderá realizar a prova e nem mesmo adentrar na 
escola em que o Processo Seletivo acontecerá.
§4º - A Comissão do Processo Seletivo Simplificado será responsável por organizar e decidir ações necessárias 
no momento da realização da PROVA OBJETIVA, inclusive no que se refere ao remanejamento de candidatos 
para outra sala, se necessário.
§5º - Os candidatos ficam proibidos de adentrarem às salas de provas usando boné, chapéu, gorro, óculos 
de sol/escuro ou fones de ouvido, bem como usá-los durante a realização da prova. Também é proibido ao 
candidato adentrar ou permanecer nos locais de prova portando qualquer tipo de arma. O descumprimento 
das determinações aqui descritas será caracterizado como infração nos termos deste Edital, e implicará na 
eliminação do candidato do Processo Seletivo.
Art. 17 - Será excluído do Processo Seletivo o candidato que:
I. Não comparecer as provas, conforme divulgação feita no Mural da Prefeitura Municipal de Socorro, 
na Secretaria Municipal de Educação, no Jornal Oficial e no endereço eletrônico: https://www.socorro.sp.gov.br/.
II. Apresentar-se fora de data, horário e local estabelecidos no Edital de Convocação.
III. Ausentar-se, durante o Processo Seletivo, da sala ou do local de prova (s) sem o acompanhamento 
de um fiscal.
IV. Estiver, no local de prova(s), portando qualquer equipamento eletrônico e/ou sonoro e/ou de 
comunicação, ligados.
V. For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente ou por escrito, 
bem como fazendo uso de material não permitido para a realização das provas.
VI. Lançar meios ilícitos para a realização das provas.
VII. Não devolver ao fiscal qualquer material de aplicação das provas.
VIII. Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos.
IX. Agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da equipe encarregada da aplicação das provas.
X. Retirar-se do local de prova(s) antes de decorrido o tempo mínimo de permanência.
XI. O candidato que apresentar problemas de saúde, sintomas gripais ou mesmo que estiver com 
atestado decorrente de sintomas da COVID-19.

Art. 18 - É de responsabilidade do candidato, inclusive no que diz respeito aos seus dados pessoais, a verificação 
e a conferência do material entregue para a realização das provas, bem como a comunicação ao fiscal da sala 
sobre possíveis erros ou incoerências no material recebido.
Art. 19 - O programa sobre o qual versará a prova é o constante do Anexo II deste Edital.
Art. 20 - A PROVA OBJETIVA será composta de 20 (vinte) questões de múltipla escolha, com 04 
(quatro) alternativas (A, B, C, D), para cada uma delas, tendo para cada questão uma única alternativa correta, 
valendo 1 (um) ponto cada questão, totalizando 20 pontos.
§1º - Não serão computadas questões não respondidas ou questões que contenham mais de uma resposta, 
emenda ou rasura, ainda que legível.
§2º - Serão desclassificados os candidatos que não atingirem na prova objetiva, no mínimo 10 (dez) pontos.
§3º - O candidato deverá assinar a Lista de Presença antes de sair da sala em que realizou a prova objetiva.
Art. 21 – O candidato que, eventualmente necessitar alterar algum dado constante da Ficha de Inscrição 
deverá informar ao Fiscal da sala e fazer o registro, de próprio punho, em uma folha disponibilizada pelo Fiscal, 
a qual será anexada à lista de presença. 
Art. 22 – Ao final da prova, duas testemunhas, preferencialmente os 02 (dois) últimos candidatos deverão 
permanecer na sala, sendo liberados somente quando tiverem lacrados os envelopes com o CADERNO DE 
QUESTÕES e GABARITOS e assinado a ata da Prova Oficial.
Parágrafo Único: A recusa em permanecer na sala ou assinar a ata ao final da prova poderá resultar na 
desclassificação do candidato.
Art. 23 - A prova objetiva será elaborada de acordo com o conteúdo programático constante do Anexo II 
conforme quadro abaixo:

Funções Prova Objetiva Quantidade de Ques-
tões

Professor de Educação 
Básica II- EDUCAÇÃO 

FÍSICA

Língua Portuguesa 05

Matemática 05

Conhecimentos Específicos e Legislação 10

III. DOS TÍTULOS 

Art. 24 - Após a contagem de pontos na PROVA OBJETIVA, os candidatos classificados, conforme consta 
nas orientações do artigo 20, serão comunicados para que apresentem as cópias dos títulos, autenticados em 
cartório ou cópias simples juntamente com o documento original para conferência, os quais serão avaliados e 
receberão pontuação na seguinte conformidade:
I - diploma de Doutor: 4 (quatro) pontos;
II - diploma de Mestre: 3 (três) pontos;
III - certificado de curso de pós-graduação na área da educação, com duração mínima de 360 (trezentos e 
sessenta) horas: 2 (dois) pontos, até o máximo de 4 (quatro) pontos.
§1º - As cópias autenticadas dos títulos ou cópias simples com os originais para a conferência deverão ser 
entregues pelos candidatos que forem classificados na PROVA OBJETIVA.
§2º - As cópias dos documentos deverão ser autenticadas em cartório ou apresentadas juntamente com o 
documento original para conferência. Os documentos apresentados fora desta condição não serão aceitos.

IV. DA CLASSIFICAÇÃO E DOS RECURSOS 
Art. 25 - Encerrado o processo de avaliação das provas a Prefeitura Municipal elaborará e publicará a lista de 
classificação com base no somatório de pontos obtidos na PROVA OBJETIVA e nos TÍTULOS.
§1º - O somatório será apenas para os candidatos classificados os quais apresentarão os TÍTULOS conforme 
destacado no artigo 24.
Art. 26 - No caso de empate na contagem de pontos terá preferência sucessivamente o candidato que:
I – tiver maior idade;
II – possuir o maior número de filhos menores de 18 anos.
Art. 27 - A interposição de recurso em relação à divulgação do Gabarito Preliminar e Resultado Preliminar, será 
de 2 (dois) dias úteis, direcionado à Comissão do Processo Seletivo, não sendo aceito recursos extemporâneos 
em relação a cada uma das divulgações de que trata este item, bem como não sendo aceito recursos contra o 
Gabarito Oficial e a Classificação Final.
§1º - Não serão aceitos recursos interpostos fora da forma e dos prazos estipulados neste Edital, bem como 
os que não apresentarem fundamentação e embasamento.
§2º - Em hipótese alguma será aceita revisão de recurso, ou réplica do recurso.
Art. 28 - A Administração Municipal, por intermédio da Comissão do Processo Seletivo, deverá decidir do 
recurso no prazo estabelecido no artigo anterior.
Art. 29- Após decisão dos recursos será publicada nova lista de classificação.
Art. 30 - Esgotados os prazos recursais, o resultado final do Processo Seletivo Simplificado será publicado e 
homologado por ato do Prefeito Municipal.

V. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
Art. 31 - O gabarito oficial da prova objetiva será divulgado após as ações necessárias correlatas a cada fase 
prevista no Edital e estará disponível no Mural da Prefeitura Municipal de Socorro, na Secretaria Municipal de 
Educação, no Jornal Oficial e no endereço eletrônico: https://www.socorro.sp.gov.br/.
Art. 32 - Os candidatos serão contratados conforme a ordem de classificação.
§1º - Os candidatos serão convocados através de Edital publicado com, pelo menos, 48 (quarenta e oito) horas 
de antecedência no endereço eletrônico: https://www.socorro.sp.gov.br/, sendo que o não comparecimento ou 
a não aceitação das aulas pelo candidato importará em sua eliminação. 
§2º - No ato da convocação o candidato deverá comprovar os itens apresentados no artigo 4º do Edital, bem 
como apresentar cópia que comprove possuir o nível de escolaridade exigida para a função conforme o artigo 
11 do presente Edital.
§ 3º - O candidato que não comparecer no ato de atribuição das aulas ou que, comparecendo, não aceitá-las, 
sob qualquer alegação, será desclassificado do processo seletivo, só podendo voltar a concorrer quando toda 
a lista classificatória tiver sido esgotada e, a critério da Administração Municipal, os candidatos voltarem a ser 
chamados, obedecida a ordem de classificação.
Art. 33 – Os candidatos serão contratados por tempo determinado, a critério da Administração Municipal, 
nos termos das Leis Complementares nº 171/2011, 178/2011, nº 3077/2005 e demais legislações aplicáveis, e de 
acordo com as necessidades da Administração Municipal.
Parágrafo Único: A aprovação no Processo Seletivo não gera qualquer direito de contratação para o candidato.
Art. 34 - O presente processo seletivo terá validade para o ano letivo de 2022, podendo ser prorrogado por 
mais um ano letivo, a critério da Administração Municipal. 
Art. 35 – Os casos omissos neste dispositivo legal serão solucionados pela Comissão do Processo Seletivo e 
pela Secretaria Municipal de Educação e, no momento da atribuição de classes e/ou aulas pela comissão própria, 
tendo como princípio básico à ordem de preferência do candidato na escala de classificação.
Art. 36 - Fica constituída, a partir de Portaria Específica, a Comissão Organizadora do presente Processo 
Seletivo, conforme segue:

I. Ivanilde Trentino Casagrande, RG 24.671.889-4 
II. Daniele Ferreira Torres Silotto, RG 40.809.619-6 
III. Denise Aparecida Sartori Gonçalves, RG 11.126.678-6 
IV. Fernanda Aparecida de Lima, RG 33.730.025-2
V. Fernando Montini, RG 30.153.475-5
VI. Patrícia Aparecida Oliani de Toledo, RG 20.011.283 
VII. Reginéia Tavares da Silva, RG 32267581-9
VIII. Rosana de Cássia Falciroli Paltrinieri RG 26.649.335-X 
IX. Sara Zeferino Oliveira da Silva, RG 22.533.175-5 
X. Valmir Aparecido Guinato, RG 11.618.890-X

Socorro, 03 de Março de 2022.

JOSUÉ RICARDO LOPES
Prefeito da Prefeitura Municipal da Estância de Socorro
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ANEXO I

Rol de atribuições a que se refere o art. 1º deste Edital para a função de PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA II- EDUCAÇÃO FÍSICA

- Participar da elaboração da Proposta Pedagógica e do Plano escolar do estabelecimento de ensino; 
- Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; 
- Zelar pela aprendizagem dos alunos; 
- Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento ; 
- Ministrar os dias letivos e hora-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados 
ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
- Colaborar com as atividades de articulação da escola com a família e a comunidade; 
- Participar das decisões referentes à classificação e reclassificação dos alunos; 
- Proceder à observação dos alunos identificando necessidades e carências que interferem na aprendizagem 
informando a direção da escola; 
- Participar dos Conselhos de Classe; 
- Participar do Conselho de Escola; 
- Participar da Associação de Pais e Mestres e outras instituições auxiliares da escola; 
- Participar de atividades cívicas, culturais e educativas da comunidade; 
- Manter permanente contato com os pais dos alunos ou seu responsável, informando-os e orientando-os 
sobre o desenvolvimento dos mesmos, obtendo dados de interesse para o processo educativo; 
- Executar e manter atualizados os registros escolares e os relatórios de suas atividades específicas e fornecer 
informações conforme normas estabelecidas; 
- Adequar os procedimentos didáticos e pedagógicos que viabilizem a implementação da educação inclusiva e 
da educação de jovens e adultos; 
- Cumprir com assiduidade e pontualidade os dias letivos e a carga horária de trabalho escolar. 
- Cumprir as determinações superiores e solicitar esclarecimentos por escrito caso julgue-as ilegais;
- Executar tarefas correlatas que lhe forem determinadas pelo seu superior.

ANEXO II
Conteúdo Programático conforme especificado nos Artigos 20 e 22 deste Edital.

Função Prova Objetiva Quantidade de 
Questões

Professor de Educação Básica 
II- EDUCAÇÃO FÍSICA

Língua Portuguesa 05

Matemática 05

Conhecimentos Específicos e Legislação 10

CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA- FUNÇÃO PROFESSOR 
DE EDUCAÇÃO BÁSICA II- EDUCAÇÃO FÍSICA

LÍNGUA PORTUGUESA:
-Classificação de fonemas; sílabas; encontros vocálicos; encontros consonantais; dígrafos; divisão silábica. 
Ortografia: conceitos básicos. Acentuação: acentuação tônica; acentuação gráfica; os acentos; hiatos; ditongos. 
Concordância verbal e nominal. O uso da crase; emprego dos sinais de pontuação.

MATEMÁTICA:
Resolução de equações; sistema simples de equações; equações de 1º grau.  Resolução de problemas; razão e 
proporção; grandezas proporcionais; regra de três simples; regra de três compostas; porcentagem; juro (simples 
e composto); conjunto de números inteiros; operações; conjunto de números racionais. Operações.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E LEGISLAÇÕES- PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA 
II- EDUCAÇÃO FÍSICA

A Educação Física como instrumento de comunicação, expressão, lazer e cultura: a Educação Física e a 
pluralidade cultural. Materiais e equipamentos indispensáveis nas aulas de Educação Física. Conteúdos da 
educação física-Jogos: Concepção de Jogo; Jogos Cooperativos, Recreativos e Competitivos; Jogo Simbólico; 
Jogo de Construção; Jogo de Regras; Pequenos Jogos; Grandes Jogos; Jogos e Brincadeiras da Cultura Popular; 
Lutas: Lutas de distância, lutas de corpo a corpo; fundamentos das lutas; Danças: danças populares brasileiras; 
danças populares urbanas; danças eruditas clássicas, modernas, contemporâneas e jazz; danças e coreografias 
associadas a manifestações musicais; Esportes: individuais- atletismo, natação. coletivos: futebol de campo, futsal, 
basquete, vôlei, handebol. Esportes com bastões e raquetes. Esportes sobre rodas. Técnicas e táticas. Regras 
e penalidades. Organização de eventos esportivos; Dimensão Social do esporte. Elementos organizativos do 
ensino da Educação Física: objetivos, conteúdos, metodologia e avaliação escolar. Plano de ensino e plano de 
aula. Educação Física e educação especial. Princípios norteadores para o ensino da Educação Física: inclusão, 
diversidade, corporeidade, ludicidade, reflexão crítica do esporte, problematização de valores estéticos. Base 
Nacional Comum Curricular.

•	 Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm 
•	 Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá 
outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm 
•	 Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/
images/BNCC_20dez_site.pdf
•	 BRASIL. Ministério da Educação. BNCC. Base Nacional Comum Curricular. Homologada em De-
zembro de 2017. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versao-
final_site.pdf

Sugestões Bibliográficas:

FREIRE, J.B., Educação de corpo inteiro: teoria e prática da educação física. São Paulo: Scipione, 1997. 
GALLAHUE, D. Compreendendo o desenvolvimento motor: bebês, crianças, adolescentes e adultos. São Paulo: 
Phorte Editora, 2004.
NEIRA, M. G., Educação Física: desenvolvendo competências. São Paulo; Phorte Editora, 2003. 
NEIRA M. G. Ensino de educação física. São Paulo: Thomson Learning, 2007- (Coleção ideias em ação/ 
coordenadora Anna Maria Pessoa de Carvalho). 
SOARES, C. L. et al., Metodologia do Ensino de Educação Física. São Paulo: Editora Cortez, 2013.  CASTELLANI 
FILHO, Lino. Educação Física no Brasil - a história que não se conta. Campinas: Papirus, 1991.

ANEXO III
FORMULÁRIO PARA A ENTREGA DE TITULOS

O presente formulário deverá ser preenchido, no ato de entrega dos TÍTULOS, pelos candidatos 
que forem classificados na PROVA OBJETIVA e convocados pela Comissão do Processo Seletivo 
Simplificado.
Nome do Candidato:

Nº da Inscrição:

Função PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II- EDUCAÇÃO FÍSICA

Documentos CPF: RG:

RELAÇÃO DE TÍTULOS ENTREGUES

Títulos Entregues Pontuação Validação Observações

(      ) Diploma de Doutor. 4 (quatro) pontos SIM (     )         NÃO (     )

(      ) Diploma de Mestre. 3 (três) pontos SIM (     )         NÃO (     )
(     ) Certificado de curso de pós-graduação 
na área da educação, com duração mínima 
de 360 (trezentos e sessenta) horas.

2 (dois) pontos SIM (     )         NÃO (     )

(     ) Certificado de curso de pós-graduação 
na área da educação, com duração mínima 
de 360 (trezentos e sessenta) horas.

2 (dois) pontos SIM (     )         NÃO (     )

Declaro estar ciente que sou responsável pela veracidade da documentação de TÍTULOS apresentada, sob 
pena de ter minha inscrição cancelada em casos de verificação de quaisquer irregularidades ou inexatidão nas 
informações. 

Socorro:_____de ___________________________ de 2022

Assinatura do Candidato:_____________________________________________________

CONVOCAÇÃO DE SESSÃO ORDINÁRIA
Data: 07.03.2022 –segunda-feira - às 20 hs.

ORDEM DO DIA
Em única discussão e votação

Projeto de Decreto Legislativo n.º 05/2022 do Vereador Marco Antonio Zanesco: dispõe sobre 
concessão de honraria.

Em 1ª discussão e votação
Projeto de Lei n.º 13/2022 do Vereador Tiago de Faria: denomina logradouro público como Rua 
Aristides Correa Pinto;
Projeto de Lei n.º 14/2022 do Vereador Tiago de Faria: denomina logradouro público como Estrada 
Municipal Honorato Domingues de Faria;
Projeto de Lei n.º 15/2022 dos Vereadores Airton Benedito Domingues de Souza e Lauro 
Aparecido de Toledo: denomina logradouro público como Rua Rita Leite de Pádua;
Projeto de Lei n.º 16/2022 do Vereador Osvaldo Brolezzi: denomina logradouro público como Rua José 
Augusto Gomes de Azevedo;
Projeto de Lei n.º 17/2022 do Vereador Marco Antonio Zanesco: institui o Dia do Patrono das unidades 
escolares dos municipais;
Projeto de Lei n.º 18/2022 dos Vereadores Airton Benedito Domingues de Souza e Marco Antonio Zanesco: 
dispõe sobre a instalação de banheiros químicos em feiras e demais eventos ao ar livre, dando outras providências;
Projeto de Lei n.º 19/2022 do Vereador Marcelo José de Faria: assegura o Direito aos Proprietários de 
Animais de Pequeno Porte e de Cães-Guias no Transporte Rodoviário Municipal;
Projeto de Lei n.º 20/2022 do Vereador Tiago de Faria: denomina logradouro público como Rua Manoel 
Francisco do Nascimento;
Projeto de Lei n.º 21/2022 do Vereador Willhams Pereira de Morais: denomina o canil municipal como 
‘Canil Municipal José Antonio Dantas Lobos;
Projeto de Lei n.º 22/2022 do senhor Prefeito: dispõe sobre abertura de crédito especial” no valor de 
R$ 14.250.000,00.

CONVOCAÇÃO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
Data: 07.03.2022 –segunda-feira- ao término da sessão anterior

ORDEM DO DIA
Em 2ª discussão e votação

Projeto de Lei n.º 13/2022 do Vereador Tiago de Faria: denomina logradouro público como Rua 
Aristides Correa Pinto;
Projeto de Lei n.º 14/2022 do Vereador Tiago de Faria: denomina logradouro público como Estrada 
Municipal Honorato Domingues de Faria;
Projeto de Lei n.º 15/2022 dos Vereadores Airton Benedito Domingues de Souza e Lauro 
Aparecido de Toledo: denomina logradouro público como Rua Rita Leite de Pádua;
Projeto de Lei n.º 16/2022 do Vereador Osvaldo Brolezzi: denomina logradouro público como Rua José 
Augusto Gomes de Azevedo;
Projeto de Lei n.º 17/2022 do Vereador Marco Antonio Zanesco: institui o Dia do Patrono das unidades 
escolares dos municipais;
Projeto de Lei n.º 18/2022 dos Vereadores Airton Benedito Domingues de Souza e Marco Antonio Zanesco: 
dispõe sobre a instalação de banheiros químicos em feiras e demais eventos ao ar livre, dando outras providências;
Projeto de Lei n.º 19/2022 do Vereador Marcelo José de Faria: assegura o Direito aos Proprietários de 
Animais de Pequeno Porte e de Cães-Guias no Transporte Rodoviário Municipal;
Projeto de Lei n.º 20/2022 do Vereador Tiago de Faria: denomina logradouro público como Rua Manoel 
Francisco do Nascimento;
Projeto de Lei n.º 21/2022 do Vereador Willhams Pereira de Morais: denomina o canil municipal como 
‘Canil Municipal José Antonio Dantas Lobos;
Projeto de Lei n.º 22/2022 do senhor Prefeito: dispõe sobre abertura de crédito especial” no valor de 
R$ 14.250.000,00.

Decreto Legislativo n.º 02/2022
“Concede honraria “Diploma de Reconhecimento” à Corporação de Guias Mirins de Socorro.

WILLHAMS PEREIRA DE MORAIS, Presidente da Câmara Municipal da Estância de Socorro, Estado de São 
Paulo, usando de suas atribuições legais,
Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo:
Art. 1.º A Câmara Municipal da Estância de Socorro concede a honraria “Diploma de Reconhecimento” à Cor-
poração de Guias Mirins de Socorro, pelo aniversário de 50 anos.
Art. 2.º Fica a Câmara Municipal da Estância de Socorro autorizada a realizar Sessão Solene para a entrega do 
diploma honorífico a entidade homenageada.
Parágrafo Único. A entrega da placa honorífica será feita em Sessão Solene a ser designada de comum acordo 
entre a Presidência e a entidade homenageada.
Art. 3.º As despesas com a execução do presente decreto serão suportadas por verbas próprias consignadas 
no orçamento da Câmara Municipal.
Art. 4.º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal da Estância de Socorro, 22 de fevereiro de 2022.
Willhams Pereira de Morais-Presidente da Câmara Municipal

Decreto Legislativo n.º 03/2022
Concede “Diploma de Honra ao Mérito” à Edna Maria Preto Cardoso

WILLHAMS PEREIRA DE MORAIS, Presidente da Câmara Municipal da Estância de Socorro, Estado de São 
Paulo, usando de suas atribuições legais,
Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo:
Art. 1.° Fica concedido a honraria “Diploma de Honra ao Mérito”, nos termos do art. 267, II, “a” do Regimento 
Interno da Câmara Municipal da Estância de Socorro à senhora Edna Maria Preto Cardoso, em homenagem aos 
40 (quarenta) anos de bons serviços prestados à Câmara Municipal da Estância de Socorro.
Art. 2.° A outorga do Título será feita em Sessão Solene a ser designada de comum acordo entre a Presidência 
e a homenageada.
Art. 3.° Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal da Estância de Socorro, 22 de fevereiro de 2022.
Willhams Pereira de Morais-Presidente da Câmara

Decreto Legislativo n.º 04/2022
Concede “Título de Cidadão Benemérito” ao Senhor Marco Vinholi, Secretário de Desenvolvimento 

Regional do Estado de São Paulo
WILLHAMS PEREIRA DE MORAIS, Presidente da Câmara Municipal da Estância de Socorro, Estado de São 
Paulo, usando de suas atribuições legais,
Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo:
Art. 1.° Fica concedido o Título de Cidadão Benemérito ao senhor Marco Vinholi, Secretário de Desenvolvimento 
Regional do Estado de São Paulo, pelos relevantes serviços prestados à sociedade no exercício de suas funções 
públicas.
Art. 2.° A outorga do Título será feita em Sessão Solene a ser designada de comum acordo entre a Presidência 
e o homenageado.
Art. 3.° Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal da Estância de Socorro, 22 de fevereiro de 2022.
Willhams Pereira de Morais-Presidente da Câmara

RESOLUÇÃO 01/2022
“Institui, junto à Câmara Municipal de Socorro, a Comissão de Coordenação das Celebrações dos 200 

anos da Independência do Brasil, no âmbito do Município de Socorro, e dá providências correlatas.”
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:
Artigo 1º - Fica instituída, junto à Câmara Municipal de Socorro, a Comissão de Coordenação das Celebrações 
dos 200 anos da Independência do Brasil, com os seguintes objetivos:
I - coordenar as atividades, os eventos e os projetos relacionados às celebrações do ducentésimo aniversário 
da Independência, no âmbito do Município de Socorro;
II - elaborar a programação municipal das atividades, eventos e projetos de que trata o inciso I deste artigo.
Parágrafo único - Fica facultado à Comissão manter diálogo com comissões e grupos correlatos instituídos por 
outros entes da Federação.
Artigo 2º - A Comissão será constituída por 1 (um) representante de cada um dos seguintes órgãos:
I – da Presidência da Casa;
II – da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social;
III – da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania;
IV – da Comissão de Justiça e Redação;
V – mediante convite, da Secretaria da Educação da Prefeitura Municipal de Socorro;
VI – mediante convite, da Secretaria da Cultura da Prefeitura Municipal de Socorro.
Parágrafo único – Os membros e seus suplentes serão designados por resolução do Presidente da Câmara 
Municipal de Socorro, mediante indicação dos respectivos Titulares dos órgãos que representam.
Artigo 3º - A Comissão poderá convidar outros representantes de órgãos e entidades públicos, da sociedade 
civil e do setor privado, para colaborar com suas atividades.
Artigo 4º - A participação na Comissão será considerada serviço público relevante, vedada a remuneração a 
qualquer título.
Artigo 5º - A Câmara Municipal deverá prover a Comissão do suporte técnico e administrativo necessário ao 
seu adequado funcionamento.
Artigo 6º - Os trabalhos da Comissão serão encerrados até o dia 1º de março de 2023, mediante apresentação 
do relatório final de suas atividades.
Artigo 7º - As despesas decorrentes da execução deste decreto correrão à conta de dotações próprias 
consignadas no orçamento vigente do Legislativo.
Artigo 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal da Estância de Socorro, 22 de fevereiro de 2022.
Willhams Pereira de Morais-Presidente da Câmara

COMUNICADO DE OUVIDORIA

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

COMUNICADO TRANSMISSÃO AO VIVO DE SESSÃO
A Câmara Municipal da Estância de Socorro, através de seu presidente, informa que a próximas sessões ca-
marárias, que se realizarão no dia 07 de março de 2022, segunda-feira, a partir das 20h, serão transmitidas ao 
vivo pela internet serão transmitidas ao vivo pela Rádio Nossa Senhora do Socorro 1570 Khz e via internet 
através dos canais da Câmara Municipal no facebook (https://www.facebook.com/camarasocorro) e no Youtu-
be   (https://www.youtube.com/CamaraMunicipaldeSocorro)  
Willhams Pereira de Morais– Presidente da Câmara

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


