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Prefeitura apresenta principais 
realizações de 2014

O ano de 2014 foi marcado por 
avanços na administração municipal: 
aumento da frota, parcerias firmadas 
com os Governos Estadual e Fede-
ral, realizações nas áreas de educa-
ção, saúde, assistência e desenvol-
vimento social, cultura, comércio, 
turismo, meio ambiente e serviços. 
Dentre os destaques, estão refor-
mas de espaços e prédios públicos, 
como escolas, creches e postos de 

saúde, criação do ambulatório de 
pediatria no Hospital, oferta de cur-
sos profissionalizantes, organização 
de eventos festivos e culturais, im-
plantação dos ecopontos, início da 
criação do centro empresarial, além 
da segunda edição do Projeto Luzes 
de Natal. Confira alguns dos prin-
cipais feitos ao longo do ano entre 
as páginas 02 e 07 desta edição do 
Jornal Oficial de Socorro.

“Originais do Samba” se 
apresenta sábado na Praça

No sábado, o grupo “Originais do 
Samba”, formado originalmente nos 
anos 60 no Rio de Janeiro, se apre-
senta a noite na Praça da Matriz, logo 
após o sorteio da Promoção “Mega 
Prêmios” e da Corporação Musical 
Santa Cecilia. O grupo é um dos pio-
neiros do estilo no Brasil e já teve 
em sua formação o humorista Mus-
sum, que integrou Os Trapalhões.

A programação cultural do Socorro Luzes de Natal 
segue até o dia 31 de dezembro

Na sexta-feira, quem anima a 
praça é a banda Me Gusta, com di-
versidade de ritmos. Os Samboê-
mios e o Grupo Improviso animam 
as noites de domingo e segunda-
feira, respectivamente. A banda 
Yankee traz seu repertório pop 
rock na noite de terça. O show de 
Reveillon fica a cargo da banda Ra-
dar Quatro.

Presépio Vivo encenou 
o nascimento de Cristo

A escadaria do Palácio das Águias 
foi preenchida, na noite de sexta-
feira (19), pela Cantata Natalina de 
110 vozes formada por integrantes 
do Coral Municipal de Socorro e os 
corais convidados: Coral Municipal 
de Itapira e Coral Veredas de Águas 
de Lindóia.

Logo após a apresentação de di-
versas músicas natalinas pelo coral, 
teve início uma encenação da che-
gada do menino Jesus nos braços 
de José e Maria, além das presenças 
dos Três Reis Magos e anjos. O pre-
sépio vivo foi encenado pela Cia. de 

Teatro Paulino Santiago da cidade 
de Itapira.

Assim como no ano anterior, a 
apresentação reuniu muitas pessoas 
em frente ao Palácio das Águias, e 
foi muito emocionante. 

A programação da noite seguiu 
com a realização da Parada de Na-
tal e apresentação da Orquestra de 
Metais Lira, de Bragança Paulista, na 
Praça da Matriz.

O final de semana teve outras 
apresentações musicais como a ban-
da Viva Napoli Internacional, a banda 
Lira Itapirense e o Papai Noel cantor.
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Serviços
A Secretaria de Serviços, por 

meio dos departamentos de Obras, 
Estradas, Limpeza e Conservação, 
realizou em 2014 diversas melho-
rias do espaço público – ruas, cal-
çadas, prédios públicos, estradas ru-
rais. As escolas receberam serviços 
de reforma em geral, como troca 
de pisos e pintura de paredes. Nos 
postos de saúde, reformas externas 
e internas melhoraram o ambiente 
e possibilitaram a reabertura de al-
gumas unidades, como Rio do Peixe 
e Jaboticabal. Os serviços de infra-
estrutura também se estenderam 
à manutenção das estradas rurais. 
Foram milhares de quilômetros 
percorridos, passando por todos 
os bairros onde houve solicitação 
ou foi observada a necessidade de 
intervenção. Abaixo, dez dos princi-
pais feitos da Secretaria:

• Reforma e ampliação da 
Unidade Básica de Saúde dos Jar-
dins Araújo e Teixeira;

• Reforma das escolas munici-
pais Professora Esther de Camargo 
Toledo Teixeira, Vila Palmira e Cân-
dido Alves de Godoy;

• Reforma das creches muni-
cipais São Bento, Vila Palmira e Jar-
dim Araújo;

• Reforma dos Postos de Saú-
de dos bairros Moraes, Rio do Pei-
xe, Jaboticabal e Vila Palmira, da cen-
tral do SAMU e também do CAPS 
– Centro de Atenção Psicossocial;

• Construção de rotatórias 
nas ruas: Dr. Luiz Pizza e Capitão 
Joaquim de Souza Pinto;

• Instalação das academias ao 
ar livre – Avenida XV de Agosto, 
Rua José Maria de Faria e Centro 
de Exposições João Orlandi Pagliusi;

• Reforma do espaço do Mi-
rante do Cristo (pintura, troca de 
iluminação, jardim);

• Reforma do Centro do Tra-
balhador (colocação de grama, nova 
pintura, instalação do parquinho e 
da academia adaptada);

• Reforma geral do espaço 
onde está instalado o Espaço do 
Produtor Rural;

• Instalação de sistema tu-
bular para escoamento das águas 
pluviais na esquina das ruas Dr. Luiz 
Pizza e Bernardino de Campos.

COMUNICADO À POPULAÇÃO - IPTU 2015
  
A Prefeitura de Socorro informa que a partir do dia 30/12 os Correios estarão entregando os carnês 
de IPTU no endereço de correspondência informado pelo contribuinte no recadastramento feito 
durante a entrega dos carnês no ano passado. Fiquem atentos!
Apenas os contribuintes que não possuem em endereço de correspondência ou em cujo endereço não 
há entrega dos correios deverão retirar o carnê a partir de 05/01/2014 na Sede da Prefeitura Municipal 
sito a Avenida José Maria de Faria, 71, B. do Salto. O primeiro vencimento será dia 12/01/2014.
O IPTU poderá ser pago através da parcela única com 10% de desconto somente até o vencimento ou 
em 12 parcelas iguais.

IMPORTANTE: Os carnês também poderão ser impressos a partir de 01/01/2015 através 
do Site da Prefeitura: www.socorro.sp.gov.br – TRIBUTOS – Pesquisa de débitos imóvel                                                                                                                                         

Dúvidas, ligue: 3855-9609.
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Saúde

Reabertura do Posto de Atendimento de Saúde do Jaboticabal, que estava fechado 
havia cinco anos. O PAS dispõe de um médico e um auxiliar de enfermagem;

Reabertura e inauguração da Estratégia de Saúde da Família 
do Rio do Peixe, fechado havia oito anos;

Inauguração da Estratégia de Saúde da Família nos bairros Moraes e Jardim Araú-
jo. A ESF dispõe de médico, enfermeiro, técnicos de enfermagem, agentes comuni-
tários, dentista e auxiliar de saúde bucal, realizando os seguintes procedimentos: 
pré-natal, puericultura, acompanhamento de diabetes e hipertensão, saúde do 
idoso, prevenção de câncer do colo do útero, atividades educativas e preventivas 

com palestras, caminhadas e campanhas;

Aumento de recursos para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – 
SAMU, por atender todos os requisitos exigidos pelo Ministério da Saúde desde 

outubro de 2014;

Descentralização da farmácia do Pos-
to de Saúde Central, aberta nas unida-
des Vila Palmira, Aparecidinha, Jardim 
Araújo e Jardim Santa Cruz, facilitando 

a aquisição de medicamentos;

Contratação do segundo médico para 
o Pronto Socorro, custeado pela Prefei-
tura, diminuindo o tempo de espera e 
melhorando o atendimento de urgên-

cia e emergência;

Realização de mutirões de catarata, o que desde 2013 reduziu a fila de espera 
de 420 para 150 pessoas. A Secretaria de Saúde também organiza mutirão para 

cirurgias de hérnia, vesícula e varizes;

Realização de 230 exames de sangue 
de PSA, custeados pela Prefeitura, para 

a Campanha Novembro Azul;

Reformas e adequações do CAPS 1 – Centro de Atenção Psicossocial, agora em 
novo endereço: Praça Coronel Olímpio Gonçalves dos Reis, no prédio da Igreja, 
além de finalização da obra para abertura do CAPS-AD, unidade que atenderá 

pacientes dependentes de álcool e drogas.

Criação do ambulatório de pediatria no 
Hospital, aberto de segunda a sexta-feira, 
para atender à demanda de atendimentos;
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Educação

• Reforma das Escolas Munici-
pais Rio do Peixe, Professora Esther 
de Camargo Toledo Teixeira, Moraes 
e Vila Palmira, e da Creche Municipal 
do Jardim Araújo. Colocação de tol-
dos nas Escolas Municipais Professora 
Beatriz Domingues de Lima, Profes-
sora Elisabeth Frias Pares, Professora 
Esther de Camargo Toledo Teixeira e 
da creche do Jardim Araújo;
• Perfuração de quatro poços 
artesianos, nas Escolas Municipais Li-

vramento, Lavras de Cima, Lavras de 
Baixo e Moraes;
• Construção de banheiros e 
vestiários na quadra comunitária da 
Escola Municipal Oduvaldo Pedroso;
• Adesão ao Projeto Ler e Es-
crever – formação continuada – e 
aquisição de material didático em 
parceria com o Governo do Estado 
de São Paulo. Continuidade do Pro-
jeto PACTO (Programa Nacional de 
Alfabetização na Idade Certa), em 

parceria com o Governo Federal;
• Aquisição de apostilas de in-
glês para os alunos e formação dos 
professores;
• Aquisição de mobília, mate-
riais didáticos e de educação física 
para as escolas municipais;
• Abertura de duas novas salas 
de Atendimento Educacional Espe-
cializado, para crianças deficientes, e 
construção de rampas acessíveis na 
EMEI Central, E.M. Rio do Peixe e 

E.M. Professora Benedicta Geralda de 
Souza Barbosa; 
• Aquisição de materiais e ca-
mas empilháveis para as creches mu-
nicipais;
• Contratação de professores 
adjuntos para os projetos de Recu-
peração;
• Oferecimento de palestras, 
cursos de formação e parceria com a 
Secretaria de Saúde para agilização dos 
atendimentos e encaminhamentos. 

Desenvolvimento Rural

• Assinatura de convênio en-
tre Prefeitura Municipal e o Incra 
para emissão da CCIR (Certificado 
de Cadastro de Imóvel Rural) e im-
plantação da Unidade Municipal de 
Cadastro para solicitação e emissão 
do CCIR sem custo para o produtor 
rural;
• Solicitação ao Ministério do 
Desenvolvimento Agrário e à Secre-
taria de Agricultura Familiar para en-
trega do Selo de Agricultura Familiar 
a 17 produtores rurais de Socorro. 
O pedido está em fase de análise 
após visita do Delegado Federal e do 
Consultor do MDA, feita em dezem-
bro;
• Programa de apoio e assis-
tência técnica aos fornecedores ru-
rais de produtos da merenda esco-

lar. Após avaliação, constatou-se que 
a qualidade das produções este de 
acordo com o que exige apostilas do 
MDA.
• Revitalização da Feira Livre 
de Socorro, que acontece aos do-
mingos. Foram elencadas seis ações. 
Três já foram realizadas: padroniza-
ção das bancas, uniforme aos feiran-
tes e divulgação da feira com carta-
zes. As outras três estão previstas 
para o início de 2015: cursos de feira 
ao produtor rural, parcerias com o 
Semar e cursos de boas práticas de 
alimentos.
• Elaboração da Lei da Patru-
lha Rural, em parceria com o Conse-
lho Municipal de Desenvolvimento 
Rural, visando facilitar e auxiliar os 
produtores rurais no preparo para 

realizar o cultivo de lavoura. Fazem 
parte da Patrulha Mecanizada Rural: 
dois tratores, plaina traseira, grade 
aradora, perfurador de solo, subso-
lador com cinco hastes e recadeira;
• Visita da equipe e do presi-
dente da FETAESP (Federação dos 
Trabalhadores na Agricultura do Es-
tado de São Paulo) para treinamento 
do Cadastro Ambiental Rural e rea-
lização de palestras para as associa-
ções rurais sobre a implantação do 
Programa Nacional de Habitação 
Rural;
• Encontro com o presidente 
da Federação dos Criadores de Ca-
prinos e Ovinos da região bragantina 
para realização da I Exposição de ca-
bras e ovelhas em Socorro, em 2015;
• Recebimento de 30 apostilas 

doadas pelo Ministério do Desen-
volvimento Agrário após solicita-
ção do departamento. As apostilas 
de boas práticas agropecuárias e 
de fabricação na agricultura familiar 
foram entregues às associações de 
produtores rurais;
• Solicitação junto ao Ministé-
rio da Pesca e Aquicultura para rece-
bimento de apostilas e livros para os 
criadores de peixe de Socorro;
• Realização de diversas ativi-
dades do Serviço de Inspeção Muni-
cipal (SIM), dos quais: 40 orientações 
técnicas, 43 fiscalizações em esta-
belecimentos especializados, 105 
vistorias no comércio varejista, 05 
reuniões com produtores e empre-
endedores e 04 reuniões técnicas, 
dentre outros.

Merenda Para Todos: 18 mil refeições diárias 
oferecidas nas escolas municipais e estaduais de Socorro, além de Creches, 

CAPS, APAE, Centro do Idoso e duas unidades do Vem Ser.
Parte dos produtos é proveniente de agricultura familiar do município.



Página 05Socorro, 24 de dezembro de 2014

Cidadania

• Inauguração da Casa do Ci-
dadão, espaço destinado ao atendi-
mento à população com a realiza-
ção dos seguintes serviços: emissão 
de RG, Carteira de Trabalho e Cer-
tificado de Reservista; Procon e be-
nefícios assistenciais (cesta básica, 
passagens, isenção de taxas para 
serviço funerário e 2ª via de docu-
mentos – Certidão de Casamento);
• Projeto Mais Ação e Cida-
dania, desenvolvido no Recinto de 
Exposições com atividades espor-
tivas e de lazer, trabalhando com 
crianças e adolescentes;
• Carreta do SESI – Progra-
ma Alimente-se Bem, com a oferta 
de 450 vagas em qualificação pro-
fissional, além de três mil vagas em 
cursos nas áreas de administração, 
gastronomia, turismo, moda, elétri-
ca, marcenaria e logística, ofereci-
dos no Centro Municipal de Ensino 
Profissionalizante – CEMEP;
• Festa do Dia das Crianças, 
evento destinado para toda a famí-
lia, com brinquedos infláveis, distri-
buição de presentes, realização de 
oficinas e trabalhos manuais, além 
da distribuição de pipoca, cachorro 
quente, sorvete e refrigerante;
• Unidade Móvel de Atendi-
mento ao Cidadão, veículo utilizado 
para a realização de busca ativa do 
cadastro Único, Bolsa Família, Ren-
da Cidadão e Viva Leite;
• Rede Paulista de Políticas 

sobre Drogas, cuja articulação ins-
titucional se deu através da reali-
zação de onze encontros regionais, 
por meio de plenárias, com foco em 
políticas públicas da saúde, social, 
educação, segurança e participação 
do terceiro setor;
• Aquisição de dois novos ve-
ículos para atendimento ao cidadão 
na assistência social;
• Realização da Semana do 
Idoso 2014, com atividades de pro-
moção da saúde, lazer, bem estar e 
qualidade de vida com beneficiários 
do Centro Dia do Idoso e Bem Vi-
ver Melhor Idade;
• Revitalização das raias de 
bocha e de malha na Vila Palmira e 
no Centro de Lazer do Trabalhador, 
incluindo reforma na estrutura física 
e aquisição de novos equipamentos. 
Disponibilidade das academias ao 
ar livre, comuns e adaptadas, para 
a prática esportiva e promoção da 
saúde. Ainda na área do esporte e 
lazer, as equipes de tênis e damas 
foram campeãs nos Jogos Regionais 
de 2014;
• Execução do Programa 
Emergencial de Auxílio ao Desem-
prego (PEAD), acolhendo o cida-
dão desempregado para atuação no 
projeto Luzes de Natal e na limpeza 
pública. Também houve oferta de 
cursos de qualificação profissional 
visando o preparo para o retorno 
ao mercado de trabalho;

Turismo
• Coordenação e participação 
de Socorro em feiras e eventos como: 
Adventure Sports Fair, maior feira de 
esportes e turismo de aventura da 
América Latina, e Reatech, maior feira 
do segmento de acessibilidade do he-
misfério sul e feira internacional de tec-
nologias e reabilitação, inclusão e acessi-
bilidade;
• Realização do 5° Encontro 
Paulista de Turismo Rural, da ABRATUR 
– Academia Internacional para o De-
senvolvimento da Pesquisa em Turismo 
no Brasil –, com apoio da Associação 
Comercial e Empresarial de Socorro;
• Realização da Festa de Agosto, 
em parceria com a Secretaria Munici-
pal de Cultura, e da Festa do Morango, 
em parceria com o departamento de 
Desenvolvimento Rural, Conselho Mu-
nicipal de Desenvolvimento Rural, pro-
dutores rurais e Secretaria de Cultura;
• Divulgação do nome de So-
corro, em parceria com o Circuito das 
Águas Paulista, em eventos como: ABAV, 
maior feira de negócios em turismo da 
América Latina, e no aniversário do ae-
roporto de Viracopos, em Campinas;

• Abertura dos centros de infor-
mação turística nos portais e no Miran-
te do Cristo;
• Coordenação, juntamente com 
o gabinete, do 6° encontro de prefeitos 
da APRECESP de 2014, quando Socor-
ro recebeu autoridades de dezenas de 
cidades estância do Estado de São Pau-
lo;
• Coordenação e lançamen-
to do Plano de Marketing do Turismo, 
contemplando a cidade com uma nova 
marca e a criação de materiais impres-
sos para divulgação de Socorro como 
destino turístico; 
• Apoio ao projeto Luzes de 
Natal 2014, com ações junto ao Con-
selho Municipal de Turismo e Secretaria 
Municipal de Cultura na realização de 
shows durante o evento;
• Participação do I Encontro de 
Conselhos Municipais de Turismo da 
região, realizado em Sumaré-SP;
• Coordenação e participação 
do Festival de Turismo de Gramado, 
com o apoio da Secretaria Estadual 
de Turismo, divulgando o nome de 
Socorro.
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Cultura
• Organização da agenda cul-

tural do Projeto Luzes de Natal 
2014 e formação do grande coral 
de Natal 1000 vozes, com crianças 
das escolas de Socorro;

• Organização do Carnaval e do 
Festival de Marchinhas Carnavalescas;

• Realização e organização da 
agenda cultural do Festival de Verão;

• Realização de oficinas cultu-
rais diversas e cursos (viola caipira, 
violão, flauta doce, teatro, dança), 
além de dar suporte a todos os cur-
sos oferecidos pelo Conservatório 
Municipal de Socorro;

• Realização do festival Rock 
Ativo e do Festival de Rock autoral 
com premiação;

• Realização e organização da 
agenda cultural do Festival de Inverno;

• Realização e organização da 
agenda cultural da Festa de Agosto;

• Realização do Festival de 
Música Sertaneja Raiz autoral, com 
premiação aos vencedores;

• Manutenção da cultura po-
pular e tradicional com apoio às con-
gadas adulto e mirim, e também aos 
grupos de viola e catira de Socorro;

• Participação em diversos 
projetos culturais, dentre eles o 
Mapa Cultural Paulista – trazendo 
a Socorro apresentações de nove 
atrações da música instrumental e 
do teatro, custeadas pelo Governo 
do Estado –, e também o Revelando 
São Paulo, nas edições de Atibaia, 
São José dos Campos e São Paulo.

• Criação do Centro Empre-
sarial de Socorro, sob o decreto 
n°3379/2014, de 03 de outubro de 
2014, localizado na Estrada Munici-
pal do bairro do Oratório SCR-320. 
O projeto foi realizado em ação 
conjunta da Secretaria de Gestão e 
Secretaria dos Negócios Jurídicos, 
visando ampliar a oferta de empre-
gos e a melhoria na renda do cida-
dão, além de aumentar a arrecada-
ção tributária;
• Celebração de convênio 
com a Secretaria de Aviação Civil 
para homologação do aeródromo 
de Socorro, para voos de pequeno 
porte;
• Conquista do selo Prefeito 
Empreendedor, entregue pelo SE-
BRAE-SP como reconhecimento 
dos melhores projetos municipais 
que fomentam o empreendedoris-
mo e o desenvolvimento regional. 
Socorro concorreu com dois pro-
jetos, sendo eles: Luzes de Natal e 
Lei Geral da Micro, Pequena e Média 

Indústria e Comércio

Empresa;
• Visita da loja modelo iti-
nerante do SEBRAE, disponível no 
período de 1° a 4 de julho no es-
tacionamento do Moda Shopping à 

disposição dos empresários do se-
tor de vestuário. Socorro foi a pri-
meira cidade da região de Campinas 
a receber a carreta;
• Disponibilidade, durante um 

mês, da Carreta de Hospitalidade do 
Programa Via Rápida Emprego, em 
parceria com a Secretaria de De-
senvolvimento Econômico, Ciência, 
Tecnologia e Inovação do Estado, en-
tre os dias 15 de abril e 16 de maio, 
no Centro de Lazer do Trabalhador. 
Neste período, foram oferecidos 
cursos de capacitação nas áreas de 
gastronomia e hotelaria;
• SEBRAE móvel na Praça da 
Matriz, nos dias 13, 14, 15 e 16 de 
janeiro, por meio de parceria do de-
partamento com a Associação Co-
mercial e Empresarial de Socorro e 
a unidade regional de Campinas do 
SEBRAE. Dentre os serviços ofere-
cidos, estava o esclarecimento de 
dúvidas em relação a impostos, en-
cargos, planejamento e orientações 
para a abertura de empresas;
• Realização de 1000 contra-
tos entre o Banco do Povo Paulista 
e empreendedores formais e infor-
mais, resultando num aumento de 
45% em relação a 2013.
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Meio Ambiente
• Implantação de dois eco-
pontos, espaço público disponibili-
zado para o descarte correto de re-
síduos como papelão, plástico, óleo 
de fritura, pilhas, baterias, eletrôni-
cos, podas e entulho de construção;
• Implantação do Comple-
xo Ambiental, que irá comportar 
a Central de Compostagem – em 
operação –, viveiro de mudas para 
arborização urbana e o novo Canil 
Municipal;
• Projeto piloto de compos-
tagem de resíduos orgânicos, no 
Jardim Gollo, por meio da distribui-
ção de um kit contendo uma lixeira 
e cem sacos de lixo comportáveis 
para a população descartar de for-
ma seletiva os resíduos orgânicos, 
os quais são coletados três vezes 
por semana e encaminhados para 
a central de compostagem, situada 
no Complexo Ambiental, para pro-
dução de fertilizantes. O projeto é 
uma parceria entre a Prefeitura e a 
Empresa Visafértil, de Mogi Mirim;
• Implantação da Central de 
Triagem de Resíduos no aterro 
sanitário municipal, operada pela 
Associação Recicla Socorro em 
convênio firmado com a Prefeitu-
ra. Foram adquiridos os seguintes 

equipamentos para a Central: pren-
sa, esteira, balança com capacidade 
de 40 toneladas, balança com capa-
cidade de 300 quilogramas, 50 bags 
e uma empilhadeira manual;
• Implantação de 17 Pontos 
de Entrega Voluntária nos principais 
acessos da zona rural, facilitando o 
descarte dos resíduos dos mora-
dores e turistas que se hospedam 
em chácaras. Foram adquiridos um 
caminhão poli guindaste e trinta ca-
çambas para a operação dos PEVs;
• Contratação de empresa es-
pecializada para realizar o Licencia-
mento Ambiental para o desassorea-
mento dos ribeirões dos Nogueiras, 
Oratório, lago da Pompéia e Vila Nova;
• Contratação de empresa 
especializada para realizar podas e 
cortes de árvores de grande porte, 
como na Praça do Fórum e próxi-
mo à Estação Socorro;
• Aquisição de veículos para a 
coleta seletiva;
• Licenciamento Ambiental da 
ciclovia do Rio do Peixe, com início 
da obra previsto para o primeiro 
trimestre de 2015;
• Criação de Projeto de Lei 
de pagamento por serviços ambien-
tais e resíduos da construção civil.

ATO DA MESA N.º 04/2014
A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 69, I, “c”, do Regimento Interno da Câmara Municipal, resolve:
Art. 1º - Exonerar a pedido a servidora JOSIANE DE FARIA OLIVEIRA VIEIRA, ocupante do emprego de Au-
xiliar Administrativo de Serviços, portadora da CTPS n.º 0096734, série 00208.ª, nomeada pelo Ato da Mesa 1 
de 10 de março de 2014.
Art. 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, contando seus efeitos a partir de 1.º de dezembro 
de 2014, devendo ocorrer o último dia de serviços a serem prestados na Câmara em 30 de dezembro de 
2014.

Câmara Municipal da Estância de Socorro, 17 de dezembro de 2.014.
João Pinhoni Neto – Presidente
Maria Bernadete Moraes Rodrigues de Paula - 1.ª Secretária                     
Luis Benedito Alves de Oliveira - 2.ª Secretário

CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA
Convocação de Sessão Extraordinária, nos termos do art. 29, I, da Lei Orgânica do Município; e art. 148, II, “a” 

do RICMES.
Data: 29 de dezembro de 2014 – segunda-feira. 
Horário: 18h

ORDEM DO DIA
 Em 1ª discussão e votação
Projeto de Lei n.º 107 de 11-12-2014 do Poder Executivo Municipal: autoriza o Poder Executivo 
Municipal a alterar a minuta de convênio que faz parte integrante da Lei Municipal n.º 3.682/2012 que dispõe 
sobre o convênio com o ICA. 

Convocação de Sessão Extraordinária, nos termos do art. 29, I, da Lei Orgânica do Município; e art. 148, II, “a” 
do RICMES.
Data: 29 de dezembro de 2014 – segunda-feira. 
Horário: ao término da sessão anterior

ORDEM DO DIA
 Em 2ª discussão e votação
Projeto de Lei n.º 107 de 11-12-2014 do Poder Executivo Municipal: autoriza o Poder Executivo 
Municipal a alterar a minuta de convênio que faz parte integrante da Lei Municipal n.º 3.682/2012 que dispõe 
sobre o convênio com o ICA. 

COMUNICADO TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES
A Câmara Municipal da Estância de Socorro informa que as próximas sessões da Câmara se realizarão no dia 29 
de dezembro, segunda-feira, à partir das 18h, com transmissão pela internet no site www.camarasocorro.sp.gov.br.  
João Pinhoni Neto – Presidente

FinançasGuarda Municipal
TOTAL DE OCORRÊNCIAS ATENDIDAS PELA GUARDA CIVIL 

MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO À DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2014.
75 – agressão/ lesão corporal
23 – ameaça
01 – homicídio 
01 – aborto
04 – periclitação de vida
05 – estelionato 
16 – danos/ depredação
08 – tentativa de furto 
18 – furto simples
02 – furto qualificado
01 – furto de automóvel
03 – furto de moto
04 – furto de bicicleta
12 – furto estabelecimento comercial
09 – furto em residência
05 – roubo
05 – roubo de automóvel
02 – roubo de moto
05 – roubo estabelecimento comercial
04 – roubo em residência
01 – tentativa de roubo
04 – invasão de propriedade
01 – receptação
02 – ato obsceno
01 – estupro
01 – contrabando/ descaminho
13 – desacato
03 – desobediência 
06 – resistência

04 – encontro de entorpecentes
36 – porte / uso de entorpecentes
32 – tráfico de entorpecentes
118 – desordem/ perturbação
02 – disparo de arma de fogo
01 – porte ilegal de arma 
88 – acidente de trânsito c/ vítima
66 – acidente de trânsito s/ vítima
13 – atropelamento
15  – auto localizado
19 – direção perigosa
12 – falta de habilitação
51 – apreensão de automóvel
58 – apreensão de moto
119 – infração de trânsito
74 – veículos fiscalizados
07 – acidente pessoal
431 – auxílio ao público/ diversos
766 – auxílio ao público/ socorro
19 – parturiente
01 – criança desassistida 
18 – distúrbio comportamental/ demente
240 – apoio órgãos policiais/ judiciais
295 – apoio outros  órgãos 
13 – captura de foragido/ procurado
01 – deslizamento
01 – desabamento 
124 – incêndios
01 – incêndio em veículo

20 – ato infracional
1.277 – averiguações
06 – crimes ambientais
174 – desentendimentos
106 – embriaguez
05 – tentativa de suicídio
14 – objeto achado
06 – animal recolhido
360 – nada constatado no local
01 - suicídio
56 -  averiguação/ animais soltos
36 – não codificadas 
179 – policiamento em eventos
192 – escolta de valores
59 – escolta de presos
27 – flagrantes
18 – Mandado de prisão cumprido

Das ocorrências atendidas de 
auxílio ao público/ socorro/ 
diversos, 727 foram com 
ambulância da GCM.

TOTAL de OCORRÊNCIAS: 
5.396                                                   

Marcos Roberto de Oliveira Preto
CMTE/GCM             

Câmara Municipal
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Portarias
PORTARIA Nº 6829/2014

“Instaura Processo Administrativo Disciplinar - PAD”
    

ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE:

 
 Art. 1º - Instaurar competente Processo Administrativo Disciplinar, na modalidade de Processo, para 

apuração funcional de servidor municipal lotado no Departamento de Saúde, que em tese pode ter configurado 
infração administrativa.

Art. 2º - A Comissão Processante Permanente constituída através da Portaria nº 6223/2013 de 27 
de fevereiro de 2013, composta por Rodrigo Francisco Cabral Teves - Procurador Jurídico, Matrícula nº 2.312, 
Presidente, Lauren Salgueiro Bonfá - Procuradora Jurídica, Matrícula nº 2.182, Secretária, e Carolina Mantovani 
Bovi Zanesco – Procuradora Jurídica, Matrícula nº 2.548, Membro Titular, deverá promover a imediata instaura-
ção do procedimento, nos termos do artigo 28 da Lei nº 3348/2010. 

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor nesta data, devendo ser afixada em local de costume, dando 
ciência ao imputado e publicada no jornal oficial, revogadas as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 23 de Dezembro de 2014.

Publique-se.
André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no jornal oficial e Afixado no mural da Prefeitura.
Darleni Domingues Gigli
Procuradora Jurídica

PORTARIA Nº 6830/2014
ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 

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

Art.1º - Designar os funcionários municipais abaixo relacionados, para comporem a Comissão 
Municipal de Avaliação das Subvenções Concedidas pela Prefeitura, referente ao exercício econômico 
financeiro de 2014 para emissão de parecer:

- Benedito Gilmar Pinto
- Tatiana Caroline Lurago
- Diogo Pereira do Nascimento
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, 

em especial a Portaria nº 6120/2013, com seus efeitos retroativos a 01 de janeiro de 2014.

      Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 23 de Dezembro de 2014.

Publique-se.
André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado e Afixado em igual data no mural da Prefeitura.
Darleni Domingues Gigli
Procuradora Jurídica

Decretos
DECRETO Nº 3409/2014

 
“Revoga permissão de ponto de táxi”

ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA 
ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 
e, Considerando, o artigo 69 da Lei Municipal nº 2981 de 30 de dezembro de 2002. DECRETA:

Art.1º - Fica revogada a permissão do ponto de táxi nº 03 - Avenida Coronel Germano - 
Permissionário: Lazaro Antonio Rasoppi.

Art. 2º - A permissão supra citada, está sendo revogada por desistência do permissionário, conforme 
Processo Administrativo nº 13343/2014-1.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário e em especial o Decreto nº 2080/1999.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 22 de Dezembro de 2014.

Publique-se.
André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no jornal oficial e Afixado no mural da Prefeitura.
Darleni Domingues Gigli
Procuradora Jurídica

DECRETO Nº 3410/2014
ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 

DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DECRETA:

Art. 1º - Fica reajustada a Tabela de Preços com valores expressos em unidades fiscais do Município, 
para a prestação de serviços públicos pelos diversos órgãos municipais, a qual passa vigorar nas seguintes bases:

Taxas de Expedientes

1. Protocolização de requerimentos, petições e outros documentos. UFMS 0,50

2. Vistoria de imóvel UFMS   5,00

3. Parecer Técnico Florestal UFMS   1,50

4. Transferência de planta UFMS   2,00

5. Cópia de Planta de Imóvel UFMS   2,50

6. Transferência no Cadastro de Imóveis UFMS   0,50

7. Averbação de imóveis (vistoria) UFMS   3,00

8. Habite-se UFMS   3,00

9. Vistoria em ponto de táxi UFMS 12,50

10. Encerramento de atividade (autônomos e empresas) UFMS   0,50

11. Emissão de Certidões UFMS   1,50

Taxas de Serviços Diversos

1. Numeração ou renumeração de imóveis (sem fornecimento de placa) UFMS  1,00

2. 2ª via de carnê, por talão UFMS  0,25

3. 2ª via de ficha ou alvará de funcionamento, por unidade UFMS  0,25

4. Rebaixamento de guia por metro linear UFMS  2,30

5. Autorização para colocação de faixa, 07 (sete) dias, cada. UFMS  1,50

6. Retirada de entulho até 1 m³ UFMS  5,00

7. Utilização de caminhão pipa UFMS 10,00

Para liberação de bens apreendidos ou depositados

1. De bens ou mercadorias apreendidas, por dia UFMS  1,50

2. Pela estadia de veículos no depósito municipal conforme decreto nº 445/87, por 
dia. UFMS  1,50

3. Pela apreensão e guarda de animais por dia. UFMS  1,50

Receitas Diversas - Aluguel de espaços em próprios municipais

a)Taxa de Ocupação de Espaço  na Estação Rodoviária

1. Guichê para venda de passagens, ao mês, por m². UFMS  3,60

2. Instalação de banca para venda de jornais, ao mês, por m². UFMS  1,80

3. Espaço destinado a bar, barbearia, loja ou outros. Licitação

b)Taxa no Cemitério Municipal

1. Por sepultamento em túmulo ou carneira. UFMS  3,40

2. Assentamento de túmulo de granito, mármore ou similar. UFMS  3,00

3. Por exumação de corpo. UFMS  6,80

4. Pelo uso de velório, durante 24 horas. UFMS  4,00

5. Lacramento de túmulos. UFMS  1,00

Art. 2º - As taxas e preços de que trata este decreto serão corrigidos anualmente, por Decreto do 
Executivo, de acordo com a inflação verificada no período de Outubro a Setembro pelo IPCA/IBGE.

Art. 3º - A cobrança das taxas e preços de que trata este decreto, será feita independentemente de 
outras estabelecidas no Código Tributário Municipal (Lei Complementar nº 59 de 18/12/2001).

Art. 4º - Outros serviços ou concessões eventualmente prestados pela Prefeitura, não previstos nesta 
tabela serão cobrados pelos custos operacionais, acrescidos de 10% (dez por cento), a título de administração.

Art. 5 º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em 
contrário e em especial o Decreto nº 3268 de 24 de janeiro de 2014.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 22 de dezembro de 2014.

André Eduardo Bozola de Souza Pinto 
Prefeito Municipal
Publicado no jornal oficial e Afixado no mural da Prefeitura.
Darleni Domingues Gigli 
Procuradora Jurídica

DECRETO Nº 3411/2014
“Declara de utilidade pública para fins desapropriação por via judicial área de terra 

urbana que especifica”

ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA 
ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS, E NOS TERMOS DA LEI ORGÂNICA, ART. 68, INCISO VIII, E O DECRETO-LEI 
FEDERAL Nº 3.365, DE 12 DE JUNHO DE 1941, DECRETA:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, pelo Município de Socorro, 
por via amigável ou judicial, um terreno com frente para Rua Étore Vacari, lado par, Rua Avelino Vaqueiro lado 
par, Travessa Agenor Cecília e Rodovia Pompeu Conti – SP-08, margem esquerda, sentido Bragança Paulista 
SP/Lindóia SP, lado ímpar, neste município em área urbana,  totalizando uma área de 11.283,58 m²  (onze mil, 
duzentos e oitenta e três metros quadrados e cinquenta e oito  decímetros quadrados) da matrícula nº 15.618 
do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca do proprietário Nadir do Carmo Leme e sua mulher.

Parágrafo Único – Referida desapropriação tem por finalidade a implantação de nova via de acesso 
a cidade partindo da Rodovia Pompeu Conti próximo ao Trevo dos Imigrantes, no imóvel abaixo descrito:

MEMORIAL DESCRITIVO

Propriedade: Imóvel Urbano
Localização: Rua Étore Vacari, Rua Avelino Vaquero e Rod. Pompeu Conti SP-08 Km 135 + 870 m – Ribeirão 
do Meio.
Município: Socorro  Estado: São Paulo
Finalidade: Desapropriação de imóveis urbanos
Matrículas: 15.618 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca Local
Proprietário (a): 15.618 - Nadir do Carmo Leme e s/m

SITUAÇÃO ATUAL (Matrícula 15.618):
Um terreno urbano, com frente para a Rua Étori Vacari, lado par, Rua Avelino Vaquero lado par, 

Travessa Agenor Cecília e Rodovia Pompeu Conti – SP-08 margem esquerda, sentido Bragança Paulista 
SP/Lindóia SP, lado ímpar, Município de Socorro, SP, com as seguintes divisas e confrontações:

Inicia-se no ponto 1, localizado na divisa com o imóvel objeto da matrícula nº 2.713, no limite da fai-
xa de domínio de 25,00 m. (vinte e cinco metros) do DER, perpendicular ao eixo da pista, margem esquerda, 
sentido Bragança Paulista/Lindóia da Rodovia Pompeu Conti, SP-08, Km 135+870 m, e a 90,23 m (noventa 
metros e vinte  e três centímetros) da edificação nº 45 da referida Rodovia Pompeu Conti SP-08, mar-
gem esquerda, sentido Bragança Paulista/Lindóia imóvel objeto da matrícula nº15.053, e segue nos seguintes 
azimutes e distâncias: 

Do ponto 1, segue, pelo limite da referida faixa de domínio, margem esquerda, sentido Bragança 
Paulista/Lindóia com azimute de 102°21’43” e distância de 90,23 m ( noventa metros e vinte e três centímetros) 
até o ponto 2, situado no limite da faixa de domínio de 25,00 m (vinte e cinco metros) do DER, perpendicular 
ao eixo da pista, margem esquerda, sentido Bragança Paulista/Lindóia da Rodovia Pompeu Conti SP-08, Km 
135+960 m; deste, segue confrontando com o imóvel objeto da matrícula nº 15.053 com os seguintes azimutes 
e distâncias: 0°53’46” e 58,52 m (cinqüenta e oito metros e cinqüenta e dois centímetros) até o ponto 3; 
99°34’51” e 11,38 m (onze metros e trinta e oito centímetros) até o ponto 4,102°54’30” e 49,48 m (quarenta 
e nove metros e quarenta e oito centímetros) até o ponto 5,180°54’00” e 58,60 m (cinqüenta e oito metros e 
sessenta centímetros) até o ponto 6, situado no limite da faixa de domínio de 25,00 m (vinte e cinco metros) 
do DER, perpendicular ao eixo da pista, margem esquerda, sentido Bragança Paulista/Lindóia da Rodovia 
Pompeu Conti SP-08, Km136+021 m. Do ponto 6, segue pelo limite da referida faixa de domínio, sentido 
Bragança Paulista/Lindóia com azimute de 102°21’43” e distância de 65,06 m (sessenta e cinco metros e seis 
centímetros) até o ponto 7, situado no limite da faixa de domínio de 25,00 m (vinte e cinco metros) do DER, 
perpendicular ao eixo da pista, margem esquerda, sentido Bragança Paulista/Lindóia da Rodovia Pompeu 
Conti SP-08, Km136+086 m; deste, segue confrontando com “Sistema de Lazer” do Loteamento Jardim 
Jussara, localizado na Quadra 4, à rua Joana Reginato Sartori, lado par, objeto da Matrícula nº 1.174 com 
azimute de 357°56’20” e distância de 15,47 m. (quinze metros e quarenta e sete centímetros) até o ponto 8; 
deste, segue confrontando com o imóvel nº 110 da rua Joana Reginato Sartori, objeto da matrícula nº 13.334, 
com os seguintes azimutes e distâncias: 357°56’14” e 14,78 m. (quatorze metros e setenta e oito centímetros) 
até o ponto 9; 2°11’53” e 35,80 m. (trinta e cinco metros e oitenta centímetros) até o ponto 10; 5°20’37” e 
15,45 m. (quinze metros e quarenta e cinco centímetros) até o ponto 11;10°24’44” e 8,92 m (oito metros e 
noventa e dois centímetros) até o ponto 12; 24°16’44” e 14,79 m (quatorze metros e setenta e nove 
centímetros) até o ponto 13; deste, segue confrontando com a  “Viela F da Quadra 4” do Loteamento Jardim 
Jussara, sito à rua Joana Reginato Sartori, lado par, objeto da matrícula nº 1.174, com azimute de  24°17’32” e 
distância de 3,00 m (três metros) até o ponto 14; deste, segue confrontando com o nº 88 da rua Joana Reginato 
Sartori, edificado sobre o lote nº 22 da quadra “4” do Loteamento Jardim Jussara, objeto da matrícula nº 5.108 
com os seguintes azimutes e distâncias: 293°58’55” e 0,91 m (noventa e um centímetros) até o ponto 15; 
29°04’52”  e 12,73 m (doze metros e setenta e três centímetros) até o ponto 16; deste, segue confrontando o 
nº 76 da rua Joana Reginato Sartori, edificado sobre o lote nº 21 da quadra “4” do Loteamento Jardim Jussara, 
objeto da matrícula nº 5.860, com os seguintes azimutes e distâncias: 278°52’50” e 0,16 m (dezesseis 
centímetros) até o ponto 17; 33°06’39” e  12,73 m (doze metros e setenta e três centímetros) até o ponto 18; 
deste, segue confrontando com o imóvel nº 60 da rua Joana Reginato Sartori, edificado sobre o lote nº 20 da 
quadra “4” do Loteamento Jardim Jussara, objeto da  matrícula nº 9.689 com os seguintes azimutes e distâncias: 
33°07’10” e 4,40 m. (quatro metros e quarenta centímetros) até o ponto 19; 22°14’17” e 9,60 m. (nove metros 
e sessenta centímetros) até o ponto 20; deste, segue confrontando com o imóvel nº 50 da rua Joana Reginato 
Sartori, edificado sobre o lote nº 19 da quadra “4” do Loteamento Jardim Jussara, objeto da matrícula nº 7.312 
com azimute de 22°14’24” e distância de 14,70 m (quatorze metros e setenta centímetros) até o ponto 21; 
deste, segue confrontando com o lote nº 18 da quadra “4” do loteamento Jardim Jussara, na Rua Joana Reginato 
Sartori, lado par, objeto da matrícula nº 3.606 com azimute de 18°57’16” e distância de 16,08 m (dezesseis 
metros e oito centímetros) até o ponto 22; deste, segue confrontando com imóvel o nº 22 da rua Joana 
Reginato Sartori, edificado sobre o lote nº 17 da quadra “4” do loteamento Jardim Jussara, objeto da matrícula 
nº 4.125 com azimute de 15°42’40” e distância de 16,53 m (dezesseis metros e cinqüenta e três centímetros) 
até o ponto 23; deste, segue confrontando com o imóvel nº 8 da rua Joana Reginato Sartori, edificado sobre o 
lote nº 16 da quadra “4” do Loteamento Jardim Jussara, objeto da matrícula nº 5.372, com azimute de 15°43’25” 
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e distância de 32,00 m (trinta e dois metros) até o ponto 24; deste, segue confrontando com o lote nº 15 da 
quadra “4” do loteamento Jardim Jussara, sito à Rua Joana Reginato Sartori, lado par, objeto da matrícula nº 
4.661, com os seguintes azimutes e distâncias: 21°51’25” e 4,80 m (quatro metros e oitenta centímetros) até 
o ponto 25, 15º47’16” e 1,20 m (um metro e vinte centímetros) até o ponto 26; deste segue confrontando com 
o lote nº 1 da quadra “B” do Prolongamento do “Jardim Cavalieri Orlandi”, objeto da matrícula nº 5.291 com 
o azimute de 16º01’59” e distância de 25,00 m (vinte e cinco metros) até o ponto 27, localizado no alinhamento 
da Rua Avelino Vaquero; deste, segue confinando com a referida via pública, com o azimute de 16º06’16” por 
uma distância de 10,00 m (dez metros) até o ponto 28; deste, segue confrontando com o Lote nº 2 do 
Desmembramento “Carmo Leme”, objeto da matrícula n° 12.760 com o azimute de 277°22’33” e distância de 
30,00 m (trinta metros) até o ponto 29; deste segue confrontando com a viela sanitária do Desmembramento 
“Carmo Leme” objeto da matrícula n° 12.396, com os seguintes azimutes e distâncias: 196°27’22” e distância 
de 3,04 m (três metros e quatro centímetros) até o ponto 30, 277°22’13” e 2,90 m (dois metros e noventa 
centímetros) até o ponto 31, 14°14’50” e 23,89 m (vinte e três metros e oitenta e nove centímetros) até o 
ponto 32, 277º22’33” e 4,06 m (quatro metros e seis centímetros) até o ponto 33, 10º29’24” e 23,06 m (vinte 
e três metros e seis centímetros) até o ponto 34, 6º36’25” e 9,81 m (nove metros e oitenta e um centímetros) 
até o ponto 35, 1º48’15” e 20,06 m (vinte metros e seis centímetros) até o ponto 36, 7º14’22” e 13,85 m (treze 
metros e oitenta e cinco centímetros) até o ponto37, 13°07’59” e 9,86 m (nove metros e oitenta e seis 
centímetros) até o ponto 38, 3°47’47” e 16,71 m (dezesseis metros e setenta e um centímetros) até o ponto 
39, 327°01’40” e 6,94 m (seis metros e noventa e quatro centímetros) até o ponto 40; deste segue confrontando 
com o lote nº 20 do Desmembramento “Carmo Leme”, objeto da matrícula n° 12.778 com o azimute de 
273°57’01” e distância de 15,00 m (quinze metros) até o ponto 41; deste, segue confrontando com o lote nº 
21 do Desmembramento “Carmo Leme”, objeto da matrícula n° 12.779 com os seguintes azimutes e distâncias: 
273°57’01” e 4,76 m (quatro metros e setenta e seis centímetros) até o ponto 42, 306º33’28” e 17,51 m 
(dezessete metros e cinquenta e um centímetros) até o ponto 43; 22°32’32” e 25,29 m (vinte e cinco metros 
e vinte e nove centímetros) até o ponto 44, localizado no alinhamento da Rua Étore Vacari, a 104,455 m 
(cento e quatro metros, quatrocentos e cinqüenta e cinco milímetros) do  ponto 4; deste, deflete à esquerda e 
segue em curva à direita, pelo alinhamento da referida via pública, com raio de 19,27 m (dezenove metros e 
vinte e sete centímetros) e com desenvolvimento do arco de 7,61 m (sete metros e sessenta e um centímetros) 
até o ponto 45; deste, segue em curva à direita com  raio de 19,03 m (dezenove metros e três centímetros) e 
com desenvolvimento do arco de 14,07 m (quatorze metros e sete centímetros) até o ponto 46; deste, segue 
em reta, ainda pelo alinhamento da Rua Étore Vacari com o azimute de 47º15’11” e distância de 31,60 m 
(trinta e um metros e sessenta centímetros) até o ponto 47; deste, segue confrontando com o imóvel objeto 
da Transcriçãon° 498 do Lv. 3-E, com os seguintes azimutes e distâncias: 241°38’12” e 8,19 m (oito metros 
e dezenove centímetros) até o ponto 48; 265°18’52” e 19,57 m (dezenove metros e cinqüenta e sete 
centímetros) até o ponto 49; 264°46’41” e 41,81 m (quarenta e um metros e oitenta e um centímetros) até o 
ponto 50; 292°12’29” e 9,80 m (nove metros e oitenta centímetros) até o ponto 51; localizado na margem 
direita do Ribeirão dos Machados/Nogueiras. Deste, segue margeado o referido ribeirão à montante, ainda 
confrontando pela outra margem com o imóvel objeto da Transcriçãon° 498 do Lv. 3-E, com o azimute de 
177°30’39” e distância de 4,20 m (quatro metros e vinte centímetros) até o ponto 52; deste, segue confrontando 
pela outra margem com o imóvel objeto da matrícula nº 8.327 com azimute de 177°30’39” e distância de 3,02 
m (três metros e dois centímetros) até o ponto 53; deste, segue, confrontando pela outra margem com o 
imóvel objeto da matrícula nº 8.742  com azimute de 177°30’39” e distância de 4,66 m (quatro metros e 
sessenta e seis centímetros) até o ponto 54; deste, segue confrontando pela outra margem com o imóvel 
objeto da matrícula nº 14.907  com azimute de 177°30’39” e distância de 14,09 m (quatorze metros e nove 
centímetros) até o ponto 55; deste, segue confrontando pela outra margem do referido Ribeirão dos 
Machados/Nogueiras com o imóvel, n° 165 da Rua Capitão Joaquim de Souza Pinto, objeto da matrícula n° 
181 com os seguintes azimutes e distâncias: 177°30’39” e 18,45 m (dezoito metros e quarenta e cinco 
centímetros) até o ponto 56; 200°41’35” e 10,95 m (dez metros e noventa e cinco centímetros) até o ponto 
57; 182°56’47” e 19,57 m (dezenove metros e cinqüenta e sete centímetros) até o ponto 58; 159°43’13” e 
16,21 m (dezesseis metros e vinte e um centímetros) até o ponto 59; 137°31’58” e 6,67 m (seis metros e 
sessenta e sete centímetros) até o ponto 60; 167°29’56” e 22,93 m (vinte e dois metros e noventa e três 
centímetros) até o ponto 61; 267°36’09” e 10,81 m (dez metros e oitenta e um centímetros) até o ponto 62; 
292°50’47” e 16,57 m (dezesseis metros e cinqüenta e sete centímetros) até o ponto 63; 288°51’26” e 8,49 m 
(oito metros e quarenta e nove centímetros) até o ponto 64; 260°18’00” e 5,94 m (cinco metros e noventa e 
quatro centímetros) até o ponto 65; 298°30’50” e 6,09 m (seis metros e nove centímetros) até o ponto 66; 
323°26’56” e 7,48 m (sete metros e quarenta e oito centímetros) até o ponto 67; 288°13’05” e 7,93 m (sete 
metros e noventa e três centímetros) até o ponto 68; 283°08’28” e 8,91 m (oito metros e noventa e um 
centímetros) até o ponto 69; 250°46’17” e 8,02 m (oito metros e dois centímetros) até o ponto 70; 234°12’44” 
e 8,22 m (oito metros e vinte e dois centímetros) até o ponto 71; 202°57’09” e 8,04 m (oito metros e quatro 
centímetros) até o ponto 72; 230°28’16” e 12,48 m (doze metros e quarenta e oito centímetros) até o ponto 
73, localizado na foz de um córrego existente, em sua margem direita. Do ponto 73, segue margeando o 
referido córrego à montante, confrontando pela outra margem com o imóvel n° 261 da Rua Capitão Joaquim 
de Souza Pinto, objeto da matrícula n° 872, com os seguintes azimutes e distâncias: 148°13’25” e 10,76 m (dez 
metros e setenta e seis centímetros) até o ponto 74, 154°04’32” e 5,65 m (cinco metros e sessenta e cinco 
centímetros) até o ponto 75; 132°41’49” e 5,46 m (cinco metros e quarenta e seis centímetros) até o ponto 
76; deste segue por muro ainda confrontando com o imóvel objeto da matrícula n° 872, com o azimute de 
205°40’55” e distância de 33,00 m (trinta e três metros) até o ponto 77; localizado no alinhamento da Travessa 
Agenor Cecília, lado ímpar; deste, prossegue atravessando a referida via pública com o azimute de 205°40’55” 
e distância de 6,90 m (seis metros e noventa centímetros) até o ponto 78;  localizado na divisa com o imóvel 
nº 60 da Travessa Agenor Cecília, lado par, objeto da matrícula nº 5.177. Do ponto 78, segue confrontando 
o imóvel nº 60 da Travessa Agenor Cecília, lado par, objeto da matrícula nº 5.177, com o azimute de 
205°40’55” e distância de 21,43 m (vinte e um metros e quarenta e três centímetros) até o ponto 79, onde 
atinge novamente a margem direita do córrego existente. Do ponto 79, segue margeando o referido córrego à 
montante, ainda confrontando com o imóvel objeto da matrícula nº 5.177, com o azimute 201°07’51” e distância 
de 3.57 m (três metros e cinqüenta e sete centímetros) até o ponto 80; deste, segue confrontando pela outra 
margem com os imóveis n°s 303 e 313 da Rua Capitão Joaquim de Souza Pinto, imóvel objeto da 
matrícula nº 7.776 com os seguintes azimutes e distâncias: 201°07’57” e 4,98 m (quatro metros e noventa e 
oito centímetros) até o ponto 81; 227°16’09” e 7,45 m (sete metros e quarenta e cinco centímetros) até o 
ponto 82; 217°15’59” e 8,32 m (oito metros e trinta e dois centímetros) até o ponto 83; 225°01’32” e 7,95 m 
(sete metros e noventa e cinco centímetros) até o ponto 84; deste, segue por cerca, confrontando com o 
imóvel objeto da matrícula nº 4.244, com os seguintes azimutes e distâncias: 151°04’11” e 22,51 m (vinte e dois 
metros e cinqüenta e um centímetros) até o ponto 85; 143°46’57” e 64,94 m (sessenta e quatro metros e 
noventa e quatro centímetros) até o ponto 86; 240°56’47” e 11,99 m (onze metros e noventa e nove 
centímetros) até o ponto 87; 260°44’04” e 16,47 m (dezesseis metros e quarenta e sete centímetros) até o 
ponto 88; 269°53’35” e 15,54 m (quinze metros e cinqüenta e quatro centímetros) até o ponto 89, deste, segue 
confrontando com o imóvel objeto da matrícula nº 10.853, com os seguintes azimutes e distâncias: 269°56’39” 
e 23,62 m (vinte e três metros e sessenta e dois centímetros) até o ponto 90; 263°40’56” e 20,15 m (vinte 
metros e quinze centímetros) até o ponto 91; deste, segue confrontando com o imóvel n° 445 da Rua Capitão 
Joaquim de Souza Pinto objeto da matrícula nº 7.532 com azimute de 191°27’46” e distância de 40,69 m 
(quarenta metros e sessenta e nove centímetros) até o ponto 92; deste, segue confrontando com o imóvel 
objeto da matrícula nº 4.644, com azimute de 194°41’46” e distância de 8,00 m (oito metros) até o ponto 93; 
deste, segue confrontando com o imóvel objeto da matrícula nº 2.713 com azimute de 194°42’58” e distância 
de 58,92 m (cinqüenta e oito metros e noventa e dois centímetros) até o ponto 1, onde teve início esta 
descrição. Perfazendo a área total superficial de 61.501,16 m² (sessenta e um mil e quinhentos e um metros 
quadrados e dezesseis decímetros quadrados). 

Faixa de terreno a ser desapropriada da matrícula 15.618:

Uma faixa de terreno urbana, de formato irregular, com frente para a margem esquerda, sentido 
Bragança Paulista/Lindóia SP da Rodovia Pompeu Conti - SP-08, na altura do Km 135, com suas medidas e 
confrontações, a saber:

Inicia-se no ponto 1, situado no limite da faixa de domínio de 25,00 m (vinte e cinco metros) do DER, 
perpendicular ao eixo da pista, margem esquerda, sentido Bragança Paulista/Lindóia SP da Rodovia Pompeu 
Conti, SP-08, Km 135+870 m, e a 90,23 m (noventa metros e vinte e três centímetros) da edificação nº 45 
da referida Rodovia Pompeu Conti SP-08, margem esquerda, sentido Bragança Paulista/Lindóia SP, imóvel 
objeto da matrícula nº 15.053. Do ponto 1, segue pelo limite da referida faixa de domínio, sentido Bragança 
Paulista/Lindóia SP da Rodovia Pompeu Conti SP-08, com azimute de 102°21’43” e distância de 46,85 m (qua-
renta e seis metros e oitenta e cinco centímetros) até o ponto (2) situado no limite da faixa de domínio de 
25,00 m (vinte e cinco metros) do DER, perpendicular ao eixo da pista, margem esquerda, sentido Bragança 
Paulista/Lindóia da Rodovia Pompeu Conti SP-08, Km 135+916,85 m; deste segue confrontando com a 
Gleba 01, remanescente da matrícula nº 15.618, em curva à direita com raio de 50,00m (cinqüenta metros) 
com azimute da corda de 356°49’15” e desenvolvimento do arco de 33,37 m (trinta e três metros e trinta e 
sete centímetros) até o ponto (3); deste segue em curva à direita com raio de 289,00m (duzentos e oitenta e 
nove metros) com azimute da corda de 37°07’01” e desenvolvimento do arco de 54,86 m (cinqüenta e quatro 
e oitenta e seis centímetros) até o ponto (4); prossegue em reta com o azimute de42°33’19” e distância de 
137,25 m (cento e trinta e trinta e sete metros e vinte e cinco centímetros) até o ponto (5); deste segue em 
curva à esquerda com raio de 192,50m (cento e noventa e dois metros e cinqüenta centímetros) com azimute 
da corda de 18°00’00” e desenvolvimento do arco de 165,00 m (cento e sessenta e cinco metros) até o ponto 
(6), prossegue em reta com o azimute de 353°26’42” e distância de 32,48 m (trinta e dois metros e quarenta e 
oito centímetros) até o ponto (7); deste segue em curva à direita com raio de 62,50m (sessenta e dois metros e 
cinqüenta centímetros) com azimute da corda de 20°25’29” e desenvolvimento do arco de 58,86 m (cinqüenta 
e oito metros e oitenta e seis centímetros) até o ponto (8); deste segue confrontando com o imóvel objeto da 
Transcriçãon° 498 do Lv. 3-E com os seguintes azimutes e distâncias: 265°18’52” e 8,45 m (oito metros e 
quarenta e cinco centímetros) até o ponto 49; 264°46’41” e 20,68 m (vinte metros e sessenta e oito centíme-
tros) até o ponto (9); deste, segue confrontando com a Gleba 02, remanescente da matrícula nº 15.618, em 
curva à esquerda com raio de 83,50 m (oitenta e três metros e cinqüenta centímetros) com azimute da corda 
de 192°23’44” e desenvolvimento do arco de 55,24 m (cinqüenta e cinco metros e vinte e quatro centímetros) 
até o ponto (10); prossegue em reta com o azimute de 173°26’42” e distância de 32,48 m (trinta e dois metros 

e quarenta e oito centímetros) até o ponto (11); deste segue em curva à direita com raio de 171,50m (cento 
e setenta e um metros e cinqüenta centímetro) com azimute da corda de 191°45’26” e desenvolvimento do 
arco de 109,63 m (cento e nove metros e sessenta e três centímetros) até o ponto (12); deste segue em curva 
à direita com raio de 9,00m (nove metros) com azimute da corda de 251°59’45” e desenvolvimento do arco 
de 13,17 m (treze metros e dezessete centímetros) até o ponto (13); prossegue em reta com o azimute de 
293°55’20” e distância de 77,82 m (setenta e sete metros e oitenta e dois centímetros) até o ponto (14); deste, 
segue confrontando com o imóvel n°261 da Rua Capitão Joaquim de Souza Pinto, objeto da matrícula n° 
872 com azimute 205°40’55” e distância 1,45 m (um metro e quarenta e cinco centímetros) até o ponto 77, 
localizado no alinhamento predial da Travessa Agenor Cecília, lado ímpar; deste segue confinando com o 
final da referida via pública com o azimute de 205°40’55” e distância de 6,90 m (seis metros e noventa centí-
metros) até o ponto 78; deste segue confrontando com o prédio nº 60 da Travessa Agenor Cecília, lado par, 
objeto da matrícula nº 5.177, com o azimute de 205°40’55” e distância de 2,66 m (dois metros e sessenta e 
seis centímetros) até o ponto (15); deste, segue confrontando com a Gleba 03 remanescente da matrícula nº 
15.618, com o azimute de 113°54’35” e distância de 72,37 m (setenta e dois metros e trinta e sete centíme-
tros) até o ponto (16); prossegue em curva à direita com raio de 9,00 m (nove metros) com azimute da corda 
de 167°24’13” e desenvolvimento do arco de 16,81 m (dezesseis metros e oitenta e um centímetros) até o 
ponto (17); deste segue em curva à direita com raio de 172,00 m (cento e setenta e dois metros) com azimute 
da corda de 221°43’35” e desenvolvimento do arco de 4,98 m (quatro metros e noventa  oito centímetros) até 
o ponto (18); prossegue em reta com o azimute de 222°33’19” e distância de 76,70 m (setenta e seis metros 
e setenta centímetros) até o ponto (19); deste segue confrontando com a área a ser desapropriada do imóvel 
objeto da matrícula nº 4.244, com os seguintes azimutes e distâncias: 143°46’57” e 13,16 m (treze metros e de-
zesseis centímetros) até o ponto 86; 240°56’47” e 11,99 m (onze metros e noventa e nove centímetros) até o 
ponto 87; 260°44’04” e 14,77 m (quatorze metros e setenta e sete centímetros) até o ponto (20); deste segue 
confrontando com a Gleba 04, remanescente da matrícula nº 15.618 com o azimute de 222°33’19” e distân-
cia de 36,09 m (trinta e seis metros e nove centímetros) até o ponto (21); deste segue em curva à esquerda 
com raio de 310,00 m (trezentos e dez metros) com azimute da corda de 217°20’47” e desenvolvimento do 
arco de 56,36 m (cinqüenta e seis metros e trinta e seis centímetros) até o ponto (22); deste, segue em curva 
à direita com raio de 30,00 m (trinta metros) com azimute da corda de 237°25’47” e desenvolvimento do arco 
de 26,49 m (vinte e seis metros e quarenta e nove centímetros) até o ponto (23); deste segue confrontando 
com o imóvel objeto da matrícula n° 2.713 com o azimute de 194°42’58” e distância de 22,76 m (vinte e dois 
metros e setenta e seis centímetros) até o ponto (1), onde teve início a descrição deste perímetro.

O polígono acima descrito encerra uma área de 11.283,58 m² (onze mil e duzentos e oitenta e três 
mil metros quadrados e cinqüenta e oito decímetros quadrados).

GLEBA 01 – Remanescente da Matrícula 15.618:

Um terreno urbano de formato irregular, localizado nesta cidade de Socorro SP, no Bairro do Ribeirão 
do Meio, com frente para as Ruas Étore Vacari, lado par e Avelino Vaquero, lado par e para Rodovia Pompeu 
Conti SP-08, margem esquerda, sentido Bragança Paulista/Lindóia SP, lado ímpar, na altura dos Km 135 e 136, 
com suas medidas e confrontações, a saber:

Inicia no ponto 2, situado no limite da faixa de domínio de 25,00 m (vinte e cinco metros) do DER, 
perpendicular ao eixo da pista, margem esquerda, sentido Bragança Paulista/Lindóia SP da Rodovia Pompeu 
Conti SP-08, Km 135+960,23, e na divisa com o prédio nº 45 da referida rodovia, imóvel objeto da matrícula 
nº 15.053.

Do ponto 2, segue confrontando com o imóvel objeto da matrícula nº 15.053 com os seguintes azi-
mutes e distâncias: 0°53’46” e 58,52 m (cinqüenta e oito metros e cinqüenta e dois centímetros) até o ponto 
3; 99°34’51” e 11,38 m (onze metros e trinta e oito centímetros) até o ponto 4, 102°54’30” e 49,48 m (qua-
renta e nove metros e quarenta e oito centímetros) até o ponto 5,180°54’00” e 58,60 m (cinqüenta e oito 
metros e sessenta centímetros) até o ponto 6, situado no limite da faixa de domínio de 25,00 m (vinte e cinco 
metros) do DER, perpendicular ao eixo da pista, margem esquerda, sentido Bragança Paulista/Lindóia SP da 
Rodovia Pompeu Conti SP-08, Km136+021,08 m. Do ponto 6, segue pelo limite da referida faixa de domí-
nio, sentido Bragança Paulista/Lindóia SP com o azimute de 102°21’43” e distância de 65,06 m (sessenta e cinco 
metros e seis centímetros) até o ponto 7, situado no limite da faixa de domínio de 25,00 m (vinte e cinco 
metros) do DER, perpendicular ao eixo da pista, margem esquerda, sentido Bragança Paulista/Lindóia SP da 
Rodovia Pompeu Conti SP-08, Km136+086,14 m; deste, segue confrontando com “Sistema de Lazer” do 
Loteamento Jardim Jussara, localizado na Quadra 4, com frente para a Rua Joana Reginato Sartori, lado par, 
objeto da Matrícula nº 1.174 com azimute de 357°56’20” e distância de 15,47 m (quinze metros e quarenta e 
sete centímetros) até o ponto 8; deste segue confrontando com o imóvel nº 110 da Rua Joana Reginato Sarto-
ri, imóvel objeto da matrícula nº 13.334, com os seguintes azimutes e distâncias: 357°56’14” e 14,78 m (qua-
torze metros e setenta e oito centímetros) até o ponto 9; 2°11’53” e 35,80 m (trinta e cinco metros e oitenta 
centímetros) até o ponto 10; 5°20’37” e 15,45 m (quinze metros e quarenta e cinco centímetros) até o ponto 
11; 10°24’44” e 8,92 m (oito metros e noventa e dois centímetros) até o ponto 12; 24°16’44” e 14,79 m (qua-
torze metros e setenta e nove centímetros) até o ponto 13; deste segue confrontando com a  “Viela F da 
Quadra 4” do Loteamento Jardim Jussara, sito na Rua Joana Reginato Sartori, lado par, objeto da matrícula nº 
1.174, com azimute de24°17’32” e distância de 3,00 m (três metros) até o ponto 14; deste, segue confrontan-
do com o nº 88 da Rua Joana Reginato Sartori, edificado sobre o lote nº 22 da quadra “4” do Loteamento Jardim 
Jussara, objeto da matrícula nº 5.108 com os seguintes azimutes e distâncias: 293°58’55” e 0,91 m (noventa e 
um centímetros) até o ponto 15; 29°04’52” e 12,73 m (doze metros e setenta e três centímetros) até o ponto 
16; deste, segue confrontando o nº 76 da Rua Joana Reginato Sartori, edificado sobre o lote nº 21 da quadra 
“4” do Loteamento Jardim Jussara, objeto da matrícula nº 5.860, com os seguintes azimutes e distâncias: 
278°52’50” e 0,16 m (dezesseis centímetros) até o ponto 17; 33°06’39” e  12,73 m (doze metros e setenta e 
três centímetros) até o ponto 18; deste segue confrontando com o imóvel nº 60 da Rua Joana Reginato Sarto-
ri, edificado sobre o lote nº 20 da quadra “4” do Loteamento Jardim Jussara,  objeto da  matrícula nº 9.689 com 
os seguintes azimutes e distâncias: 33°07’10” e 4,40 m (quatro metros e quarenta centímetros) até o ponto 19; 
22°14’17” e 9,60 m (nove metros e sessenta centímetros) até o ponto 20; deste segue confrontando com o 
imóvel nº 50 da Rua Joana Reginato Sartori, edificado sobre o lote nº 19 da quadra “4” do Loteamento Jardim 
Jussara, objeto da matrícula nº 7.312 com azimute de 22°14’24” e distância de 14,70 m (quatorze metros e 
setenta centímetros) até o ponto 21; deste, segue confrontando com o lote nº 18 da quadra “4” do loteamen-
to Jardim Jussara, sito à Rua Joana Reginato Sartori, lado par, objeto da matrícula nº 3.606 com azimute de  
18°57’16” e distância de 16,08 m (dezesseis metros e oito centímetros) até o ponto 22; deste, segue confron-
tando com imóvel o nº 22 da Rua Joana Reginato Sartori, edificado sobre o lote nº 17 da quadra “4” do lotea-
mento Jardim Jussara, objeto da matrícula nº 4.125 com azimute de 15°42’40” e distância de 16,53 m (dezes-
seis metros e cinqüenta e três centímetros) até o ponto 23; deste, segue confrontando com o imóvel nº 8 da 
Rua Joana Reginato Sartori, edificado sobre o lote nº 16 da quadra “4” do Loteamento Jardim Jussara, objeto da 
matrícula nº 5.372, com azimute de 15°43’25” e distância de 32,00 m (trinta e dois metros) até o ponto 24; 
deste, segue confrontando com o lote nº 15 da quadra “4” do loteamento Jardim Jussara, sito à Rua Joana Re-
ginato Sartori, lado par, objeto da matrícula nº 4.661, com os seguintes azimutes e distâncias: 21°51’25” e 4,80 
m (quatro metros e oitenta centímetros) até o ponto 25, 15º47’16” e 1,20 m (um metro e vinte centímetros) 
até o ponto 26; deste segue confrontando com o lote nº 1 da quadra “B” do Prolongamento do “Jardim Cava-
lieri Orlandi”, objeto da matrícula nº 5.291  com o azimute de 16º01’59” e distância de 25,00 m (vinte e cinco 
metros) até o ponto 27, localizado no alinhamento da Rua Avelino Vaquero; deste, segue confinando com a 
referida via pública, com o azimute de 16º06’16” por uma distância de 10,00 m (dez metros) até o ponto 28; 
deste, segue confrontando com o Lote nº 2 do Desmembramento “Carmo Leme”, objeto da matrícula n° 
12.760 com o azimute de 277°22’33” e distância de 30,00 m (trinta metros) até o ponto 29; deste segue 
confrontando com a viela sanitária do Desmembramento “Carmo Leme” objeto da matrícula n° 12.396, com 
os seguintes azimutes e distâncias: 196°27’22” e distância de 3,04 m (três metros e quatro centímetros) até o 
ponto 30, 277°22’13” e 2,90 m (dois metros e noventa centímetros) até o ponto 31, 14°14’50” e 23,89 m 
(vinte e três metros e oitenta e nove centímetros) até o ponto 32, 277º22’33” e 4,06 m (quatro metros e seis 
centímetros) até o ponto 33, 10º29’24” e 23,06 m (vinte e três metros e seis centímetros) até o ponto 34, 
6º36’25” e 9,81 m (nove metros e oitenta e um centímetros) até o ponto 35, 1º48’15” e 20,06 m (vinte metros 
e seis centímetros) até o ponto 36, 7º14’22” e 13,85 m (treze metros e oitenta e cinco centímetros) até o 
ponto 37, 13°07’59” e 9,86 m (nove metros e oitenta e seis centímetros) até o ponto 38, 3°47’47” e 16,71 m 
(dezesseis metros e setenta e um centímetros) até o ponto 39, 327°01’40” e 6,94 m (seis metros e noventa e 
quatro centímetros) até o ponto 40; deste segue confrontando com o lote nº 20 do Desmembramento “Carmo 
Leme”, objeto da matrícula n° 12.778 com o azimute de 273°57’01” e distância de 15,00 m (quinze metros) 
até o ponto 41; deste, segue confrontando com o lote nº 21 do Desmembramento “Carmo Leme”, objeto da 
matrícula n° 12.779 com os seguintes azimutes e distâncias: 273°57’01” e 4,76 m (quatro metros e setenta e 
seis centímetros) até o ponto 42, 306º33’28” e 17,51 m (dezessete metros e cinqüenta e um centímetros) até 
o ponto 43; 22°32’32” e 25,29 m (vinte e cinco metros e vinte e nove centímetros) até o ponto 44, localizado 
no alinhamento predial da Rua Étore Vacari, lado par, a 104,455 m (cento e quatro metros, quatrocentos e 
cinqüenta e cinco milímetros) do  ponto 4; deste, deflete à esquerda e segue em curva à direita, pelo alinhamen-
to da referida via pública, com raio de 19,27 m (dezenove metros e vinte e sete centímetros) e com desenvol-
vimento do arco de 7,61 m (sete metros e sessenta e um centímetros) até o ponto 45;deste, segue em curva 
à direita com  raio de 19,03 m (dezenove metros e três centímetros) e com desenvolvimento do arco de 14,07 
m (quatorze metros e sete centímetros) até o ponto 46; deste, segue em reta, ainda pelo alinhamento da Rua 
Étore Vacari com o azimute de 47º15’11” e distância de 31,60 m (trinta e um metros e sessenta centímetros) 
até o ponto 47; deste segue confrontando com o imóvel objeto da Transcrição n° 498 do Lv. 3-E com os 
seguintes azimutes e distâncias: 241°38’12” e 8,19 m (oito metros e dezenove centímetros) até o ponto 48; 
265°18’52” e 11,12 m (onze metros e doze centímetros) até o ponto (8); deste, segue confrontando com a 
faixa de terreno ser desapropriada da matrícula n° 15.618, em curva à esquerda com raio de 62,50m (sessen-
ta e dois metros e cinqüenta centímetros) com azimute da corda de 200°25’29” e desenvolvimento do arco de 
58,86 m (cinqüenta e oito metros e oitenta e seis centímetros) até o ponto (7); 173°26’42” e 32,48 m (trinta 
e dois metros e quarenta e oito centímetros) até o ponto (6); deste segue em curva à direita com raio de 
192,50 m (cento e noventa e dois metros e cinqüenta centímetros) com azimute da corda de 198°00’00” e 
desenvolvimento do arco de 165,00 m (cento e sessenta cinco metros) até o ponto (5); 222°33’19” e 137,25 
m (cento e trinta e sete metros e vinte e cinco centímetros) até o ponto (4); deste, prossegue em curva à es-
querda com raio de 289,00 m (duzentos e oitenta e nove metros) com azimute da corda de 217°07’01” e de-
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senvolvimento do arco de 54,86 m (cinqüenta e quatro metros e oitenta e seis centímetros) até o ponto (3); 
deste, segue em curva à esquerda com raio de 50,00 m (cinqüenta metros) com azimute da corda de 176°49’15” 
e desenvolvimento do arco de 33,37 m (trinta e três metros e trinta e sete centímetros) até o ponto (2); loca-
lizado a uma distância de 25,00 m (vinte e cinco metros) perpendicular ao eixo da Rodovia Pompeu Conti – SP 
08, no limite da faixa de domínio do DER, margem esquerda, sentido Bragança Paulista/Lindóia SP, Km 
135+916,85 m. Do ponto (2), segue confinando com a referida faixa de domínio da Rodovia Pompeu Conti – SP 
08, com o azimute de 102°21’43” e distância de 43,38 m (quarenta e três metros e trinta e oito centímetros) 
até o ponto 2, onde teve início a descrição deste perímetro.

O polígono acima descrito encerra uma área de 32.699,39 (trinta e dois mil e seiscentos e noventa e 
nove metros quadrados e trinta e nove decímetros quadrados).

GLEBA 02 - Remanescente da Matrícula 15.618:

Um terreno urbano de formato irregular, encravado, localizado nesta cidade de Socorro SP, no Bairro 
do Ribeirão do Meio, na divisa com os fundos do nº 261 da Ra Capitão Joaquim de Souza Pinto, imóvel objeto 
da matrícula nº 872e a margem direita do Ribeirão dos Machados/Nogueiras, com suas divisas e confron-
tações, a saber:

Inicia-se no ponto (14), situado a 1,45 m (um metro e quarenta e cinco centímetros) pelo azimute de 
25°40’55” do ponto 77, que está localizado no alinhamento predial do final da Travessa Agenor Cecília, lado 
ímpar. Do ponto (14), segue confrontando com a faixa de terreno a ser desapropriada da matrícula nº 15.618 
com os seguintes azimutes e distâncias: 113°55’20” e 77,82 m (setenta e sete metros e oitenta e dois centíme-
tros) até o ponto (13); deste, segue em curva à esquerda com raio de 9,00 m (nove metros) com azimute da 
corda de 71°59’45” e desenvolvimento do arco de 13,17 m (treze metros e dezessete centímetros) até o ponto 
(12); deste segue em curva à esquerda com raio de 171,50 m (cento e setenta e um metros e cinqüenta cen-
tímetros) com azimute da corda de 11°45’26” e desenvolvimento do arco de 109,63 m (cento e nove metros 
e sessenta e três centímetros) até o ponto (11); 353°26’42” e 32,48 m (trinta e dois metros e quarenta e oito 
centímetros) até o ponto (10); deste, segue em curva à direita com raio de 83,50 m (oitenta e três metros e 
cinqüenta centímetros) com azimute da corda de 12°23’44”  e desenvolvimento do arco de 55,24 m (cinquenta 
e cinco metros e vinte e quatro centímetros) até o ponto (9); deste, segue confrontando com o imóvel objeto 
da Transcriçãon° 498 do Lv. 3-E, com os seguintes azimutes e distâncias: 264°46’41” e 22,13 m (vinte e um 
metros e treze centímetros) até o ponto 50; 292°12’29” e 9,80 m (nove metros e oitenta centímetros) até o 
ponto 51; localizado na margem direita do Ribeirão dos Machados/Nogueiras. Deste, segue margeado o 
referido ribeirão à montante, ainda confrontando pela outra margem com o imóvel objeto da Transcriçãon° 
498 do Lv. 3-E, com  o azimute de 177°30’39” e distância de 4,20 m (quatro metros e vinte centímetros) até 
o ponto 52; deste, segue confrontando pela outra margem com o nº 105 da Rua Capitão Joaquim de Souza  
Pinto, imóvel objeto da matrícula nº 8.327 com azimute de 177°30’39” e distância de 3,02 m (três metros e 
dois centímetros) até o ponto 53; deste, segue confrontando pela outra margem com o nº 117 da Rua Capitão 
Joaquim de Souza Pinto imóvel objeto da matrícula nº 8.742  com azimute de 177°30’39” e distância de 4,66 
m (quatro metros e sessenta e seis centímetros) até o ponto 54; deste, segue confrontando pela outra margem 
com o nº 133 da Rua Capitão Joaquim de Souza Pinto, imóvel objeto da matrícula nº 14.907com azimute de 
177°30’39” e distância de 14,09 m (quatorze metros e nove centímetros) até o ponto 55; deste, segue con-
frontando pela outra margem do referido Ribeirão dos Machados/Nogueiras com o imóvel, n° 165 da Rua 
Capitão Joaquim de Souza Pinto, objeto da matrícula n° 181 com os seguintes azimutes e distâncias: 177°30’39” 
e 18,45 m (dezoito metros e quarenta e cinco centímetros) até o ponto 56; 200°41’35” e 10,95 m (dez metros 
e noventa e cinco centímetros) até o ponto 57; 182°56’47” e 19,57 m (dezenove metros e cinqüenta e sete 
centímetros) até o ponto 58; 159°43’13” e 16,21 m (dezesseis metros e vinte e um centímetros) até o ponto 
59; 137°31’58” e 6,67 m (seis metros e sessenta e sete centímetros) até o ponto 60; 167°29’56” e 22,93 m 
(vinte e dois metros e noventa e três centímetros) até o ponto 61; 267°36’09” e 10,81 m (dez metros e oitenta 
e um centímetros) até o ponto 62; 292°50’47” e 16,57 m (dezesseis metros e cinqüenta e sete centímetros) até 
o ponto 63; 288°51’26” e 8,49 m (oito metros e quarenta e nove centímetros) até o ponto 64; 260°18’00” e 
5,94 m (cinco metros e noventa e quatro centímetros) até o ponto 65; 298°30’50” e 6,09 m (seis metros e nove 
centímetros) até o ponto 66; 323°26’56” e 7,48 m (sete metros e quarenta e oito centímetros) até o ponto 
67; 288°13’05” e 7,93 m (sete metros e noventa e três centímetros) até o ponto 68; 283°08’28” e 8,91 m (oito 
metros e noventa e um centímetros) até o ponto 69; 250°46’17” e 8,02 m (oito metros e dois centímetros) 
até o ponto 70; 234°12’44” e 8,22 m (oito metros e vinte e dois centímetros) até o ponto 71; 202°57’09” e 
8,04 m (oito metros e quatro centímetros) até o ponto 72; 230°28’16” e 12,48 m (doze metros e quarenta e 
oito centímetros) até o ponto 73, localizado na foz de um córrego existente, em sua margem direita. Do ponto 
73, segue margeando o referido córrego à montante, confrontando pela outra margem com o n° 261 da Rua 
Capitão Joaquim de Souza Pinto, imóvel objeto da matrícula n° 872 com os seguintes azimutes e distâncias: 
148°13’25” e 10,76 m (dez metros e setenta e seis centímetros) até o ponto 74, 154°04’32” e 5,65 m (cinco 
metros e sessenta e cinco centímetros) até o ponto 75; 132°41’49” e 5,46 m (cinco metros e quarenta e seis 
centímetros) até o ponto 76; deste segue por muro ainda confrontando com o imóvel objeto da matrícula n° 
872, com o azimute de 205°40’55” e distância de 31,55 m (trinta e um metros e cinqüenta e cinco centímetros) 
até o ponto (14), onde teve início a descrição deste perímetro.

O polígono acima descrito encerra uma área de 9.327,83 m² (nove mil e trezentos e vinte e sete 
metros quadrados e oitenta e três decímetros quadrados).

GLEBA 03 (Matrícula 15.618):

Um terreno urbano de formato irregular, encravado, localizado nesta cidade de Socorro SP, no Bairro 
do Ribeirão do Meio, na divisa com o imóvel objeto da matrícula nº 4.244, e com os fundos dos prédios n° 303 
e 313 da Rua Capitão Joaquim de Souza Pinto, matrícula nº 7.776 e nº 60 da Travessa Agenor Cecília, matrícula 
nº 5.177, com suas medidas e confrontações, a saber:

 Inicia-se no ponto (19), situado a 13,16 m (treze metros e dezesseis centímetros) pelo azimute 
323°46’57” do ponto 86, na divisa com o imóvel objeto da matrícula n° 4.244. Do ponto (19), segue con-
frontando com a faixa de terreno a ser desapropriada da matrícula nº 15.618 com os seguintes azimutes e 
distâncias: 42°33’19” e 76,70 m (setenta e seis metros e setenta centímetros) até o ponto (18); deste segue em 
curva à esquerda com raio de 172,00 m (cento e setenta e dois metros) com azimute da corda de 41°43’35” 
e desenvolvimento do arco de 4,98 m (quatro metros e noventa  oito centímetros) até o ponto (17); deste, 
segue em curva à esquerda com raio de 9,00m (nove metros) com azimute da corda de 347°24’13” e desenvol-
vimento do arco de 16,81 m (dezesseis metros e oitenta e um centímetros) até o ponto (16); deste, prossegue 
em reta com o azimute de 293°54’35” e 72,37 m (setenta e dois metros e trinta e sete centímetros) até o 
ponto (15); deste, segue confrontando com o nº 60 da Travessa Agenor Cecília, imóvel objeto da matrícula nº 
5.177, com o azimute de 205°40’55” e distância de 18,77 m (dezoito metros e setenta e sete centímetros) 
até o ponto 79, localizado na margem direita de um córrego existente. Do ponto 79, segue margeando o 
referido córrego à montante, ainda confrontando com o imóvel objeto da matrícula nº 5.177, com o azimute 
201°07’51” e distância de 3,57 m (três metros e cinqüenta e sete centímetros) até o ponto 80; deste, segue 
confrontando pela outra margem com os nºs 303 e 313 da Rua Capitão Joaquim de Souza Pinto, imóvel 
objeto da matrícula nº 7.776 com os seguintes azimutes e distâncias: 201°07’57” e 4,98 m (quatro metros e 
noventa e oito centímetros) até o ponto 81; 227°16’09” e 7,45 m (sete metros e quarenta e cinco centímetros) 
até o ponto 82; 217°15’59” e 8,32 m (oito metros e trinta e dois centímetros) até o ponto 83; 225°01’32” e 
7,95 m (sete metros e noventa e cinco centímetros) até o ponto 84; deste segue por cerca, confrontando com 
o imóvel objeto da matrícula nº 4.244, com os seguintes azimutes e distâncias: 151°04’11” e 22,51 m (vinte e 
dois metros e cinqüenta e um centímetros) até o ponto 85; 143°46’57” e 51,78 m (cinquenta e um metros e 
setenta e oito centímetros) até o ponto (19), onde teve início a descrição deste perímetro.

O polígono acima descrito encerra uma área de 5.440,36 (cinco mil e quatrocentos e quarenta metros 
quadrados e trinta e seis decímetros quadrados).

 
GLEBA 04 (Matrícula 15.618):

Um terreno urbano de formato irregular, encravado, localizado nesta cidade de Socorro SP, no Bairro 
do Ribeirão do Meio, na divisa com o imóvel objeto da matrícula nº 4.244, com os fundos dos prédios n° 445 
da Rua Capitão Joaquim de Souza Pinto, matrícula nº 7.532, e com os fundos dos imóveis objetos das matrículas 
nº 4.644, 2.713 e 10.853, também com frente para a Rua Capitão Joaquim de Souza Pinto, com suas medidas e 
confrontações, a saber:

Inicia-se no ponto (23), localizado a 22,76 m (vinte e dois metros e setenta e seis centímetros) pelo 
azimute de 14°42’58” do ponto 1 (Matricula nº 15.618) e na divisa com o imóvel objeto da matrícula nº 2.713. 
Do ponto (23) segue em curva à esquerda, confrontando com a faixa de terreno a ser desapropriada da 
matrícula nº 15.618, com raio de 30,00 m (trinta metros) azimute da corda de 57°25’47” e com desenvolvi-
mento do arco de 26,49 m (vinte e seis metros e quarenta e nove centímetros) até o ponto (22), prossegue 
em curva à direita com raio de 310,00 m (trezentos e dez metros), com o azimute da corda 37º20’47” e com 
desenvolvimento do arco de 56,36 m (cinquenta e seis metros e trinta e seis centímetros) até o ponto (21); 
deste, segue em reta com o azimute de 42°33’19” e distância de 36,09 m (trinta e seis metros e nove centí-
metros) até o ponto (20); deste, segue por cerca confrontando com a Área Remanescente da Matrícula nº 
4.244, com os seguintes azimutes e distâncias: 260°44’04” e 1,70 (um metro e setenta e centímetros) até o 
ponto 88; 269°53’35” e 15,54 m (quinze metros e cinqüenta e quatro centímetros) até o ponto 89, deste segue 
confrontando com o imóvel objeto da matrícula nº 10.853 com os seguintes azimutes e distâncias: 269°56’39” 
e 23,62 m (vinte e três metros e sessenta e dois centímetros) até o ponto 90; 263°40’56” e 20,15 m (vinte 
metros e quinze centímetros) até o ponto 91; deste, segue confrontando com o n° 445 da Rua Capitão Joa-
quim de Souza Pinto, imóvel objeto da matrícula nº 7.532 com azimute de 191°27’46” e distância de 40,69 
m (quarenta metros e sessenta e nove centímetros) até o ponto 92; deste, segue confrontando com o imóvel 
objeto da matrícula nº 4.644, com azimute de 194°41’46” e distância de 8,00 m (oito metros) até o ponto 93; 
deste, segue confrontando com o imóvel objeto da matrícula nº 2.713 com azimute de 194°42’58” e distância 
de 36,16 m (trinta e seis metros e dezesseis centímetros) até o ponto (23), onde teve início a descrição deste 
perímetro.

O polígono acima descrito encerra uma área de 2.750,00 m² (dois mil e setecentos e cinquenta metros 
quadrados).

Art. 3º - O presente Decreto invocará o caráter urgente para fins de imissão de posse, nos termos 
do Decreto-Lei Federal nº 3.365 de 21 de junho de 1941, tendo em vista que a Declaração de Utilidade Pública 
tem por finalidade dar início às obras para implantação de uma nova via de acesso a cidade de Socorro.

Art. 4º - O valor total do imóvel ora desapropriado será de R$ 198.723,08 (cento e noventa e oito 
mil setecentos e vinte e três reais e oito centavos) sendo a forma de pagamento a vista.

Art. 5º - Fica fazendo parte integrante do presente Decreto o Anexo Único - Planta Topográfica.
Art. 6º - As despesas do presente decreto correrão por conta do orçamento vigente, suplementadas se necessário.
Art. 7º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 22 de dezembro de 2014.

Publique-se.
André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no jornal oficial e Afixado no mural da Prefeitura.
Darleni Domingues Gigli
Procuradora Jurídica

ANEXO ÚNICO

Ouvidoria
RELATóRIO TRIMESTRAL DA OUVIDORIA

A Ouvidoria do Município de Socorro; criada pela Lei Complementar 198/2013; sancionada em 
31/01/2013 e publicada no Jornal Oficial de Socorro na edição número 230, datada de 08/02/2013, por 
sua Ouvidora infra-assinada, vem apresentar o relatório trimestral de suas atividades, conforme segue:

Primeiramente, cumpre-nos informar que, entre os meses de setembro/2014 a novembro/2014, 
a Ouvidoria recebeu um total de 50 (cinquenta) manifestações, entre elogios, pedido de informações, 
reclamações, solicitações e denúncias, referentes aos mais variados assuntos relativos à Administração, 
bem como envolvendo diversas Secretarias, conforme planilha 1 abaixo.

Não obstante, saliente-se que dentre as 50 manifestações recebidas pela Ouvidoria, 40 delas 
foram devidamente finalizadas, perfazendo o percentual de 80% dos casos solucionados, demonstrado 
pela planilha 2 abaixo.

Assim, diante dos dados acima expostos, vemos que os números apresentados possibilitam, ao 
nosso ver, uma avaliação positiva quanto aos atendimentos das manifestações apresentadas.

Destarte, sendo o que nos cumpria informar até o momento, concluímos o presente, certos 
de ser a Ouvidoria um importante elo de comunicação, uma vez que possibilita ao munícipe maior 
proximidade junto à Administração Pública, resultando na sua efetiva colaboração para melhorias na 
prestação de serviços, bem como para reafirmar a qualidade dos bons serviços já prestados, contribuindo 
assim para o desenvolvimento do Município.

Socorro, 08 de dezembro de 2014

Atenciosamente,

Daniela Moreira
Chefe da Ouvidoria

                                       
Planilha 1

Departamentos/ 
Assuntos Quantidade

Transportes 6
Vigilância em Saúde 1
Estradas Rurais 4
Saúde 6
Meio Ambiente 8
Tributação/Fiscalização 2
Administrativo 14
Obras Urbanas 1
Coleta de lixo 5
Licitações 2
Finanças 1

TOTAL                                                                                      50

 Planilha 2

Tipificação
        
Qtde

Analisadas/ 
Atendidas/ 

Solucionadas
Denúncia 2 2
Elogio 3 3
Informação 12 12
Reclamação 14 10
Solicitação 19 13
Sugestão 0 0
TOTAL 50 40
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Licitação

EXTRATO TRIMESTRAL DEZEMBRO/2014
EXTRATO 1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2014, 

ORIGINADA NO PROCESSO 121/2014 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 059/2014 
-  Registro de preços para aquisição de EPI’s, pelo período de 12 meses, conforme especificações 
constantes no Termo de Referência – Anexo II do edital, através da divisão de licitação, para fins de 
atendimento ao § 2º, do art. 15, da lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam 
mantidos os preços registrados na presente ata. Socorro, 23 de dezembro de 2014.

 Cândido & Cia Comércio de EPI Ltda. – EPP 

LOTE ITEM QT UNID DESCRIÇÃO MARCA C.A. PREÇO 
UNIT

01 01 15 Unidades
Abafador de ruídos tipo 
concha com grau de 
atenuação de 22db

NADUS 32667 R$ 20,00

05

08 35 Pares

Botina modelo Blatt, tem 
vaqueta hidrofugada com 
fechamento em elástico nas 
laterais, confeccionada em 
couro curtido ao poliuretano 
bidensidade injetado 
diretamente no cabedal e 
com biqueira composta 
de material não metálico ( 
composite), similar ao CA 
18051, nº 35

REGINALDO 26092 R$ 82,00

09 30 Pares

Botina modelo Blatt, tem 
vaqueta hidrofugada com 
fechamento em elástico nas 
laterais, confeccionada em 
couro curtido ao poliuretano 
bidensidade injetado 
diretamente no cabedal e 
com biqueira composta 
de material não metalico ( 
composite), similar ao CA 
18051, nº 36

REGINALDO 26092 R$ 82,00

10 30 Pares

Botina modelo Blatt, tem 
vaqueta hidrofugada com 
fechamento em elástico nas 
laterais, confeccionada em 
couro curtido ao poliuretano 
bidensidade injetado 
diretamente no cabedal e 
com biqueira composta 
de material não metalico ( 
composite), similar ao CA 
18051, nº 37

REGINALDO 26092 R$ 82,00

11 25 Pares

Botina modelo Blatt, tem 
vaqueta hidrofugada com 
fechamento em elástico nas 
laterais, confeccionada em 
couro curtido ao poliuretano 
bidensidade injetado 
diretamente no cabedal e 
com biqueira composta 
de material não metalico ( 
composite), similar ao CA 
18051, nº 38

REGINALDO 26092 R$ 82,00

12 25 Pares

Botina modelo Blatt, tem 
vaqueta hidrofugada com 
fechamento em elástico nas 
laterais, confeccionada em 
couro curtido ao poliuretano 
bidensidade injetado 
diretamente no cabedal e 
com biqueira composta 
de material não metalico ( 
composite), similar ao CA 
18051, nº 39

REGINALDO 26092 R$ 82,00

CONT
05

13 45 Pares

Botina modelo Blatt, tem 
vaqueta hidrofugada com 
fechamento em elástico nas 
laterais, confeccionada em 
couro curtido ao poliuretano 
bidensidade injetado 
diretamente no cabedal e 
com biqueira composta 
de material não metalico ( 
composite), similar ao CA 
18051, nº 40

REGINALDO 26092 R$ 82,00

14 40 Pares

Botina modelo Blatt, tem 
vaqueta hidrofugada com 
fechamento em elástico nas 
laterais, confeccionada em 
couro curtido ao poliuretano 
bidensidade injetado 
diretamente no cabedal e 
com biqueira composta 
de material não metalico ( 
composite), similar ao CA 
18051, nº 41

REGINALDO 26092 R$ 82,00

15 45 Pares

Botina modelo Blatt, tem 
vaqueta hidrofugada com 
fechamento em elástico nas 
laterais, confeccionada em 
couro curtido ao poliuretano 
bidensidade injetado 
diretamente no cabedal e 
com biqueira composta 
de material não metalico ( 
composite), similar ao CA 
18051, nº 42

REGINALDO 26092 R$ 82,00

16 25 Pares

Botina modelo Blatt, tem 
vaqueta hidrofugada com 
fechamento em elástico nas 
laterais, confeccionada em 
couro curtido ao poliuretano 
bidensidade injetado 
diretamente no cabedal e 
com biqueira composta 
de material não metalico ( 
composite), similar ao CA 
18051, nº 43

REGINALDO 26092 R$ 82,00

CONT.
05 17 02 Pares

Botina modelo Blatt, tem 
vaqueta hidrofugada com 
fechamento em elástico nas 
laterais, confeccionada em 
couro curtido ao poliuretano 
bidensidade injetado 
diretamente no cabedal e 
com biqueira composta 
de material não metalico ( 
composite), similar ao CA 
18051, nº 44

REGINALDO 26092 R$ 82,00

09

22 800 Pares
Luva  de látex forrada 
com palma antiderrapante, 
tamanho G

KALIPSO 13959 R$ 2,55

23 800 Pares Luva  de látex forrada 
com palma antiderrapante, 
tamanho M

KALIPSO 13959 R$ 2,55

24 650 Pares Luva  de látex forrada 
com palma antiderrapante, 
tamanho P

KALIPSO 13959 R$ 2,55

12

28 92 Pares Luvas nitrílicas sem forro 
tamanho G

KALIPSO 11769 R$ 4,32

29 100 Pares Luvas nitrílicas sem forro 
tamanho GG

KALIPSO 11769 R$ 4,32

17 37 20 PC
Boné hidrorrepelente  com 
saia de proteção do pescoço 
ao ombro

B O N E -
LÂNDIA R$ 19,50

27

47 03 Pares

Botina modelo Blatt, tem 
vaqueta hidrofugada com 
fechamento em elástico nas 
laterais, confeccionada em 
couro curtido ao poliuretano 
bidensidade injetado 
diretamente no cabedal e 
com biqueira de aço, nº 41

R E G I -
NALDO 18231 R$ 85,00

48 05 Pares

Botina modelo Blatt, tem 
vaqueta hidrofugada com 
fechamento em elástico nas 
laterais, confeccionada em 
couro curtido ao poliuretano 
bidensidade injetado 
diretamente no cabedal e 
com biqueira de aço, nº 42

R E G I -
NALDO 18231 R$ 85,00

49 05 Pares

Botina modelo Blatt, tem 
vaqueta hidrofugada com 
fechamento em elástico nas 
laterais, confeccionada em 
couro curtido ao poliuretano 
bidensidade injetado 
diretamente no cabedal e 
com biqueira de aço, nº 43

R E G I -
NALDO 18231 R$ 85,00

Indaseg Comércio de Equipamentos de Segurança Ltda. 

LOTE ITEM QT UNID DESCRIÇÃO MARCA C.A. PREÇO 
UNIT

03 05 700 Frascos

Bloqueador Solar FPS 30 
frasco com proteção FP-UVA 
17 para proteção contra ação 
nociva dos raios ultravioletas 
dos tipos YVA/UVB bisnaga 
contendo 120g

Henlau - R$ 12,14

04
06 10 Pares Bota de PVC, cano longo, 

preta, nº 42 Workflex 29983 R$ 30,00

07 15 Pares Botas de PVC branca cano 
longo nº. 42 Workflex 29983 R$ 30,00

06 18 60 Unidades
Coletes refletivos em X com 
fechamento e regulagem 
através de velcro.

Nikokite R$ 12,00

07 19 300 Caixa

Luva de Procedimento não 
cirúrgico, fabricado em látex. 
Não estéril, ambidestra, 
punho com bainha. Produto 
de uso único “PROIBIDO 
REPROCESSAR” Tam. M 

Embramac 16613 R$ 17,00

08

20 110 Unidades

Capa de chuva, com manga 
longa, em trevira ou PVC 
forrado com capuz na cor 
amarela tamanhos GG.

Michelin 18301 R$ 13,20

21 655 Unidades

Capa de chuva, com manga 
longa, em trevira ou PVC 
forrado com capuz na cor 
amarela tamanhos XG

Michelin 18301 R$ 13,20

10 25 20 Cj
Jaleco hidrorrepelente e 
calça hidrorrepelente para 
aplicação de agrotóxico

Reptec 
29709 
- 
30896

R$ 55,00

11

26 200 Pares 

Luva de segurança 
confeccionada em malha de 
algodão, revestimento em 
borracha nitrílica na palma, 
dedos e parte do dorso; 
punho em malha tamanho G 
similar ao CA 14957

Qualiflex 30429 R$ 6,50

27 400 Pares

Luva de segurança 
confeccionada em malha de 
algodão, revestimento em 
borracha nitrílica na palma, 
dedos e parte do dorso; 
punho em malha tamanho GG 
similar ao CA 14957

Qualiflex 30429 R$ 6,50

13 30 60 Unidades

Macacão TYVEK 1442ª branco 
com elástico nos punhos e 
tornozelos com fechamento 
em zíper, tamanho GG

Duvek 14811 R$ 16,00

14 31 31 Jogos 
Manga (ou mangote) de raspa 
natural semi acabada com 
tiras e fivelas para sustentação

ARTS 10513 R$ 17,00

15 32 30 Pares 

Perneira confeccionada em 
couro sintético (bidim) com 
15mm de espessura forrada 
internamente. Com proteção 
joelho/metatarso

Prostpray 32561 R$ 17,50

Cont. 
15 

33 20 Peças 

Proteção respiratória máscara 
com filtro combinado, filtro 
contra vapores orgânicos e 
filtro mecânico classe P2

LUMAC 31868 R$ 25,15

34 50 Unidades
Plug silicone com cordão e 
estojo, grau de atenuação 11 
DB

Mseis 18189 R$ 1,40
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16
35 35 Peças 

Respirador purificador de ar 
tipo peça semi facial filtrante 
para partículas PFF2

Lbk 25968 R$ 18,00

36 35 Peças 
Respirador purificador de ar 
tipo peça semi facial filtrante 
para partículas PFF1

Lbk 25979 R$ 0,88

18 38 06 Unidade

Macacão apicultor inteiriço 
com capuz e mascara fixa, 
confeccionado em brim 
profissional, 100% algodão, 
com bolso, elástico nos 
punhos e na calça e com zíper.

Reptec Isento R$ 76,80

20 40 04 Unidade

Cinto tipo paraquedista 
com04 ancoragens TAM 2, 
com resistência estática: 
7Kn/2m, ruptura mínima nas 
argolas e mosquetões: 20 
kn, certificado de aprovação 
(CA) similar ao CA 15724

MG Cinto 27444 R$ 380,00

21 41 04 Unidade

Talabarte de posicionamento, 
com resistência estática: 
7kn/2mm, ruptura mínima 
argolas e mosquetões 20 
kn, certificado de aprovação 
(CA) similar ao CA 13710

MG Cinto 27444 R$ 200,00

23 43 20 Unidade Viseira facial incolor similar ao 
CA 5823 KCC 14646 R$ 15,00

24 44 80 Frasco Creme protetor tipo 2 similar 
ao CA 4114 LUVEX 4114 R$ 9,30

26 46 02 Balde

Toalhas desengraxantes pré-
umedecida para limpeza das 
mãos contendo D-limoneno-
solvente natural em sua 
composição, para limpeza 
eficaz, sem utilizar água ou 
sabão.

LUVEX R$ 44,25

28 50 05 Pares

Botina modelo Blatt, tem 
vaqueta hidrofugada com 
fechamento em elástico nas 
laterais, confeccionada em 
couro curtido ao cromo, 
palmilha de montagem em 
couro, solado de borracha 
nitrílica resistente a altas 
temperaturas,  com biqueira 
de aço similar ao CA 12955, 
nº 39

JBS 18144 R$ 95,00

CONT.
28

51 08 Pares

Botina modelo Blatt, tem 
vaqueta hidrofugada com 
fechamento em elástico nas 
laterais, confeccionada em 
couro curtido ao cromo, 
palmilha de montagem em 
couro, solado de borracha 
nitrílica resistente a altas 
temperaturas,  com biqueira 
de aço similar ao CA 12955, 
nº 41

JBS 18144 R$ 95,00

52 06 Pares

Botina modelo Blatt, tem 
vaqueta hidrofugada com 
fechamento em elástico nas 
laterais, confeccionada em 
couro curtido ao cromo, 
palmilha de montagem em 
couro, solado de borracha 
nitrílica resistente a altas 
temperaturas,  com biqueira 
de aço similar ao CA 12955, 
nº 42

JBS 18144 R$ 95,00

EXTRATO 1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2014, 
ORIGINADA NO PROCESSO 129/2014 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 064/2014 -  
Registro de preços para aquisição de kit lanches conforme pedido de varias secretarias, pelo período 
de 12 meses, conforme especificações constantes no Termo de Referência – Anexo II do edital, através 
da divisão de licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da lei nº 8.666/93, torna público, que não houve 
alteração de valores e ficam mantidos os preços registrados na presente ata. Socorro, 23 de dezembro de 2014.

Silvana Marchese Galatti 05930595810

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO Valor 
Unit.

01 8.700 kit 

Kit lanche, fechado e embalado individualmente, 
contendo 01 pão (tipo francês 50 g, fresco) com 
presunto e queijo, 01 suco de frutas 200 ml, 01 
barra de cereais 25g e 01 água mineral embalagem 
pet 510ml.
Obs.: Sendo que deverão ser entregues 15 kit’s 
diariamente em quatro dias da semana a ser 
indicados pela Secretaria requisitante, pelo período 
de um ano.

R$ 4,97

EXTRATO 2ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2014, 
ORIGINADA NO PROCESSO 074/2014 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2014 -  
Registro de preços para locação de painel de led, pelo período de 12 meses, conforme especificações 
constantes no Termo de Referência – Anexo II do edital. O Município de Socorro, através da divisão de 
licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de 
valores e ficam mantidos os preços registrados na presente ata. Socorro, 23 de dezembro de 2014.

Luis Carlos Fortunato Junior - ME

ITEM QTDE UNID DESCRIÇÃO PREÇO 
UNITÁRIO 

PREÇO 
TOTAL 

01 10

diárias

Contratar empresa especializada, 
em locação de Painel de Led indoor 
de alta definição medindo 5X4 no 
mínimo. Tamanho 20m² (5 metros x 
4 metros); Resolução: Dot Pitch de 
no máximo 11mm; 
Cor RGB Full Color; LED tipo 
5mm oval em combinação RGB; 
Luminância: maior do que 
8000 LUMENS (8.000 cd/
m²); Processador de vídeo por 
endereçamento; Blindagem à prova 
d’água da carcaça e dos conectores; 
Ventilação forçada de baixo ruído; 
Sistema de transmissão de imagens 
por fibra ótica, cabo coaxial, cabo 
UTP, Wi- Fi ou outro que não 
sofra interferência e preserve a 
integridade do sinal transmitido, 
tendo em vista as distâncias 
envolvidas e o potencial risco de 
interferência devido à elevada 
quantidade de radiofrequências 
utilizadas no evento. 

R$ 5.590,00 R$ 55.900,00

EXTRATO 3ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2014, 
ORIGINADA NO PROCESSO 173/2013 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2013 
Registro de preços para Aquisição de diversos materiais e produtos de uso Odontológico, pelo 
período de 01 (um) ano, conforme especificações descritas no anexo II – Termo de Referência do 
edital. O Município de Socorro, através da divisão de licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, 
da lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam mantidos os preços registrados na 
presente ata. Socorro, 23 de dezembro de 2014.

MEDIS COMERCIAL ODONTO MEDICA LTDA-EPP

LOTE ITEM QTDE UNID. DESCRIÇÃO MARCA Preço 
Unit

03

11 50 Unidades Broca 33 1/2 INJECTA R$ 2,50
12 40 Unidades Broca Carbide nº6 INJECTA R$ 4,50
13 40 Unidades Broca Carbide nº7 INJECTA R$ 4,50

14 80 Unidades
Brocas para contra ângulo de 
baixa rotação em aço comum 
nº1/2

INJECTA R$ 2,50

15 100 Unidades 
Brocas para contra ângulo de 
baixa rotação em aço comum          
nº1/4 

INJECTA R$ 2,40

16 40 Unidades 
Brocas para contra ângulo de 
baixa rotação em aço comum        
nº 01

INJECTA R$ 2,40

17 40 Unidades 
Brocas para contra ângulo de 
baixa rotação em aço comum       
nº02

INJECTA R$ 2,40

18 60 Unidades
Brocas para contra ângulo de 
baixa rotação em aço comum         
nº03 

INJECTA R$ 2,40

19 60 Unidades
Brocas para contra ângulo de 
baixa rotação em aço comum     
nº04   

INJECTA R$ 2,40

20 60 Unidades
Brocas para contra ângulo de 
baixa rotação em aço comum  
nº05

INJECTA R$ 2,40

21 70 Unidades 
Brocas para contra ângulo de 
baixa rotação em aço comum  
nº06

INJECTA R$ 2,40

22 120 Unidade
Brocas para contra ângulo de 
baixa rotação em aço comum  
nº07

INJECTA R$ 2,50

MEDIS COMERCIAL ODONTO MEDICA LTDA-EPP

LOTE ITEM QTDE UNID. DESCRIÇÃO MARCA Preço 
Unit

03

23 60 Unidades Broca de aço diamantada, 
pescoço longo nº1014HL, 
para abertura de canais 
radiculares.

ZEEP R$ 1,00

24 60 Unidades Broca de aço diamantada, 
pescoço longo nº1015HL, 
para abertura de canais 
radiculares.

ZEEP R$ 1,00

25 50 Unidades Broca de aço diamantada, 
pescoço longo nº1016HL, 
para abertura de canais 
radiculares.

ZEEP R$ 1,00

26 50 Unidades Broca de aço diamantada nº 
3053

ZEEP R$ 1,00

27 50 Unidades Broca de aço diamantado 
nº3100

ZEEP R$ 1,00

28 10 Unidades Broca3118 ZEEP R$ 1,00
29 50 Unidades Broca3118F ZEEP R$ 1,00

30 30 Unidades Broca3118FF ZEEP R$ 1,00
31 50 Unidades Broca 3195 ZEEP R$ 1,00
32 50 Unidades Broca de aço diamantada 

dourada modelo 3195F
ZEEP R$ 1,00

33 40 Unidades Broca de aço diamantada 
modelo 3195FF

ZEEP R$ 1,00

34 50 Unidades Broca de aço diamantada 
modelo 3193

ZEEP R$ 1,00

35 50 Unidades Broca de aço diamantada 
nº1302

ZEEP R$ 1,00

36 50 Unidades Broca de aço diamantada 
nº1332

ZEEP R$ 1,00

37 50 Unidades Broca de aço diamantada 
nº1342

ZEEP R$ 1,00

38 50 Unidades Broca de aço diamantada 
nº1343

ZEEP R$ 1,00

MEDIS COMERCIAL ODONTO MEDICA LTDA-EPP

LOTE ITEM QTDE UNID. DESCRIÇÃO MARCA Preço 
Unit

03

39 50 Unidades Broca de aço diamantada modelo 
2135F , ZEEP R$ 1,00

40 100 Unidades Broca de aço diamantada nº1320 ZEEP R$ 1,00

41 6 Unidades Broca de aço diamantado 
nº3017HL pescoço longo ZEEP R$ 1,00

42 50 Unidades Broca de aço diamantada nº2094 ZEEP R$ 1,00
43 50 Unidades Broca de aço diamantada nº1011 ZEEP R$ 1,00
44 50 Unidades Broca de aço diamantada nº1012 ZEEP R$ 1,00
45 30 Unidades Broca de aço diamantada nº1013 ZEEP R$ 1,00
46 30 Unidades Broca de aço diamantada nº1014 ZEEP R$ 1,00
47 50 Unidades Broca de aço diamantada nº1015 ZEEP R$ 1,00
48 30 Unidades Broca de aço diamantada nº1016 ZEEP R$ 1,00
49 20 Unidades Broca de aço diamantada nº1019 ZEEP R$ 1,00
50 50 Unidades Broca de aço diamantada nº1031 ZEEP R$ 1,00
51 50 Unidades Broca de aço diamantada nº1032 ZEEP R$ 1,00
52 50 Unidades Broca de aço diamantada nº1033 ZEEP R$ 1,00
53 40 Unidades Broca de aço diamantada nº1034 ZEEP R$ 1,00
54 50 Unidades Broca de aço diamantada nº1035 ZEEP R$ 1,00
55 40 Unidades Broca de aço diamantada nº1036 ZEEP R$ 1,00

56 40 Unidades Broca de aço diamantada nº1045 ZEEP R$ 1,00
57 40 Unidades Broca de aço diamantada nº1046 ZEEP R$ 1,00
58 50 Unidades Broca de aço diamantada nº1047 ZEEP R$ 1,00
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MEDIS COMERCIAL ODONTO MEDICA LTDA-EPP

LOTE ITEM QTDE UNID. DESCRIÇÃO MARCA Preço 
Unit

CONT
03.

59 50 Unidades Broca de aço diamantada 
nº1051 ZEEP R$ 1,00

60 50 Unidades Broca de aço diamantada 
nº1052 ZEEP R$ 1,00

61 50 Unidades Broca de aço diamantada 
nº1081 ZEEP R$ 1,00

62 50 Unidades Broca de aço diamantada 
nº1082 ZEEP R$ 1,00

63 50 Unidades Broca de aço diamantada 
nº1083 ZEEP R$ 1,00

64 20 Unidades Broca de aço diamantada 
nº1090 ZEEP R$ 1,00

65 40 Unidades Broca de aço diamantada 
nº1091 ZEEP R$ 1,00

66 10 Unidades Broca de aço diamantada 
nº1092 ZEEP R$ 1,00

67 10 Unidades Broca de aço diamantada 
nº1093 ZEEP R$ 1,00

68 10 Unidades Broca de aço diamantada 
nº1094 ZEEP R$ 1,03

69 30 Unidades Broca de aço diamantada 
nº1095 ZEEP R$ 1,00

70 80 Unidades Broca de aço diamantada 
nº1190F ZEEP R$ 1,00

71 80 Unidades Broca de aço diamantada 
nº1190FF ZEEP R$ 1,00

72 30 Unidades Broca de aço diamantada 
nº1312 ZEEP R$ 1,00

73 20 Unidades Broca de aço diamantada 
nº2135 ZEEP R$ 1,02

74 50 Unidades Broca de aço diamantada 
nº3071 ZEEP R$ 1,00

75 50 Unidades Broca de aço diamantada 
nº3168F ZEEP R$ 1,00

76 50 Unidades Broca de aço diamantada 
nº3168FF ZEEP R$ 1,02

22 99 68 Rolos Fio dental (rolos de 500 
metros). BIOORAL R$ 4,71

MEDIS COMERCIAL ODONTO MEDICA LTDA-EPP

LOTE ITEM QTDE UNID. DESCRIÇÃO MARCA Preço 
Unit

25 102 05    Pacotes
Fita Matriz Tofflemire . 
Validade indeterminada. 
Embalagem com 12 unidades.

M I C R O -
DONT R$ 4,16

31 109 180 Pacotes

Gel condicionador dental, 
contendo ácido fosfórico a 
37% para esmalte e dentina 
e acondicionado em seringa 
com 2,5ml. validade mínima 
de 2 anos

CAITHEC R$ 1,15

32 110 11 Caixas
Guttapercha. Obturador 
provisório em bastão. 
Validade mínima de 3 anos.

DENTSPLY R$ 
14,90

46 132 12 Unidades
Óculos De Proteção Incolor, 
Anti-Embaçante P/ C. 
Dentista

DANNY R$ 4,33

47 133 30 Frascos
Óleo Lubrificante Refil Spray 
P/ Motor Kavo De Alta E 
Baixa Rotação

PREVEN R$ 
14,93

53

140 15 Unidades Porta Matriz em metal GOLGRAN R$ 
24,50

141 22 Unidades

Porta amálgama de plástico. 
Fabricado em plástico 
resistente, esterilizável em 
produtos químicos e com 
registro no ministério da 
saúde.

MAQUIRA R$ 9,52

55 144 11   
Unidades

Pote de Dappen em vidro. 
Caixa com 16 unid. PREVEN R$ 1,85

56 145 07 Unidades
Placa de vidro para 
manipular medicamento 
medindo 15cmX8cm

PREVEN R$ 3,23

ALTEMAR DE BARROS ODONTO MÉDICA LTDA - EPP

LOTE ITEM QTDE UNID. DESCRIÇÃO MARCA Preço 
Unitário

2 10 23 Caixas

Bobina de poliamida 
(nylon) tamanho 75 
mmx30m com indicador 
químico.

VEDAMAX R$ 27,00

05

78 32 Pacotes
Cartão para Radiografias 
com 1 furo (Pacotes com 
100 unidades).

LOGAM R$ 3,00

79 15 Pacotes
Cartão para Radiografia 
com 2 furos (Pacote com 
100 unidades).

LOGAM R$ 3,00

08 84 08 Caixas

Coletor de Material 
P e r f u r o c o r t a n t e 
-13 litros de 
capacidade nominal 
de armazenamento e 
capacidade útil de 9,85 
litros. Caixas c/10 unid.

DESCARPAK R$ 3,50

09 85 20 Unidades

Colgadura em metal para 
suporte de película de 
Raio-X  para revelação e 
fixaçaõ

GOLGRAM R$ 1,50

10 86 300 Pacotes

Compressa de gaze 
100%,  7,5cm, com 8 
dobras e 9 fios (pacote 
com 500 compressas).

NEVE R$ 7,00

11 87 120 Caixas
Cotonetes 100% 
Algodão Puro - Hastes 
Flexíveis

NEVE R$ 0,98

12 88 195 Tubos

Creme dental com flúor, 
tubos de 50grs.
Validade mínima de 3 
anos.

STYLI R$ 0,70

14 90 08 Frascos

Detergente p/ limpeza de 
cavidades e superficies 
dentais.Lauril Sulfato de 
sódio metil parabeno 
veículo. Frascos com 
200ml. Validade mínima de 
2 anos.

ASFER R$ 4,50

15 91 07 Caixas

Disco De Lixa Para 
Polimento De Resina C/ 
3 Sequencia De Cores 
Marron, Verde E Azul 
(Base De Papel, Adesivo, 
Corante, Oxido De 
Aluminio).

TDV R$ 25,00

16 92 100 Unidades

Envelopes auto selante 
para esterilização (vapor/
EO) tam.aproximado de 
90mm x 230mm.

VEDAMAX R$ 13,58

17 93 1000 Unidades

Espelho plano nº05 
para uso odontológico 
de excelente qualidade, 
resistente a esterilização 
em estufa, auto claves, 
meios químicos, e 
temperatura de até 
300ºC, protegidos por 
blindagem que impeça 
a infiltração de líquidos 
em seu interior com 
acabamento em aço 
inoxidável e espelhamento 
de primeira surperfície 
(visão de 1º plano, rosca 
universal e que tenha o 
nome comercial marcado 
na parte  de metal atrás 
do espelho.

GOLGRAM R$ 1,50

20 96 14 Unidades

Espátulas para inserção de 
resinas compostas, com 
pontas douradas, tipo 
THOMPSON número 03.

GOLGRAM R$ 9,50

21 97 21 Caixas

Filme p/ RX odontológico 
adulto Intraoral, tamanho 
31 x 41mm, cx. com 100 
unidades.

AGFA R$ 60,00

21 98 07 Caixas
Filme para RX 
odontológico infantil, cx. 
com 100 unidades. 

AGFA R$ 60,00

28 106 49 Litros Fixador KODAK R$ 4,00

29 107 05 Unidades Fusível OSRAM R$ 8,00

30 108 01 Unidades Garrafa Pet GREM R$ 6,00

33 111 22 Unidades IRM- pó líquido DENTSPLY R$ 30,00

37 115 04 Jogos
Jogo de lentulhos com 
4:- nº 25,30,35 e 40 para 
contra-ângulo.

MANI R$ 25,50

38

116 38 Unidades Lamina para Bisturi nº 11 SOLIDOR R$ 0,15

117 50 Unidades Lamina para Bisturi nº 12 SOLIDOR R$ 0,15

118 44 Unidades Lamina para Bisturi nº 15 SOLIDOR R$ 0,15

42

123 80 Caixas

Luvas descartáveis, 
tamanho G.
Produzida com látex 
de borracha Natural, 
levemente pulverizada 
com pó bio absorvível, 
não estéril, ambidestra. 
Caixas c/ 50 pares luvas.

SUPERMAX R$ 10,50

124 160 Caixas

Luvas descartáveis, 
tamanho M.
Produzida c/ látex 
de borracha natural, 
levemente pulverizada 
com pó bio absorvível, 
não estéril, ambidestra. 
Caixas c/ 50 pares de 
luvas.

SUPERMAX R$ 10,50

125 200 Caixas

Luvas descartáveis, 
tamanho P 
Produzida c/ látex 
de borracha natural, 
levemente pulverizada 
com pó bio absorvível, 
não estéril, ambidestra. 
Caixas c/ 50 pares de 
luvas.

SUPERMAX R$ 10,50

ALTEMAR DE BARROS ODONTO MÉDICA LTDA - EPP

LOTE ITEM QTDE UNID. DESCRIÇÃO MARCA Preço 
Unit

CONT. 
42

126 340 Caixas

Luvas descartáveis, tamanho 
PP 
Produzida c/ látex de 
borracha natural, levemente 
pulverizada com pó bio 
absorvível, não estéril, 
ambidestra. Caixas c/ 50 
pares de luvas.

SUPERMAX R$ 10,50

127 14 Caixas

Máscara cirúrgica descartável 
hipoalérgica, hidrorepelente, 
com elástico, cor branca. Cx 
100 unidades.

PRODESTC R$ 4,00

44 130 41 Frascos

Mercúrio vivo odontológico 
Frascos de aproximadamente 
100grs.
Validade mínimo de 2 anos.

VIGODENT R$ 45,00

49 135 19 Tubos

Pasta Profilática abrasiva para 
profilaxia dental em tubo de 
50grs. Sabor tutti-frutti.
Validade mínima de 3 anos.

HERJOS R$ 3,50
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138 09 Caixas

Pontas montadas para 
polimento de restaurações 
em resina e em amálgama. 
Cx com 8 unid.

TDV R$ 15,00

139 09 Unidades

Pontas P/ Acabamento De 
Resina Fotopolimerizavel 
(Sistema De Acabamento 
De Compositos C/ 7 Pontas 
Sortidas)

TDV R$ 15,00

54

142 09 Unidades Posicionador De Filmes 
Radiográficos (infantil) MAQUIRA R$ 40,00

143 08    
Unidades

Posicionador De Filmes 
Radiográficos (Adulto) MAQUIRA R$ 40,00

58 152 39 Conjun-
tos 

Revelador e Fixador de 
películas radiográficas. 
Os dois da mesma marca, 
acondicionados em frascos 
de 475ml. Cada.
Validade mínima de 2 anos.

KODAK R$ 6,90

ALTEMAR DE BARROS ODONTO MÉDICA LTDA - EPP

LOTE ITEM QTDE UNID. DESCRIÇÃO MARCA Preço 
Unitário

60 154 50 Conjuntos
Selante de Fóssulas e 
Fissuras fotopolimerizável.
Validade mínima de 2 anos.

BIODI-
NAMICA R$ 11,80

61

155 50 Galão

Solução a base de 
quaternário de amônio  
contendo 5 litros.-
desinfetante hospitalar para 
superfícies fixas.

ASFER R$ 23,00

156 15 Unidades
Solução hemostática – 
Hemostop TECHNEW R$ 17,50

62 157 08 Frascos

Soro fisiológico.
Solução isotônica de 
cloreto de sódio a 0,9% 
frascos plásticos de 250ml. 
Com tampa rosqueável.
Validade mínima de 2 anos.

REVIL R$ 2,00

67 164 10 Unidades
Toalhas de rosto em tecido 
branca

ALVA-
DOCTOR R$ 5,20

69 69 50 unidade Álcool 70% TUPI R$ 4,00

70 168 50 Unidades

Agulha hipodérmica, calibre 
30x 10 para uso de sucção 
do ácido utilizado em 
preparo de restaurações de 
resina

INJEX R$ 3,80

71 169 03 Unidades

A p a r e l h o s 
fotopolimerizadores, luz 
halógena longitudes de 
onda de luz emitida 400 
– 500mm potência de luz 
800mm/cm2.

VH R$ 
500,00

ALTEMAR DE BARROS ODONTO MÉDICA LTDA - EPP

LOTE ITEM QTDE UNID. DESCRIÇÃO MARCA Preço 
Unit

72 170 10 Unidades

Caixa plástica transparente 
para alimento,com 
capacidade aproximada 
de 10 litros,para freezer, 
com tampa, transparente, 
hermética, com trava 
de segurança e medidas 
aproximadas de 300 X 200 
X 180 mm.

DABI R$ 45,00

73 171 10 Unidades

Caneta de alta rotação, 
peça de mão destinada 
á remoção de cáries, 
remoção de restauração e à 
odontosseccão.
Pressão de acionamento 
:220KPA(2,2 bar) medida 
com padrão 220KPA(2,2 
bar) 36e/mm.
Consumo de ar: 37 – 42 l/
mm Rotação 450.000 rpm. 
Conexão Bordem 2 furos.
Refrigeração através de 
spray único. Construção de 
acordo com a 1S0 7785-1

R$ 220,00

74 172 20 Galão

Desinfetante para cuspideira 
e canetas (formaldeído 2%) 
manipulado em farmácia 
especializada.
Validade mínima de 2 anos

ASFER R$ 95,00

ALTEMAR DE BARROS ODONTO MÉDICA LTDA - EPP

LOTE ITEM QTDE UNID. DESCRIÇÃO MARCA Preço 
Unit

77 175 10 Unidades
Lâmpada para refletor.
Halógena H3 12V 55W 
Base PK225

OSRAM R$ 10,50

78 176 10 Galão

Limpador flotador de 
uso odontológico, sem 
enxágüe, inibidor de 
corrosão, biodegradável para 
desinfecção de cadeiras , 
galão de 2l.

ASFER R$ 20,50

80 178 02 Frascos

Óleo HD – hidráulico- tipo 
ATF para transmissões 
automáticas

DABI R$ 19,80

83 181 150 Pacotes

Saco de lixo- saco  plástico 
utilizado para descarte de 
lixo hospitalar, cor branca, 
capacidade para 20L, 30L e 
50L.

DESCARP R$ 16,50

84 182 05 Unidades

Saca brocas – remoção de 
brocas de caneta de alta 
rotação

DABI R$  15,50

DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLóGICOS LTDA

LOTE ITEM QTDE UNID. DESCRIÇÃO MARCA Preço 
Unit

04 77 97 Blocos

Carbono (papel) para 
articulação, espessura 100 
micra, dupla face azul e 
vermelho. Blocos com 12 
folhas.

CONTACTO R$ 1,14

06 80 02 Frascos

Cimento de fosfato de zinco 
(Pó+liquido), contendo 
aproximadamente 10ml de 
líquido e 28g de pó. Validade 
mínima de 2 anos.

LS R$ 
12,75

DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLóGICOS LTDA

LOTE ITEM QTDE UNID. DESCRIÇÃO MARCA Preço 
Unit

07

81 21 Frascos

Cimento a base de hidróxido 
de cálcio (pasta base e pasta 
catalizadora) radiopaco 
para capeamento pulpar e 
forramento de cavidades. 
Deve acompanhar bloco de 
mistura. Validade mínima de 2 
anos. Caixas c/1 pasta base e 1 
catalizadora.

HYDCAL R$ 9,75

82 7 Unidades
Cimento provisório (tipo 
coltosol) potes com 20grs.
Validade mínima de 2 anos.

COLTOSOL R$ 
10,35

83 49 Con-
juntos

Cimento Restaurador 
intermediário (pó + líquido) 
Pó: Óxido de zinco 81,81g% 
, Sulfato de Bário 16, 16g%, 
Fosfato de Cálcio 2,02g%, 
Acefato de zinco 1,01g%.
Líquido: essência de cravo da 
índia (eugenol) 
Essência de cravo da Índia 
timol 5,00g%  Validade mínima 
de 2 anos.

INTERIN R$ 
20,06

DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLóGICOS LTDA

LOTE ITEM QTDE UNID. DESCRIÇÃO MARCA Preço 
Unit

13 89 14 Pacotes

Cunhas de madeira 
para espaço interdental 
com vários tamanhos 
diferenciados por cores. 
Pacotes c/100 unid.

PHARMA-
INOX R$ 5,35

18 94 191 Unidades
Escova cônica/ reta  com 
base em metal usada para 
polimento de restaurações.

M I C R O -
DONT R$ 0,83

19 95 68 Caixas

Esponja hemostática de 
colágeno hidrolizado 
(gelatina) Liofilizada. Validade 
mínima de 02 anos. Caixas 
c/10 unid.

H E M O S -
POSN R$ 14,51

23 100 141 Caixas

Fio de seda trançado com 
agulha de aço inox nº4/0. 
Agulha AT 1/2 – 17mm corpo 
triangular 45cm de fio de 
seda . Caixas c/24unid.
Validade mínima de 5 anos. 

T E C H -
NEW R$ 17,09

24 101 50 Unidades Fita adesiva para máquina de 
selar de 15cm, , SULI-FLEX R$ 12,00

26 103 12    Frascos Formocresol com 10 ml. B I O D I -
NAMICA R$ 4,18

DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLóGICOS LTDA

LOTE ITEM QTDE UNID. DESCRIÇÃO MARCA Preço 
Unit

27

104 23 Frascos

Flúor Fosfato Acidulado 
Tixotropico Gel 
para aplicação tópica. 
Sem corantes com 
aproximadamente 1,23% de 
íons de flúor ou 12.300ppm 
de íons flúor uso pediátrico. 
Validade mínima de 2 anos. 
Frascos com 200ml.

DFL R$ 2,86

105 29 Litros
Flúor para bochecho a 0,2%, 
sem corante. Validade mínima 
de 2 anos.

FLUORSUL R$ 5,10

34 112 08 Frascos

Inibidor de cárie dentária 
(hidróxido de amônia, nitrato 
de prata, hidróxido de sódio, 
ácido fluorídrico e veículo 
aquoso frascos de 10 ml. 
Uso pediátrico Validade 
mínima 2 anos.

CARIESTOP R$ 12,34

35 113 10 Frascos

Iodofórmio. Analgésico e 
anti-séptico de uso local 
intracanal no tratamento de 
lesões periapicais.

K-DENT R$ 12,00

36 114 05 Conjuntos

Ionômero de vidro para 
restauração pó + líquido/ 
Reação redox/ ativado 
quimicamente,  kit com bloco 
de manipulação, dosador, pó 
e líquido.
Validade mínima de 3 anos.

MAXXION 
R R$ 15,00

DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLóGICOS LTDA

LOTE ITEM QTDE UNID. DESCRIÇÃO MARCA Preço 
Unit

39 119 23 Caixa Limas Kerr- 1540- 21 mmm 
-cxs KENDO R $ 

15,00

40 120 17 Unidades
Liga de prata para amalgama 
– Limalha.
Validade mínima de 2 anos.

DUXALLOY R $ 
63,00
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128 21 Unidades

Matriz de aço inox, rolo com 
largura de 7mm, espessura 
de 0.05mm e comprimento 
de 500mm (1/2m), para 
utilização em porta 
matriz para restaurações 
odontológicas.

MAQUIRA R$ 0,83

129 72 Unidades

Matriz de aço inox, rolo com 
largura de 5mm, espessura 
de 0,05mm e comprimento 
de 500mm (1/2m), para 
utilização em porta 
matriz para restaurações 
odontológicas.

MAQUIRA R$ 0,86

45 131 114 Caixas

 Micro Brush Para Resina 
Fotopolimerizável C/ 100 
Unidades Descartáveis 
(Polipropileno E Fibras De 
Nylon)

KG BRUSH R$ 4,74

DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLóGICOS LTDA

LOTE ITEM QTDE UNID. DESCRIÇÃO MARCA Preço 
Unit

48 134 30 Frascos
P a r a m o n o c l o r o f e n o l 
canforado, frasco com 20ml.
Validade mínima de 2 anos.

B I O D I -
NAMICA R$ 4,25

50 136 04 Unidades

Pasta alveolar analgésica e 
cicatrizante para tratamento 
de alveolite.
Validade mínima de 2 anos. 

ALVEOLEX R$ 14,19

51 137 08 Unidades

Pedra Pomes. Pó abrasivo 
para polimento de 
restaurações e limpeza 
dental. 

K-DENT R$ 2,85

57

146 13   Unidades
Resina microhíbrida 
fotopolimerizável cor A1.
Validade mínima de  2 anos.

FILL MAGIC R$ 9,81

147 18 Unidades
Resina microhíbrida 
fotopolimerizável cor A2.
Validade mínima de 2 anos.

FILL MAGIC R$ 9,82

148 10 Unidades
Resina microhíbrida 
fotopolomerizável cor A3.
Validade mínima de 2 anos.

FILL MAGIC R$ 9,82

149 10 Unidades
Resina microhíbrida 
fotopolimerizável cor A3,5. 
Validade mínima de 2 anos.

FILL MAGIC R$ 9,82

150 20 Unidades

Resina microhíbrida 
fotopolimerizável cor 
Transparente. Validade 
mínima de 2 anos.

FILL MAGIC R$ 9,82

151 30 Unidades Resina Flow A1-A2 (02 de 
cada) FILL MAGIC R$ 9,82

DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLóGICOS LTDA

LOTE ITEM QTDE UNID. DESCRIÇÃO MARCA Preço 
Unit

59 153 363 Pacotes
Rolete dental de algodão, 
cilíndrico. Pacote com 100 
unidades.

SSPLUS R$ 
1,08

63 158 360    Pacotes

Sugadores descartáveis 
de saliva atóxico, com a 
ponteira soldada ao tubo e 
com capacidade de manter a 
posição após ser flexionado. 
Pacotes c/40unid.

MAX CLEAN R$ 
2,37

64 159 38 Unidades
Taça de borracha para 
profilaxia PREVEN R$ 

0,75

65

160 21 Pacotes

Tiras de lixa de aço, metálicas 
com 4mm de espessura, para 
acabamento de amálgama. 
Cada pacote c/12 unid.

MICRODONT R$ 
5,25

161 33 Pacotes

Tiras de lixa de papel para 
acabamento e polimento 
dental 4mm x 170mm, média 
– fina com centro neutro. 
Caixas c/150 unid.

MICRODONT R$ 
6,00

162 10 Caixas

Tiras de poliéster 
transparente, com medidas 
de 10mmX120mmX0,05mm. 
Pacotes c/50unid.

K-DENT R$ 
0,90

68 165 14 Frascos

Verniz com flúor 
contendo 2,26% de flúor e 
aproximadamente 10ml.
Validade mínima de 2 anos.

FLUORNIZ R$ 
14,40

68 166 18 Frascos

Verniz forrador de cavidades 
composto por nitrocelulose 
8g.%. excipientes: acetato de 
etila.,álcool .
Secagem rápida, líquido claro, 
ligeiramente amarelado, 
volátil com forte odor 
característico . Isola e 
protege quimicamente 
e termicamente a polpa 
dentária.
Cartucho contendo 1 frasco 
de vidro com 150 ml do 
produto e instruções de uso. 
Registro da ANVISA nº 
10041120135.

CAVITINE R$ 
6,98

75 173 20 Rolos
Filme de PVC transparente, 
rolo com aproximadamente 
30cm x 15m.

BAMPACK R$ 
2,18

76 174 10 Unidades
Lâmpada para 
fotopolimerizador- 12 V- 75 
w G 5,3- OSRAM - 64617

VISOLIGHT R$ 
30,00

79 177 05 Unidades

Macromodelos educativos.
Ilustrando as quatro fases 
do desenvolvimento da 
doença periodontal.Declarar 
marca,nome e apresentar 
folheto técnico.

MEDFIO R$ 
135,00

DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLóGICOS LTDA

LOTE ITEM QTDE UNID. DESCRIÇÃO MARCA Preço 
Unit

81 179 60 Frascos

Otosporin- suspensão 
otológica de 
hidrocortisona, sulfato 
de neomicina , sulfato de 
polimixina B e excipiente 
q.s.q 1ml.

OTOSPORIN R$ 12,00

82 180 10 Unidades

Peças de Mão 
O d o n t o l ó g i c a s 
Velocidade máxima 
20.000RPM Razão 
de transmissão de 
velocidade 1:1. Peso 44 
grs. ( diâmetro 20) 40 
grs. (diametro16). Pinça: 
mecânica modelo Latch 
Type (LT) Conexão:tipo 
Intra conforme norma 
ISO 3964.
Spray:1 orifício. Siatema 
de tubulação externa 
removível, faz parte do 
micromotor.
Esterilizável até 135ºC 
em autoclave

KAVO R$ 330,00

EXTRATO 3ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2014, 
ORIGINADA NO PROCESSO 174/2013 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2013 
Registro de preços para Aquisição de cartuchos, tonners e tinta para reposição de sistema Bulk 
Ink, para as impressoras das Secretarias do Município de Socorro, com entregas parceladas 
no período de 12 (doze) meses ou até o esgotamento das quantias, conforme especificações 
constantes no anexo II do edital, através da divisão de licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, 
da lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam mantidos os preços registrados na 
presente ata. Socorro, 23 de dezembro de 2014.

RC Insumos Comércio e Serviços P. Rec. de Cartuchos Ltda

Lote Item Qtde Tipo de Impressora Tipo de Tonner / 
Cartucho

Preço 
Unit

03

11 60 Impressoras a Laser Lexmark E260dn E260 A11L
Marca: INKOMPANY R$ 245,40

12 30 Impressora Lexmark E120 12018SL
Marca: INKOMPANY R$ 108,00

13 2 Impressora Lexmark E120
Kit fotocondutor 
12026XW
Marca: INKOMPANY

R$ 138,00

14 10 Impressoras a Laser Lexmark E260dn
Kit fotocondutor 
E260X22G
Marca: INKOMPANY

R$ 85,00

05
17 30 Multifuncional HP 1536 MFP CE278A, 78ª

Marca: INKOMPANY R$ 47,50

18 30 Multifuncional HP 1522n MFP CB436A, 36ª
Marca: INKOMPANY R$ 46,50

Distrisupri – Distribuidora e Comércio Ltda. - EPP.

Lote Item Qt. Tipo de Impressora Tipo de Tonner / 
Cartucho

Preço 
Unit

01

1 60 Impressora a Laser HP P2035n CE505A,505A, 05ª
MARCA: DSI R$ 39,00

2 154
Impressoras a Laser HP 
1010/1015/1020 /Multifuncional HP 
M1319F

Q2612A, 12ª
MARCA: DSI R$ 44,00

3 150 Impressora a Laser HP 1320 Q5949X, 49X
MARCA: DSI R$ 40,44

4 15 Impressora a Laser HP 2200d C4096A
MARCA: HP R$ 480,00

5 60 Impressora a Laser HP P1005 CB435A, 35ª
MARCA: DSI R$ 38,00

6 15 Impressora s Laser HP 2300 Q2610A, 10ª
MARCA:HP R$ 560,00

7 250 Impressora a Laser HP 1102W CE285A, 85ª
MARCA: DSI R$ 40,00

01 8 15 Impressora a Laser HP 401DN CF280X, 280X, 80X
MARCA: DSI R$ 200,00

02
9 156 Samsung ML - 1665 /ML - 1860 MLT-D104S

MARCA: DSI R$ 68,39

10 15 Samsung SCX-4600 MLT-D1052L
MARCA: SAMSUNG R$ 240,00

04
15 40 Multifuncional Brother 2820 TN350

MARCA: DSI R$ 58,40

16 8 Multifuncional Brother 2820
Kit Fotocondutor 
Brother TN350
MARCA:BROTHER

R$ 350,00

08

27 2 Impressora Jato de Tinta Officejet 
K8600

Cartucho de Impressão 
Preta HP 88
MARCA: DSI

  R$ 54,00

28 2 Impressora Jato de Tinta Officejet 
K8600

Cartucho de Impressão 
Ciano HP 88
MARCA: DSI

R$ 42,00

29 2 Impressora Jato de Tinta Officejet 
K8600

Cartucho de Impressão 
Magenta HP 88
MARCA: DSI

R$ 42,00

30 2 Impressora Jato de Tinta Officejet 
K8600

Cartucho de Impressão 
Amarela HP 88
MARCA: DSI

R$ 39,00

31 2 Impressora Jato de Tinta Officejet 
K8600

Cabeça de Impressão  
HP 88 C9382A - Preta 
e Amarela
MARCA: HP

R$ 258,00

09 32 15 Multifuncional HP 1132 MFP C847A, 47ª
MARCA: DSI R$ 37,00

10

33 2 Impressora Jato de Tinta Officejet 
K8600

Cabeça de Impressão  
HP 88 C9382A - Ciano 
e Magenta
MARCA: HP R$ 258,00

34 4 Litros Impressora Jato de Tinta Officejet 
K8600

Tinta Preta compativel 
com Impressora HP 
K8600
MARCA: DIVERSOS R$ 71,00

10

35 4 Litros Impressora Jato de Tinta Officejet 
K8600

Tinta Ciano compativel 
com Impressora HP 
K8600
MARCA: DIVERSOS R$ 71,00

36 4 Litros Impressora Jato de Tinta Officejet 
K8600

Tinta Magenta 
compativel com 
Impressora HP K8600
MARCA: DIVERSOS R$ 71,00

37 4 Litros Impressora Jato de Tinta Officejet 
K8600

Tinta Amarela 
compativel com 
Impressora HP K8600
MARCA: DIVERSOS R$ 71,00
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11

38 2 Impressora Jato de Tinta HP Desgnjet 
110 Plus

C4810A HP 11 Cabeça 
de Impressão Preta
MARCA: HP R$ 148,00

39 2 Impressora Jato de Tinta HP Desgnjet 
110 Plus

C4811A HP 11 Cabeça 
de Impressão Ciano
MARCA: HP R$ 150,00

40 2 Impressora Jato de Tinta HP Desgnjet 
110 Plus

C4812A HP 11 Cabeça 
de Impressão Magenta
MARCA: HP R$ 150,00

41 2 Impressora Jato de Tinta HP Desgnjet 
110 Plus

C4813A HP 11 Cabeça 
de Impressão Amarela
MARCA: HP R$ 150,00

42 12  Impressora Jato de Tinta HP Desgnjet 
110 Plus

C4844A HP 11 
Cartucho de Tinta Preta 
(69 ml)
MARCA: DSI

R$ 121,00

43 12 Impressora Jato de Tinta HP Desgnjet 
110 Plus

C4836A HP 11 
Cartucho de Tinta 
Ciano (28 ml)
MARCA: DSI

R$ 117,00

44 12 Impressora Jato de Tinta HP Desgnjet 
110 Plus

C4837A HP 11 
Cartucho de Tinta 
Magenta (28 ml)
MARCA: DSI

R$ 117,00

45 12 Impressora Jato de Tinta HP Desgnjet 
110 Plus

C4838A HP 11 
Cartucho de Tinta 
Amarela (28 ml)
MARCA: DSI

R$ 117,00

14

50 4 Multifuncional jato de Tinta HP C3180 Cartucho 93 colorido
MARCA: DSI R$ 54,00

51 4 Multifuncional jato de Tinta HP C3180
cartucho 92 preto 
1Litro
MARCA: DSI R$ 44,00

52 16 Impressora jato de Tinta HP 
3050/2000

Cartucho N122 
CH561HB Preto
MARCA: DSI R$ 31,00

53 16 Impressora jato de Tinta HP 
3050/2000

HP CH562H N122 
Tricolor 1Litro
MARCA: DSI R$ 33,00

15
54 8 Multifuncional HP jato de tinta 

CN731A
Cartucho 60 Preto 
MARCA: HP R$ 44,00

55 12 Multifuncional HP jato de tinta 
CN731A

Cartucho 60 Tricolor
MARCA: HP R$ 53,00

16
56 72 Impressoras jato de tinta HP D2360/

F4180/J3680/3535
Cartucho HP 21 Preto
MARCA:DSI R$ 45,95

57 36 Impressoras jato de tinta HP D2360/
F4180/J3680/3535

Cartucho HP 22 
Colorido
MARCA: DSI R$ 56,98

17
58 2 Multifuncional jato de Tinta HP PSC 

1210

Cartucho Preto Nº56, 
C6656AE 
MARCA: DSI R$ 41,00

59 12 Multifuncional jato de Tinta HP PSC 
1210

Tricolor Nº57, 6657AE  
MARCA: DSI R$ 64,00

COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSóRIOS LTDA.

ITEM QTDE UNID DESCRIÇÃO Marca/
fabricante 

Preço 
Unitário

01 46 Peças

Pneumático para caminhão, ônibus e 
seus rebocados; dimensões 10.00-20, p/
roda de tração; Construção convencional; 
desenho borrachudo aro 20; 16 Lonas; novo 
(primeira vida),com Certificação compulsória 
INMETRO

TORNEL 
TXGPLUS

R$ 800,00

02 34 Peças

Pneumático para caminhão, ônibus e seus 
rebocados; dimensões 10.00-20,p/roda 
direcional;construção convencional;desenho 
liso;aro 20; 16 lonas; novo (primeira vida), 
com certificação compulsória inmetro

TORNEL 
T2400 R$ 780,00

03 12 Peças

Pneumático para máquinas fora de Estrada; 
14.00-24; novo (primeira vida), para maquina 
Moto niveladora Caterpillar; G2; 12 lonas, 
com certificação compulsória INMETRO.

PEGASUS/
G2-L2 R$ 1.400,00

08 4 Peças
Pneumático para maquinas fora de estrada; 
13.00-24; 14LS novo (primeira vida), para 
maquina patrol; PN14/12; 14 lonas.

PEGASUS/
G2-L2 R$ 1.300,00

37 10 Peças Câmara de ar 1300 x 24 ZCRUBBER/
TR220 R$ 90,00

EXTRATO 3ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2014, 
ORIGINADA NO PROCESSO 005/2014 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2014 
- Registro de preços para aquisição de diversos pneumáticos e acessórios para reposição e uso 
em veículos e máquinas da frota da municipalidade, com entregas parceladas durante o exercício 
de 2014 ou até o esgotamento das quantias, em conformidade com as especificações constantes 
no anexo II – Termo de referencia, através da divisão de licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 
15, da lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam mantidos os preços registrados 
na presente ata. Socorro, 23 de dezembro de 2014.

RJ Comércio Atacadista e Varejista de Lubrificantes EIRELI - EPP

ITEM QTDE UNID DESCRIÇÃO Marca/
fabricante 

Preço 
Unit

4 8 peças

Pneumatico 185 x 60 R14, para automóvel leve 
construção radial, normal. Aro 14; capacidade 
de carga IC “82”, Cod vel.”H”, novo          ( 
primeira vida) com certificação Compulsória 
INMETRO

LINGLONG-HP 
010

R$ 
200,00

5 24 Peças

Pneumático, para utilitário; 750/16 14 lonas,  
construção convencional; desenho liso,  
normal; aro 16; novo (primeira vida), cod.vel. 
“f” com  certificação compulsoria inmetro.

LINGLONG-LL9 R$ 
385,00

12 30 Peças

Pneumático 215/75 R17.5 para Veiculo 
utilitário,Construção Radial Normal; aro 17.5; 
IC124/123, novo, (primeira vida),12 lonas, 
Com certificação compulsória  INMETRO. 

LINGLONG – 
LLF86

R$ 
493,33

13 6 Peças

Pneu 12.4 x 24 10 lonas, para trator agrícola, 
dianteiro; novo, (primeira vida), desenho de 
banda R-1, roda de tração, Com certificação 
compulsória  INMETRO.

JR KING STONE 
– R1

R$ 
741,66

14 16 Peças

Pneumático, 185 R14 8 lonas para automóvel 
leve, construção radial, aro 14, novo, primeira 
vida, IC 90, cód.vel. “R” com certificação 
compulsória do INMETRO, COM 8 LONAS.

L I N G L O N G -
LMC5

R$ 
229,93

15 14 Peças

Pneu 17.5x25 16 lonas, para maquinas fora de 
estrada; novo (primeira vida), para maquina 
Carregadeira; Carga L-3. com certificação 
compulsória do INMETRO.

JR KING STONE 
L3

R$ 
2071,42

16 12 Peças

Pneumático, 215/75 R16, IC 107, largura do 
aro de medição mm pol. 152,4 (MM) 6.0, 
diâmetro externo de pneu (mm) novo 728/ 
serv. 741, largura da secção (mm) novo 216 
serviço 225, carga do pneu 975kg. certificação 
compulsória INMETRO.

LINGLONG 
R666

R$ 
350,00

17 06 Peças
Pneumático para trator agrícola; novo, 
(primeira vida), dimensões 16.9 30; roda de 
tração; desenho da banda R-1; 08 lonas.

SUPER GUIDER 
– R1

R $ 
1.420,00

22 8 Peças

Pneumático para Utilitário 225/50 R17, 
construção radial normal Aro 17 capacidade 
de carga ic -97 “V” novo  (primeira Vida) com 
Certificação compulsória INMETRO

LINGLONG HP 
010

R $ 
385,00

23 24 Peças

Pneumático 225/70-15 para automóvel tipo 
van, construção radial, normal, aro 15, novo, 
primeira vida, índice de carga 110 ou 112, 
Velocidade “T” com certificação compulsória 
INMETRO. 

L I N G L O N G 
R666

R $ 
327,45

24 20 Peças

Pneumático – para utilitário; 750/16 14 
lonas, construção convencional; desenho 
borrachudo; normal; aro 16; novo (primeira 
vida), com certificação compulsória INMETRO.

L I N G L O N G 
LL59

R $ 
375,00

25 2 Peças

Pneumático para motocicleta P 120 x 
80 x 18; construção diagonal;estrutura 
reforçada; traseiro, novo (primeira vida), Com 
certificação compulsória  INMETRO. 

TECHNIC-TC R $ 
120,00

27 8 Peças

Pneumático para motocicleta P 275 x 18; 
construção diagonal; estrutura reforçada; 
dianteiro, novo (primeira vida), Com 
certificação compulsória  INMETRO. 

TECHNIC-LION R$ 65,87

28 8 Peças

Pneumático para motocicleta P 90 x 90 x 
18; construção diagonal; estrutura reforçada; 
traseiro, novo (primeira vida), Com 
certificação compulsória  INMETRO. 

TECHNIC-LION R$ 78,00

29 2 Peças

Pneumático para motocicleta P 110 x 
80 x 18; construção diagonal; estrutura 
reforçada; traseiro, novo (primeira vida), Com 
certificação compulsória  INMETRO. 

RINALDI-R34 R $ 
205,00

30 10 Peças

Pneumático para automóvel 205 x70 R15; 
leve construção radial, normal  aro 15, novo, 
primeira vida , Índice de velocidade “T”,Com 
certificado compulsória INMETRO.

L I N G L O N G -
LL700

R $ 
280,00

31 8 Peças

Pneumático para veiculo utilitário, 225 x 
75 R16C, normal aro 17.5, IC 124/123,  
novo,12 lonas,com certificação compulsória 
INMETRO.

LINGLONG
-R666

R$ 
362,50

32 20 Peças

Pneumático para utilitário, 750 x 16 
Barrachudo, normal, aro 16, 12 lonas, novo, 
capacidade “f”; com certificação compulsória 
INMETRO .

LINGLONG 
LL59

R$ 
390,00

33 20 Peças Câmara de ar 1000/20 JABUTI TR78A R$ 57,45

35 58 Peças Câmara de ar 900 x 20 JABUTI-TR78A R$ 49,82

38 10 Peças Câmara de ar 16.9-30 JABUTI – 
TR218A

R $ 
160,00

COMERCIAL DOUGLAS PNEUMÁTICOS LTDA.

ITEM QTDE UNID DESCRIÇÃO Marca/
fabricante 

Preço 
Unit

07 56 Peças

Pneumático, 175/70 R13, para automóvel 
leve construção radial, aro 13, novo, primeira 
vida, capacidade de carga IC 82, Código de 
Velocidade “T” com certificação compulsória 
INMETRO

FIRESTONE F-77 R$ 
151,00

10 62 Peças

Pneumático 185.65 R14, para automóvel 
leve; construção radial; reforçado; aro 14; 
capacidade de carga IC 86, Cód.Vel. “T”; novo 
(primeira vida), com certificação compulsória 
INMETRO.

F I R E S TO N E -
FIREHAWK

R$ 
184,00

18 08 Peças

Pneumáticos para caminhão, ônibus e seus 
rebocados; construção radial;1100 R22; 
construção Radial aro 22; IC 150/146; novo 
(primeira vida), com certificação compulsória 
INMETRO.

FIRESTONE
FS-557

R$ 
1.166,00

21 40 Peças

Pneumático 175/70 R14 para automóvel 
leve; construção radial; normal; aro 14; 
novo, primeira vida, índice de carga 84 Cód. 
Velocidade “T” com Certificação compulsória 
INMETRO.

BRIDGESTONE 
B-250

R$ 
182,00

26 6 Peças

Pneumático para motocicleta P 90 x 90 x 
21; construção diagonal; estrutura reforçada; 
dianteiro, novo (primeira vida), Com 
certificação compulsória  INMETRO. 

MAGION - 
VIPER

R$ 
100,00

36 8 Peças Câmara de ar 1100x22 JFF R$ 63,13

39 58 Peças Protetor de camara de ar; de borracha, 900x20 JOCAP R$ 14,91

PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.

ITEM QTDE UNID DESCRIÇÃO Marca/
fabricante Preço Unit

19 62 Peças

Pneu 275 80R22.5 16LS- FS liso – para 
roda direcional p/estrada de terra para 
caminhão,ônibus e seus rebocados; construção 
radial; aro 22.5; IC 149/146, Cod.Vel.”M”; novo 
(primeira vida),com certificação compulsória 
INMETRO.

Firestone R$ 1021,30

20 72 Peças

Pneumático FD663 275/80 R22.5 – 16 Lonas, 
lameiro, para roda de tração – p/estrada de 
terra - pneumático para caminhão, ônibus e 
seus rebocados; construção radial; aro 22,5; 
IC 149/146; novo (primeira vida), Cód. De 
velocidade “M”, certificação compulsória 
INMETRO.

Firestone R$ 1085,00

DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA

ITEM QTDE UNID DESCRIÇÃO Marca/
fabricante Preço Unit

06 24 Peças 

Pneu 900 x 20 14ls liso,para caminhão,ônibus 
e seus rebocados,construção 
convencional,desenho liso,aro 20; ic 
148/145,cod.vel.”j”,com certificação 
compulsória inmetro, 14 lonas

PIRELLI CT-
65

R$ 630,83
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09 46 Peças

Pneumático, 900 x 20, Borrachudo 14 lonas, 
para caminhão, ônibus E seus rebocados; 
construção Convencional; desenho 
borrachudo; Aro 20; IC 148/145 Cód. Vel 
“J”; Novo (primeira vida), com Certificação 
compulsória INMETRO. Com  14 lonas

RT59 R$ 681,30

11 10 Peças

Pneumático Convencional, agrícola liso, 10.5-
65.16,10 lonas, para uso em eixo dianteiro da 
Retro-Escavadeira Case 580L.SV - Fiat Allis FB 
80.3, novo, (primeira vida),  roda de direção; 
com certificação compulsória INMETRO.

PIRELLI - 
RA-28 R$ 485,00

34 22 Peças Câmara de ar G-16, Bico de Borracha P I R E L L I 
-16L395 R$ 33,00

EXTRATO 3ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2014, 
ORIGINADA NO PROCESSO 028/2014 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2014 - 
Registro de preços de empresas especializadas para fornecimento de piso intertravado, pelo período 
de 12 meses, conforme especificações constantes no Termo de Referência – Anexo II do edital, através 
da divisão de licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da lei nº 8.666/93, torna público, que não houve 
alteração de valores e ficam mantidos os preços registrados na presente ata. Socorro, 23 de dezembro de 2014.
 
Nosso Teto Indústria e Comércio de Artefatos de Cimento Ltda. - ME

Lote  Item Qtde Unid. Especificação MARCA Preço 
unit

01

01 3000 M2

Pavimentação em lajota de 
concreto de 35 mpa, espessura 
de 6 cm, tipos:raquete, retangular, 
sextavado e 16 faces, com rejunte 
em areia.  - O item remunera o 
fornecimento de blocos pré-moldados, 
articulados, em concreto simples, 
altamente vibrado e prensado, com 
resistência média a compressão de 35 
MPa, espessura de 6 cm, tipos: raquete 
e / ou retangular e / ou sextavado e / 
ou 16 faces, referência: Glasser G16, 
fabricação Glasser, ou T 16, fabricação 
Tatu, ou P61635N, fabricação Presto, ou 
equivalente, conforme as normas NBR 
9780 e NBR 9781.

 

Nosso 
Teto 

R$ 
36,77

02 3000 M2

Pavimentação em lajota de 
concreto de 35 mpa, espessura de 
8 cm, tipos: raquete, retangular, 
sextavado e 16 faces, com rejunte 
em areia. – O item remunera o 
fornecimento de blocos pré-moldados, 
articulados, em concreto simples, 
altamente vibrado e prensado, com 
resistência média a compressão de 35 
MPa, espessura de 8 cm, tipos: raquete 
e / ou retangular e / ou sextavado e / 
ou 16 faces, referência: Glasser G16, 
fabricação Glasser, ou T 16, fabricação 
Tatu, ou P61635N, fabricação Presto, ou 
equivalente, conforme as normas NBR 
9780 e NBR 9781.

 

Nosso 
Teto 

R$ 
44,78

03 3000 M2

Pavimentação em lajota de 
concreto de 35 mpa, espessura de 
10 cm, tipos: raquete, retangular, 
sextavado e 16 faces, com rejunte 
em areia. – O item remunera o 
fornecimento de blocos pré-moldados, 
articulados, em concreto simples, 
altamente vibrado e prensado, com 
resistência média a compressão de 35 
MPa, espessura de 10 cm, tipos: raquete 
e / ou retangular e / ou sextavado e / 
ou 16 faces, referência: Glasser G16, 
fabricação Glasser, ou T 16, fabricação 
Tatu, ou P61635N, fabricação Presto, ou 
equivalente, conforme as normas NBR 
9780 e NBR 9781.

 

Nosso 
Teto 

R$ 
45,11

EXTRATO 3ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2014, ORIGINADA 
NO PROCESSO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2014 - Registro 
de preços para aquisição de cascalho de rocha natural e cascalho britado reciclado, pelo período 
de 12 meses, conforme especificações constantes no Termo de Referência – Anexo II do edital, 
através da divisão de licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da lei nº 8.666/93, torna público, 
que não houve alteração de valores e ficam mantidos os preços registrados na presente ata. Socorro, 23 de 
dezembro de 2014.

Mineração Disper Ltda - ME

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO TIPO Valor 
Unit. Valor Total

1 10.000 Ton. Cascalho de Rocha 
Natural.

Rocha 
natural R$ 29,50 R$ 295.000,00

Preto & Russo Materiais para Construção Ltda - ME

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO TIPO Valor 
Unit. Valor Total

2 4.000 Ton. Cascalho britado 
reciclado

Cascalho 
britado 
reciclado

R$ 
26,00

R$ 
104.000,00

EXTRATO 3ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2014, 
ORIGINADA NO PROCESSO 027/2014 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2014 
- Registro de preços para Contratação de empresas especializadas para locação de praticáveis 
pantográficos, pelo período de 12 meses, conforme especificações constantes no Projeto Básico 
– Anexo II do edital, através da divisão de licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da lei nº 
8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam mantidos os preços registrados na presente 
ata. Socorro, 23 de dezembro de 2014.

Empresa: Cinira de Oliveira Constantino ME, 

Lote  Item Quant. Unid. Especificação Valor unit
01 01 50 DIÁRIAS Tablado A – Tamanho 08x08m R$ 754,44

02 30 DIÁRIAS Tablado B - Tamanho 07x04 m R$ 572,60

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

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2014
Registro de preços para aquisição de óleos lubrificantes e afins para manutenção dos veículos da frota municipal, 

pelo período de 12 meses, em conformidade com as especificações constantes no anexo II – Termo de referencia

PROCESSO Nº 142/2014/PMES
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 074/2014

FERRARINI COM. DE PEÇAS P/TRATORES LTDA.

ITEM QTDE UNID DESCRIÇÃO MARCA Valor Unitário

1 30 FR

Fluido para freios. Fluido para uso em 
sistema de freios a disco e a tambor de 
veículos automotivos. Atende as normas 
SAEJ1703, FMVSS-116, DOT3 E ABNT 
NBR9292-TIPO 2 E TIPO 3 contendo 
500ml.

RADNAQ R$ 6,60

2 100 TB

Aditivo automotivo; para proteção e 
lubrificação do radiador proporção 
35% a 50% de aditivo, devendo ser 
compatível com todos veículos a álcool, 
gasolina, GNV e diesel; antiespumante, 
anticorrosivo, antioxidante, anti-
ferrugem, protege contra corrosão, 
impede entupimento e lubrifica a bom 
d’água, fornecido em frasco de 01 litro

RADNAQ R$ 7,80

3 110 FR

Óleo dois tempos, frascos contendo 
500 ml, JASO FB ANP 9630,  contém 
base mineral e aditivo detergente e 
dispersante, corante azul, lubrificante 
para motores 02 tempos, refrigerado 
a ar e desenvolvido para oferecer 
proteção total em todas as partes do 
motor.

PETROBRAS R$ 7,08

4 30 FR

Fluido para freios, para uso em sistema 
hidráulico  DOT 4, embreagens de 
automóveis, caminhões, ônibus e pick-up 
e tratores – DOT 4 – TIPO 4  contendo 
500 ml Ponto de ebulição acima de 
230ºc.

RADNAQ R$ 10,20

11 300 Litros 

Óleo para motores a gasolina. óleo 
lubrificante mineral para motores a 
gasolina, álcool e gás natural. nível de 
qualidade API SF/CC multigrau 20w40. 
Frascos de 1000ml-acondicionadas em 
caixas de papelão contendo 24 litros

PETROBRAS R$ 10,20

14 20 BD

óleo de motor ou transmissão, SAE 30, 
marca de referência: Petrobrás. Óleo  
lubrificante automotivo, para motor, a 
diesel, de 04 tempos, SAE 30, classificação 
API-CD, tecnologia mineral, índice de 
viscosidade mínimo 99, embalado em lata 
de 20 litros. óleo de múltiplas aplicações 
para tratores agrícolas, o qual atende 
tanto as especificações de fabricantes 
de tratores MASSEY FERGUSON m: 
1135, 1141 e 1143, FORD m2c86: b 
e c, JOHN DEERE J20C e CASE MS 
1.206, 1.207 e 1.209 como também os 
requisitos de desempenho para sistemas 
de transmissão API GL-4, CATERPILLAR 
TO-2 E ALLISON C-3.

PETROBRAS R$ 220,00

17 48 LT Óleo 04 tempos 20w50 API SL JASO 
MA t903 ou superior TOTAL R$ 12,37

24 48 L Óleo total quartz 7000 15w50. TOTAL R$ 22,80

25 150 L

Óleo vermelho ATF: óleo lubrificante 
para transmissão automática e 
direção hidráulica, contendo 1000 ml. 
características: lubrificante formulado 
com básicos nacionais selecionados, 
enquadrado nas especificações gm sufixo 
ª, possuem aditivos que protegem as 
peças lubrificadas do desgaste causado 
pelas severas condições de trabalho 
a que são submetidos os sistemas de 
transmissão hidráulica. óleo lubrificante 
automotivo; para transmissões 
automáticas; sae (a 40 c) 36.4 cst e (a 
100 c) 7.72 cst; classificação dexron 
iii; tecnologia multiviscoso; densidade 
0.8570, ponto de fulgor 190 c, ponto 
de fluidez -48 c, índice de viscosidade 
189; anticorrosivo, antidesgaste, 
antiespumante, antiferrugem, 
antioxidante, corante vermelho; 
embalado em frascos contendo 1000ml.

TOTAL R$ 15,60

27 20 BD

óleo lubrificante hidráulico aphp46 
de alta performance que atende a 
especificação 
para máquinas retro escavadeira do 
modelo JCB 3c (balde de 20 litros)

TOTAL R$ 254,00

28 7 BD

óleo EP 15w40 para motores diesel que 
atenda a especificação de maquinas retro 
escavadeiras do modelo JCB 3c (balde de 
20 litros)

PETROBRAS R$ 263,00

30 5 BD
óleo de transmissão TH f11 ou WBF-100 
para tratores MASSEY FERGUSON E 
FORD

PETROBRAS R$ 231,60

31 8 BD óleo lubrificante SAE 140 para diferencial 
de alta performance PETROBRAS R$ 253,20

32 90 L

óleo original SAE 40 para caixas de 
cambio e transmissão média e pesada, 
aplicada em veículos acima de 9 
toneladas com cambio original Eaton

PETROBRAS R$ 10,20

BIDDING CENTER COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI

ITEM QTDE UNID DESCRIÇÃO MARCA Valor Unit

5 60 BD

agente redutor liquido de nox 
automotivo, solução de ureia de alta 
pureza que atenda todas as normas, 
balde contendo 20 litros.

TIRRENO/ ARLA 
32 R$ 78,00

8 2000 L

óleo para motor diesel 15w40 
multiviscoso, atende ao nível API CG4/
SJ E ACEE2-96/B2-96 multigrau, óleo 
lubrificante mineral multiviscoso do 
tipo super high, performance diesel oil 
( shpdo) especialmente desenvolvido 
para motores a diesel turbinados 
frascos de 1000 ml acondicionados em 
caixas de papelão contendo 24 litros.

Total/ Rubia Tir 
4000 R$ 9,92
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10 150 BD

óleo para motores a diesel 15w40.
atende ao nível API CG4/SJE 
ACEAE2-96/B2-96 
multigrau,óleo lubrificante mineral 
multiviscoso do tipo super 
high,performance diesel oil (shpdo)
especialmente desenvolvido para 
motores a diesel turbinados.baldes 
contendo 20 litros

Total/ Rubia Tir 
4000 R$ 198,00

20 85 L
Óleo lubrificante para motor 
homologados na norma VW 502 00SAE 
5W40, sintético

Petronas R$ 25,20

21 30 BD

Óleo de transmissão de máquinas 
para múltiplas aplicações para tratores, 
atendendo às especificações AGCO 
FLUID 821 XL, ALLISON c-4, API GL-
4, CNH MAT 3525 (o que cobre as 
exigências da norma NEW HOLLAND 
134-D) E MAT 3505, CASE MS-1207 E 
MS-1209.MARCAS DE REFERÊNCIA: 
MÓBIL 424; UNITRACTOR.

Petronas R$ 238,80

34 12 TM

xampu automotivo, tipo biodegradável, 
líquido viscoso, cor amarela, viscosidade 
175cps, densidade a 20 graus 1,020g/
cm3; ph a 20 graus 7,5 a 8,5, matéria 
ativa 8,1 por cento, acido sulfônico, 
validade 36 meses, tambor contendo 
200 litros

Pedra Angular / 
Auto Cremoso R$ 276,00

ELION COMERCIAL LTDA.

ITEM QTDE UNID DESCRIÇÃO MARCA Valor Unit

6 40 BD GRAXA PARA CHASSIS, BALDE 
CONTENDO 20 LITROS

Petronas/
Beta 2 R$ 240,00

9 200 BD

óleo hidráulico 68.óleo para sistemas 
hidráulicos que operemem condições 
severas de pressão e temperatura,formulado 
com óleos básicos parafínicos especiais que 
possuem alta resistência à oxidação assim 
como boa demulsibilidade e liberação de ar. 
atende aos requisitos de estabilidade técnica 
cincinnati milacron, de filtrabilidade 
denison e de desgaste em bombas de 
palhetas vickers e denison,sendo indicado 
quando requerido um óleo din 51524 parte 
2 categoria hlp.

Total / 
Hidraulic AW 

68
R$ 187,50

12 38 BD

óleo transmissão SAE 90.lubrificante mineral. 
aplicação: para caixas de diferencial do tipo 
hipoidal, com características de extrema 
pressão. características: proteção 
antidesgaste, antioxidante, anticorrosivo, 
antiespumante, suportando cargas e 
temperaturas elevadas, que atenda ao nível 
de desempenho API-GL4 - SAE 90, contendo 
20 litros

Petronas / 
ZC/Y R$ 203,00

13 50 BD

óleo 10w óleo para conversores do 
torque e sistemas hidráulicos, classificação 
allisson-c3, grau 10w,contendo 20 litros. 
fluido hidráulico; com aprovação ALLISON 
C-3,viscosidade SAE 10W; fornecido em 
balde de 20 litros

Petronas / 
Turbo R$ 205,00

15 250 L

óleo de base sintética, contendo 1000 ml. 
composição: óleo básico parafínico, aditivo 
antidesgastante, antioxidante, e detergente/ 
dispersante, reserva alcalina, inibidores de 
ferrugem e de espuma e aumentador de 
índice de viscosidade. SAE 10w40, ANP1471.

YPF / F30 R$ 21,20

16 30 BD

óleo de diferencial 85w140, óleo lubrificante 
para engrenagens hipóides de eixos traseiros, 
caixas de mudança e caixas de engrenagens 
hipóides em geral. que exijam lubrificantes 
com nível desempenho API gl-5, 85w140, 
baldes contendo 20 litros.

Petronas/TRD R$ 221,00

19 300 L

Óleo para motores gasolina e álcool, SAE 
5w30 sintético, que atenda à especificação 
FORD WSS - M2C913-B (para intervalo de 
troca a cada 06 meses ou 10.000km, o que 
ocorrer primeiro) e que atenda as normas 
APISL, FIAT 9.55535.

Total/Quartz 
7000 R$ 31,00

22 12 BD

óleo para caixa de mudanças automatizada 
80w, óleo para engrenagens hipóides que 
exijam lubrificante com nível de desempenho 
API GL-4. disponível nos graus SAE 80w. 
balde contendo 20 litros.

Total/Transtec R$ 214,90

29 20 BD

óleo lubrificante para motores diesel leves e 
pesados SAE 15w40 sintético, camada com 
escudo protetor para altas temperaturas 
(balde de 20 litros)

Petronas / 
Urania Optimo R$ 432,00

33 600 L

óleo para motores a diesel 5w30 que atenda 
as especificações de motor linha pesada (para 
intervalo de troca a cada 06 meses ou 10.000 
km, ou o que ocorrer primeiro) sintético

Total/Quartz 
7000 R$ 29,15

PEFIL COMERCIAL LTDA.
ITEM QUANT UNID DESCRIÇÃO MARCA Valor Unit

7 445 KG

graxa; para rolamento com baixo ruído, 
motor de tração dos tue’s serie 2000 
fase ii;  composto de base:óleo de ésteres 
e poliureia; faixa de temperatura de 
trabalho de -40° a 180°c; consistência 
nlgi-2; viscosidade 40 grau c 100 mm2/s; 
viscosidade 100 grau c 11 mm2/s; cor 
marrom claro (bege); ponto de gota _> 
250°c (din iso 2176), contendo 1 kg.

Petrobras 
Lubrax lith 2 R$ 21,00

18 35 BD Óleo 04 tempos 20w50 API SL JASO MA 
t903 ou superior

Petrobras 
Lubrax 

essencial 4t
R$ 255,00

23 15 BD

Óleo lubrificante multiviscoso sae 80w90, 
API gl-3, recomendado para caixas de 
mudanças mecânicas. atende às especificações 
General Motors do Brasil e eaton.

Texaco Lubrax 
tgf 80w90 R$ 390,00

26 80 L

anticorrosivo concentrado formulado para 
proteção do sistema de arrefecimento, 
que inibe a formação de incrustações, para 
garantir uma perfeita transferência de 
calor composição mínima inibidores de 
corrosão e cativação conservante anti 
espumante, cor.

Petrobras 
Lubrax fluido 

para radiadores
R$ 26,00

35 250 FR

spray anti-corrosivo, desingripador abase 
de micro óleo com 98%de material 
ativo, ação por capilaridade, limpa e 
desingripa peças enferrujadas. composição: 
lubrificante, penetrante tenso ativo 
aditivos inibidores e gases propelentes, 
desoxidante de uso múltiplo. frascos de no 
mínimo 300ml.

Radnaq
Lubrinaq-micro 

oleo anticor.
R$ 9,00

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

EXTRATO DE ADITAMENTO:
CONTRATANTE: Município de Socorro. CONTRATADO: : PROJINSTE CONSTRUÇÕES LTDA 
- EPP. OBJETO: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia, 
para o Fechamento e Plantio de Grama no Aeródromo, a ser financiada pela Secretaria de 
Turismo DADE ( Convênio nº 24/2009), conforme especificações descritas no anexo II - 
Memorial Descritivo da Obra que se regerá pela Lei Federal das Licitações nº 8.666/93 e demais 
alterações posteriores, da referida Lei.  VALOR: R$ 4.160,00 (Quatro Mil Cento e Sessenta Reais). 
ASSINATURA: 28/07/2014. PROCESSO Nº 062/2014/PMES – CONVITE Nº 011/2014.

CONTRATANTE: Município de Socorro. CONTRATADO: AGRITECH LAVRALE S/A MAQUINÁRIO 
AGRÍCOLA E COMPONENTES. OBJETO: CONTRATO PARA DESCONTO - AQUISIÇÃO 
DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, CONFORME O PLANO DE TRABALHO 
– PROPOSTA SINCONV 050045/2013 E CONTRATO DE REPASSE Nº 787603/2013, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA DO 
EDITAL, CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SOCORRO X MINISTÉRIO DA 
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO.VALOR: R$ 3.749,00 (três mil, setecentos e 
quarenta e nove reais) de desconto do contrato inicial. ASSINATURA: 12/09/2014. PROCESSO 
Nº 087/2014/PMES – PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2014.

Paulo Reinaldo de Faria – Presidente da Comissão Municipal de Licitações.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Eu, André Eduardo Bozola de Souza Pinto, 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 181/2014/PMES - CONVITE Nº 041/2014, Contratação de empresa 
especializada que forneça show pirotécnico a ser realizado no Reveillon de 2014, conforme 
pedido da Diretoria do Departamento de Turismo, conforme especificações contidas no anexo II 
- Projeto Básico do Edital, conforme Ata de Julgamento da Comissão Municipal de Licitações, de 18/12/2014, 
para a empresa: LUIZ GONZAGA DA FONSECA-ME, pelo valor global de R$ 26.600,00 (Vinte e 
Seis Mil e Seiscentos Reais). Socorro, 23 de dezembro de 2014. 

André Eduardo Bozola de Souza Pinto - Prefeito Municipal.

TERMO DE RATIFICAÇÃO
   
Eu, André Eduardo Bozola de Souza Pinto, Prefeito Municipal da Estância de Socorro, Estado de São Paulo, 
RATIFICO o Processo Nº 187/2014/PMES – Inexigibilidade Nº 14/2014, visando a Contratação 
de Show Artístico do GRUPO ORIGINAIS DO SAMBA, referente AO Evento Socorro Luzes 
de Natal e festividades do fim de ano, visando apresentação artística em 27/12/2014, pelo valor 
total de R$ 13.500,00 (Treze Mil e Quinhentos Reais), através da empresa CINIRA DE OLIVEIRA 
CONSTANTINO - ME, com fundamento no art. 25, inc. III da Lei Federal de Licitações Nº 8.666/93 e demais 
alterações posteriores.

CMAS

RESOLUÇÃO CMAS Nº 005/2014
Aprova os Demonstrativos da Rede SUASWEB do MDS do ano de 2013

O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, no uso das atribuições legais que lhe confere a 
Lei Municipal n° 2.733 de 19 de dezembro de 1995, com suas alterações; RESOLVE:

Artigo 1º - Aprovar os Demonstrativos da Rede SUASWEB do MDS do ano de 2013, conforme 
deliberação do Plenário em sessão realizada no dia 27/11/2014.

Artigo 2º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Socorro, 23 de dezembro de 2.014
    
Luciana Aparecida Costa
Presidente do CMAS

RESOLUÇÃO CMAS n° 006/2014
Aprova o Plano Municipal de Assistência Social para o ano de 2015.

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de Socorro, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela Lei Municipal n° 3.644, de 19 de abril de 2012, e suas alterações; RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o Plano Municipal de Assistência Social – PMAS – para o ano de 2015, relativo aos 
trabalhos que serão realizados nesta área e aos recursos financeiros oriundos dos Governos Federal, Estadual 
e Municipal, conforme deliberação do Plenário, em sessão realizada no dia 23/12/2014.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Socorro, 23 de dezembro de 2.014
    
Luciana Aparecida Costa
Presidente do CMAS

RESOLUÇÃO CMAS n° 007/2014
Divulga aprovação do calendário anual de 2015 das sessões ordinárias. 

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de Socorro, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela Lei Municipal n° 3.644, de 19 de abril de 2012, e suas alterações; Considerando a aprovação 
do calendário anual de sessões ordinárias ocorrida no dia 23/12/2014, conforme o disposto no Regimento 
Interno do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de Socorro: RESOLVE:

Art. 1º Divulgar a aprovação do calendário anual de 2015 das sessões ordinárias a serem realizadas 
às 09 horas na Sala dos Conselhos, localizada à Avenida José Maria de Faria, n° 71, Socorro, Estado de São 
Paulo, nas seguintes datas:

15/01/2014
19/02/2014
19/03/2014
16/04/2014
21/05/2014
18/06/2014
16/07/2014
20/08/2014
17/09/2014
15/10/2014
19/11/2014
17/12/2014

Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.

Socorro, 23 de dezembro de 2014

Luciana Aparecida Costa
Presidente do CMAS
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CMDCA
RESOLUÇÃO CMDCA n° 08/2014

Atesta a regularidade de inscrição de entidade junto ao junto ao CMDCA.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Socorro/SP - CMDCA, 
no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal n° 2.863, de 18 de novembro de 1999, e suas alterações; 
Considerando a necessidade de comprovação de regularidade de inscrição das entidades junto ao CMDCA; RESOLVE:

Art. 1º Atestar que a entidade ABRIGO LAR DE JESUS AMELIE BOUDET, CNPJ n° 07.614.561/0001-20, com 
sede em Socorro/SP, encontra-se, até a presente data, regularmente inscrita junto a este Conselho, sob inscrição n° 01.

Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Socorro, 22 de dezembro de 2.014

Airton Benedito Domingues de Souza
Presidente do CMDCA

RESOLUÇÃO CMDCA n° 09/2014
Atesta a regularidade de inscrição de entidade junto ao junto ao CMDCA.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Socorro/SP - 
CMDCA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal n° 2.863, de 18 de novembro de 1999, e suas 
alterações; Considerando a necessidade de comprovação de regularidade de inscrição das entidades junto ao 
CMDCA; RESOLVE:

Art. 1º Atestar que a entidade REDE APRENDIZ, CNPJ n° 14.878.686/0001-22, com sede em 
Socorro/SP, encontra-se, até a presente data, regularmente inscrita junto a este Conselho, sob inscrição n° 08.

Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Socorro, 22 de dezembro de 2.014

Airton Benedito Domingues de Souza
Presidente do CMDCA

RESOLUÇÃO CMDCA n° 10/2014
Aprovação do Plano Municipal de Reordenamento do Serviço de Acolhimento para 

Crianças e Adolescentes e do Plano Municipal Decenal de Atendimento Socioeducativo 
junto ao CMDCA.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Socorro/SP - 
CMDCA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal n° 2.863, de 18 de novembro de 1999, e suas 
alterações; Considerando a necessidade de elaboração e aprovação do Plano Municipal de Acolhimento para 
Crianças e Adolescentes, bem como do Plano de Atendimento Socioeducativo, junto ao CMDCA; RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o Plano Municipal de Reordenamento do Serviço de Acolhimento para Crianças e 
Adolescentes e do Plano Municipal Decenal de Atendimento Socioeducativo, constantes dos Anexos I e II da 
presente Resolução, conforme deliberação do Plenário, em sessão realizada no dia 22/12/2014.

Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Socorro, 22 de dezembro de 2.014

Airton Benedito Domingues de Souza
Presidente do CMDCA

ANEXO I

Plano Municipal de Reordenamento e implantação dos
serviços de acolhimento para crianças e

adolescentes
 

Dezembro de 2014

André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito

Franks Fernando Félix do Prado
Secretário Municipal da Cidadania
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Gilberto Jesus de Toledo Junior
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Equipe de elaboração:
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APRESENTAÇÃO:
O presente projeto tem por finalidade a reestruturação eimplantação do sistema de abrigamento no Município 
de Socorro, tendo em vista o atendimento integral de crianças e adolescentes que se encontram em situação 
de rua, órfãos, abandonados ou afastados da família por determinação judicial1. Esta política complementará o 
trabalho desenvolvido pela Secretaria Municipal de Cidadania, na área de atendimento a crianças e adolescentes 
em situação de risco2.
 A proposta aqui apresentada está em consonância com a política pública social definida pelo 
Município, fundamentada no Estatuto da Criança e do Adolescente, na Lei Orgânica da Assistência Social e nas 
diretrizes nacionais em vigor3.

JUSTIFICATIVA:
 Justifica-se a realização deste Projeto, pela necessidade reordenamento e ampliação da rede de 
atendimento por meio da implementação de um programa destinado ao acolhimento institucional, em caráter 
temporário e excepcional, para crianças e adolescentes em situação de rua, órfãos, abandonados ou afastados 
da família por determinação judicial, com base na demanda levantada pelo Conselho Tutelar, pela Vara da 
Infância e Juventude e pelos técnicos da Secretaria Municipal de Cidadania.
 Busca-se a Mudança de paradigma:

Cultura da Institucionalização Garantia de Direitos
Resposta às situações de vulnerabilidades 
erisco: institucionalização

Resposta: apoio sócio-familiar e inclusão naspolíticas 
públicas

O abrigo como o “Internato do Pobre” 
(Fonseca, 1995); O abrigo como medida protetiva, de caráterexcepcional

Longa permanência Provisoriedade do atendimento

Despotencialização dos usuários e suasfamílias: 
rompimento dos vínculos

Potencialização dos usuários e suas famílias: 
fortalecimento/resgate de vínculos, busca de
reintegração familiar ou colocação em família
substituta, quando for o caso

Cuidados massificados
Respeito à individualidade e à história do
usuário;

Isolamento e segregação Inserção na comunidade e preservação de vínculos
Revitimização Reparação
Violação de direitos Proteção e Defesa

 A partir da concretização de direitos e da construção de um processo educativo, objetiva-se a 
melhoria de vida desta população, favorecendo o desenvolvimento pessoal e social, tendo em vista o resgate da 
cidadania e a conquista da autonomia dos educandos, bem como o retorno familiar, sempre que possível.

ESTUDO DIAGNóSTICO:
  Segundo dados doIBGE, Socorro conta com uma população estimada de 39.227 
habitantes, dos quais 6.916, estão entre 0 e 19 anos de idade (IBGE 2010). O IDHM é de 0,729, e a incidência 
de pobreza é de 12,77%.

Em levantamento do Conselho Tutelar ao SIPIA - Sistema de Informações para Infância e Adolescência, 
no período entre janeiro de 2012 e novembro de 2014, foram denunciadas 922 violações de direitos, das quais: 
0,11%eram relativas ao direito a profissionalização e proteção no trabalho, 6,72% direito a vida a saúde; 13,34% 
direito a liberdade, respeito e dignidade; 21,37% direito a educação, cultura, esporte e lazer; e 58,46% direito 
ao convívio familiar e comunitário. Segundo o mesmo levantamento, em 50,76% das ocorrências a vitima era 
do sexo masculino, e 49,13% do sexo feminino, sendo que 76,60% são brancos, 16,55% pardos, 6,71% negros, e 
0,15% amarelos. Em relação as idades, identificamos que 29,71% tinham até 5 anos, 36,44% tinham entre 5 e 12 
anos, e 33,73% tinham entre 12 e 17 anos.

No município de Socorro, a população jovem conta com os serviços dasdiversas políticas públicas  
existentes: 

Naárea de Assistência Social: Centro   de   Referência   Especializado   de   Assistência   Social   –   
CREAS localizado   na  Rua Barão de Ibitinga, 593, Centro,  Centro  de  Referência  de  Assistência Social   –   
CRAS,   localizados   Rua João Leonardelli, 466, Centro;     Programas   PROJOVEM adolescente e Ação Jovem,   
desenvolvidos no   CRAS; Grupo de apoio a mulheres vitimas de violência domestica; e Programa Vem Ser, para 
crianças e adolescentes de 06 a 14 anos.

Na área da Saúde as especialidades são atendidas no próprio município. São em média 670 
atendimentos mês, divididos em consultas nas especialidades de Psicologia,Psiquiatria, Pediatria, Fonoaudiologia, 
e Odontologia. Contudo, a saúdeno   município   não conta  com um   programa   oficial   ou   comunitário   para   
tratamento   a   toxicômanos especificamente para os adolescentes, tendo procedido somente 2 internações 
no ano de 2014 .

Na área da Educação, no que se refere a atendimento de adolescentes, Socorro conta com 6 unidades 
de ensino: EE Narciso Pieroni, EE José Franco Craveiro, EEProfª Josefina G. F. Andreucci, EEProfª Mª Odete Da 
Silveira L Frattini, EEProfª Helena José Bonfá, e EE José Dini; totalizando, segundo a Diretoria de Ensino,  1949 
matriculados em Ensino Fundamental, 1044 matriculados no Ensino Médio, e 148 matriculados no EJA Ensino 
Médio. Na rede Municipal as matriculas somam 2938 alunos, divididos conforme a tabela:

Numero de matriculados por etapa escolar, incluindo creche:

Etapa Numero de matriculados

BERÇÁRIO 1 – CRECHE 72

BERÇÁRIO 2 – CRECHE 84

MATERNAL 1 – CRECHE 97

MATERNAL 2 – CRECHE 347

1ª ETAPA DA EDUCAÇÃO INFANTIL (JARDIM I) 410

2ª ETAPA DA EDUCAÇÃO INFANTIL (JARDIM II) 381

1  A referência é feita à determinação judicial e não do Conselho Tutelar posto que, a rigor, todo e 
qualquer abrigamento tem de ser referendado pela autoridade judiciária, seja porque o Conselho Tutelar não 
tem atribuição/legitimidade para determinar, por iniciativa própria, pela via meramente administrativa e sem 
submeter a matéria à análise da autoridade judiciária competente, o afastamento de criança ou adolescente 
de sua família de origem e seu subseqüente abrigamento (inteligência do disposto nos arts.136, incisos I e II 
c/c arts.101, incisos I a VII; 129, incisos I a VII e 130, todos da Lei nº 8.069/90), seja porque, ato contínuo ao 
abrigamento, devem ser tomadas medidas necessárias à formalização do aludido afastamento, o que somente 
poderá ocorrer em sede de procedimento judicial contencioso, no qual se garanta aos pais o exercício do 
contraditório e da ampla defesa (sem prejuízo da tomada de medidas de caráter emergencial, para colocar a 
criança ou adolescente a salvo de uma situação de vitimização iminente e/ou grave que se encontre plenamente 
caracterizada) ou, no caso de órfãos, abandonados, crianças e adolescentes em situação “de rua” (que vivem 
nas ruas sem referência familiar) e/ou cujos pais ou responsável estejam em local ignorado, será necessário 
a tomada de providências (também judiciais) no sentido de seu encaminhamento a uma família substituta 
(preferencialmente junto a familiares ou pessoas que com eles mantenham relação de afinidade e afetividade - 
cf. arts.28 a 32, da Lei nº 8.069/90). 
2 Cabe ao Poder Público municipal, por intermédio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente - CMDCA (preferencialmente, em parceria com o Conselho Municipal de Assistência Social 
- CMAS), oferecer alternativas ao acolhimento institucional, através da elaboração e implementação de uma 
política pública destinada a assegurar o regular exercício do direito fundamental à convivência familiar de 
todas as crianças e adolescentes, sendo necessário levar em consideração, quando da aplicação da(s) medida(s) 
de proteção correspondente(s), as necessidades específicas de cada um, sem jamais perder de vista que, 
por princípio elementar, deve-se dar preferência a medidas que venham a fortalecer vínculos familiares e 
comunitários (cf. art.100, primeira parte, da Lei n° 8.069/90), e que a família, na forma da lei e da Constituição 
Federal, tem direito a receber especial proteção por parte do Estado (cf. arts.226, da Constituição Federal e 
arts.101, inciso IV e 129, incisos I a IV, da Lei n° 8.069/90). 
3  Tais como o “Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à 
Convivência Familiar e Comunitária” elaborado pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
em conjunto com o Conselho Nacional de Assistência Social, e as “Orientações Técnicas para os Serviços de 
Acolhimento para Crianças e Adolescentes” elaboradas pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome - MDS (que estão publicados na página eletrônica do CAOPCA).
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1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 353

2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 257

3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 341

4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 313

5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 283

Na área dacultura  são disponibilizadas aulas de flauta doce, dança contemporânea, Italiano, dança 
de salão, viola caipira, oficina teatro, Escolinha de Musica Banda Santa Cecília, Coral Municipal, além do Projeto 
Guri, com aulas de violão e canto coral.

Na área do   Esporte Socorro tem mais de 400 crianças e adolescentes envolvidas em projetos 
de práticas esportivas, como ballet, basquetebol, futsal e judô, todos em ambientes adequados para cada 
modalidade.

O CRAS atende famílias em situação de vulnerabilidade social, sendo que no mês de outubro de 
2014 estava acompanhando 13 famílias extensivas, um total de 27 crianças e adolescentes. 

Atualmente o Município de Socorroconta com três possibilidades de abrigos institucionais para 
atendimento de sua demanda: Lar de Jesus Amelie Boudet, para meninas até 12 anos,  Lar Dom Bosco, 
para meninos até 12 anos, e Lar Social dos Adolescentes, para meninos acima de 12 anos, em Amparo – SP. 
Encontram-se abrigados atualmente:

Unidade de abrigamento Nº de 
abrigados sexo 0-6 anos 7 -12 anos 13-17 18-21

Abrigo de Amparo 2 masculino 0 0 2 0

Lar Dom Bosco 8 masculino 1 3 4 0

Lar Amelie Boudet 1 feminino 0 1 0 0

Total 11   1 4  6  0

 Dentre estes abrigos, os dois municipais não contam com o corpo de recursos humanos preconizado 
na Norma Operacional Básica de Recursos Humanos – NOB/RH, e por tanto não dispõe de equipe técnica 
para atender as crianças e adolescentes, nem para a elaboração do Plano Individual de Atendimento, que neste 
momento é feito pela equipe técnica do CREAS.
 
OBJETIVOS:

GERAL:
 Proporcionar às crianças e adolescentes que se encontram em situação de risco por estarem em 
situação de rua, órfãos, abandonados ou afastados da família por determinação judicial, alternativa de moradia, 
em caráter temporário, com a garantia do acolhimento afetivo e material adequado, além do atendimento às 
necessidades básicas de saúde, educação, lazer, alimentação, vestuário e acesso aos recursos comunitários.

ESPECÍFICOS:
 - Oferecer um local adequado ao acolhimento, em caráter temporário, de crianças e adolescentes 
afastados do convívio familiar;

- Viabilizar a regularização da documentação;
 - Proporcionar o acesso e permanência na escolaridade formal;
 - Propiciar o acesso aos diversos recursos comunitários;

- Encaminhar e viabilizar atendimento médico, odontológico, psicológico, fonoaudiológico, 
fisioterápico, etc.;
- Desenvolver atividades pedagógicas, recreativas e de reforço escolar, com vista ao desenvolvimento 
cognitivo, afetivo e social;
- Proporcionar, em conjunto com os órgãos municipais e estaduais competentes, a profissionalização 
de adolescentes a partir dos 14 anos de idade, com vista à sua formação e qualificação profissional 
e preparo para conquista de sua autonomia;
- Assegurar e estimular o contato dos acolhidos com suas famílias de origem (ressalvada a existência 
de ordem expressa e fundamentada de autoridade judiciária em contrário);
- Proporcionar, em parceria com os órgãos municipais encarregados dos setores de assistência 
social, saúde e educação, a devida orientação, apoio e tratamento aos pais ou responsável pelas 
crianças e adolescentes acolhidas, de modo a proporcionar a reintegração familiar da forma mais 
célere possível.

 METAS:
  Atendimento integral a 20 crianças e adolescentes4. 

POPULAÇÃO ALVO:
  Crianças e adolescentes de ambos os sexos, detodas as faixas etárias 5, que fazem da rua seu espaço 
de sobrevivência, órfãos, abandonados ou afastados da família por determinação judicial. 

METODOLOGIA:
 A unidade de abrigo oferecerá às crianças e adolescentes um ambiente agradável, educativo e 
seguro, no qual há oportunidade para o resgate dos valores básicos da convivência familiar e comunitária 
e para a livre expressão de suas potencialidades enquanto seres em desenvolvimento. Contudo, ao mesmo 
tempo, deve visar o retorno familiar o mais rápido possível. Esforços concentrados e sistemáticos precisam ser 
direcionados à reconstituição do vínculo familiar, por meio das visitas domiciliares, do acompanhamento familiar, 
da promoção de oportunidades de convivência e, sobretudo, em conjunto com os demais órgãos encarregados 
da execução das políticas sociais do município, pela inclusão da família em todos os serviços e programas6 que 
forem necessários, pelo tempo que for necessário.
 O atendimento terá como princípio norteador o respeito à peculiaridade de cada criança ou 
adolescente, proporcionando espaço adequado ao desenvolvimento do sentido do ser e do pertencer, bem 
como da autonomia pessoal pelo exercício da participação e da cidadania. Será estruturado de modo 
a respeitar o disposto nos arts. 92 e 94, da Lei nº 8.069/90, com ênfase na preservação dos 
vínculos familiares (sem prejuízo da integração em família substituta, mediante determinação 
da autoridade judiciária competente, quando esgotados os recursos de manutenção na família 
de origem), no não-desmembramento de grupos de irmãos, na participação comunitária e na 
preparação gradativa para o desligamento.
 Por fim, cada um dos acolhidos será estimulado a sonhar e a desenhar um projeto de vida que 
substitua e supere suas experiências negativas (histórico de abandono, de violência doméstica, de sobrevivência 
nas ruas, de uso de drogas, de exploração sexual, etc.), tendo as relações sociais na unidade de abrigo como 
referência positiva para a construção de uma vida digna. Para tanto, a ação educativa deve priorizar alguns 
conteúdos básicos,incluindo os seguintes aspectos:

PROJETO POLÍTICO-PEDAGóGICO;
Para garantir a oferta de atendimento adequado às crianças e aos adolescentes, 

os serviçosde acolhimento deverão elaborar um Projeto Político-Pedagógico (PPP), que deve 
orientar aproposta de funcionamento do serviço como um todo, tanto no que se refere ao seu 
funcionamento interno, quanto seu relacionamento com a rede local, asfamílias e a comunidade. 
4  O número de metas deve corresponder à demanda real existente no município, devidamente apurada por 
meio do diagnóstico da realidade local, para a elaboração do qual também devem ser consultados o Conselho Tutelar e 
o Poder Judiciário. Contudo, as orientações técnicas do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à fome fixam 
em  20 metas o máximo que cada abrigo poderá atender (na modalidade “Casa-lar”, o máximo de metas é 10). 
5  É é preferível que entidades de abrigo distintas atendam crianças ou adolescentes, assim como crianças/
adolescentes do sexo masculino ou feminino, sem prejuízo da realização de atividades conjuntas entre as diversas 
unidades integrantes da “rede de acolhimento” e da tomada de medidas destinadas a estimular o convívio entre grupos 
de irmãos, em cumprimento ao disposto no art.92, inciso V, da Lei nº 8.069/90. A prática tem demostrado, ainda, a 
necessidade de criação de instituições próprias ou “repúblicas” destinadas a acolher os jovens que completam 18 anos e 
ainda não têm condições de viver de forma autônoma (valendo mencionar que, na forma do disposto nos arts.92 e 94, 
da Lei n° 8.069/90, cabe ao Poder Público proporcionar aos adolescentes abrigados a formação educacional e técnico-
profissional necessárias para que, quando do desligamento da unidade, possam os mesmos viver de forma autônoma - e 
digna). O fundamental é que o Poder Público, se necessário em parceria com entidades não governamentais (cf. art.86, da 
Lei n° 8.069/90), estabeleça uma “rede de acolhimento” capaz de atender todas as faixas etárias, independentemente 
do gênero e da situação de risco apurada, inclusive para o atendimento de circunstâncias e necessidades especiais (por 
exemplo: gestantes, ameaçados de morte, doentes mentais, deficientes mentais severos), tendo os órgãos de defesa 
dos direitos infanto-juvenis locais adequados para o acolhimento imediato das demandas que surgirem. O Ministério 
de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, no documento “Serviços de Acolhimento Para Crianças e Adolescentes 
- Orientações Técnicas” (2008, p. 29), orienta que, para determinar a modalidade que melhor atenderá determinada 
criança ou adolescente, “há de se considerar, sua idade; histórico de vida; aspectos culturais; motivos do acolhimento; 
situação familiar; previsão do menor tempo necessário para viabilizar soluções de caráter permanente (reintegração 
familiar ou adoção); condições emocionais e de desenvolvimento, bem como condições específicas que precisem ser 
observadas (crianças e adolescentes com diferentes graus de deficiência, crianças e adolescentes que estejam em 
processo de saída da rua, com histórico de uso, abuso ou dependência de álcool ou outras drogas, com vínculos de 
parentesco - irmãos, primos, etc), dentre outras.”
6  Por exemplo, usando-se a terminologia do Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 129, o “programa 
oficial ou comunitário de promoção à família” (inciso I) e o “programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e 
tratamento a alcoólatras e toxicômanos” (inciso II).

 Destacam-se abaixo alguns tópicos a serem considerados para elaboração do PPP:
•	 Apresentação (histórico, atual composição da diretoria, os principais momentos do 

serviço, asprincipais mudanças e melhorias realizadas, em especial se sua instalação for 
anterior ao ECA,);

•	 Valores do serviço de acolhimento (valores que permeiam o trabalho e ação de todos 
os que trabalham e encontram-se acolhidos no serviço);

•	 Justificativa (razão de ser do serviço de acolhimento dentro do contexto social); 
•	 Objetivos do Serviço de Acolhimento;
•	 Organização do serviço de acolhimento (espaço físico, atividades, responsabilidades, 

etc.);
•	 Organograma e quadro de pessoal (recursos humanos, cargos, funções, turnos, 

funcionários, competências e habilidades necessárias para o exercício da função;
•	 modo de contratação; estratégias para capacitação e supervisão);
•	 Atividades psicossociais (com as crianças e adolescentes, visando trabalhar questões 

pedagógicas complementares, autoestima, resiliência, autonomia; com as famílias de 
origem, visando a preservação e fortalecimento de vínculos e reintegração familiar);

•	 Fluxo de atendimento e articulação com outros serviços que compõe o Sistema de 
Garantia de Direitos;

•	  Fortalecimento da autonomia da criança, do adolescente e do jovem e preparação para 
desligamento do serviço;

•	 Monitoramento e avaliação do atendimento (métodos de monitoramento e avaliação 
do serviço que incluam a participação de funcionários, voluntários, famílias e atendidos 
durante o acolhimento e após o desligamento);

•	 Regras de convivência (direitos, deveres e sanções). 
Seguem abaixo, ainda, algumas sugestões de conteúdos que visam contribuir para 
elaboração do Projeto Político-Pedagógico dos serviços de acolhimento.

ATIVIDADES DO COTIDIANO:
Levando-se em conta a idade, a maturidade, os interesses e as condições físicas e psicológicas de 

cada acolhido, gradualmente, será atribuída participação na organização, conservação e limpeza diária da casa 
e dos pertences pessoais, com vistas à formação de sujeitos responsáveis pelos seus atos, colaborativos e 
com capacidade de planejar e executar atividades com iniciativa e qualidade.

ACOMPANHAMENTO ESCOLAR:
Os Cuidadores Sociais orientarão a execução das tarefas escolares e, quando necessário, haverá 

também o apoio de professores a serviço da Secretaria Municipal de Educação, favorecendo o aprendizado 
dos conteúdos ministrados pela escola e superando as eventuais dificuldades de aprendizagem.

CONTEÚDOS BÁSICOS DE CIDADANIA:
A partir do estudo e discussões a respeito do Estatuto da Criança e do Adolescente, do Regimento 

Interno da unidade de abrigo, de situações do cotidiano e de temas de interesse (sexualidade, drogadição, auto-
cuidado, etc.), os acolhidos serão estimulados a refletir criticamente acerca de fatos da realidade e receberão 
esclarecimentos sobre direitos e responsabilidades.

ATIVIDADES VOLTADAS À PREVENÇÃO: 
A unidade de abrigo promoverá, com o apoio dos órgãos municipais da saúde e da educação, atividades 

educativas específicas voltadas à prevenção de situações problemáticas, tais como o uso de substâncias 
psicoativas (inclusive as chamadas “drogas lícitas”, como o álcool e o cigarro); as doenças sexualmente 
transmissíveis (DST/AIDS); a gravidez indesejada; o envolvimento com “gangues”; a prática de atos infracionais 
etc. Tais atividades terão lugar, preferencialmente em ambiente aberto à participação de crianças e adolescentes 
da comunidade local. 

ENCAMINHAMENTO A CURSOS PROFISSIONALIZANTES E PROGRAMAS DE 
APRENDIZAGEM: 

Ocorrerá a partir dos 14 anos, visando, juntamente com a escolarização, garantir aos acolhidos a 
autonomia necessária para o desligamento da entidade de abrigo e para a busca da realização de projetos de vida.

PARTICIPAÇÃO DA VIDA COMUNITÁRIA:
Será oportunizada a participação em atividades de lazer, religiosas, educacionais, culturais e esportivas 

da comunidade local, de modo a evitar que a unidade de abrigo venha a tornar-se um espaço isolado 
e segregacionista.  Estas atividades devem levar em conta a singularidade dos acolhidos, seus interesses e 
preferências pessoais, evitando-se atividades coletivas7 que possam homogeneizar e estigmatizar. 

PRESERVAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS FAMILIARES: 
A unidade de abrigo incentivará o fortalecimento dos vínculos familiares, por meio de 

visitas dos pais ou responsável8 e/ou o transporte da criança/adolescente até o local de residência 
de sua família, ao menos uma vez por semana, ressalvada a existência de ordem judicial expressa 
em sentido contrário.A vinda dos pais deve favorecer trocas afetivas positivas e o compartilhar 
de experiências, por meio, por exemplo, de brincadeiras, lanches coletivos, atividades de contação 
de histórias, etc. 

A transferência de crianças e adolescentes para outras entidades somente ocorrerá 
mediante autorização do Juízo da Infância e da Juventude, observado o art. 92, inciso VI da Lei 
nº 8.069/90.

OPERACIONALIZAÇÃO:
Ingresso e Recepção das crianças e adolescentes:
O ingresso das crianças e adolescentes no abrigo ocorrerá via Conselho Tutelar (nas 

situações emergenciais) ou via Juízo da Infância e da Juventude. Os demais casos de crianças 
e adolescentes em situação de risco que porventura cheguem ao conhecimento da unidade 
de abrigo serão comunicados à autoridade competente, no máximo até o segundo dia útil 
subsequente (cf. art.93, da Lei nº 8.069/90).

        Na chegada, as crianças e adolescentes serão recebidos preferencialmente pela 
equipe técnica, caso impossibilitada, pelo Cuidador Social, com imediata comunicação do fato 
à Coordenação e, em seguida, mediante ofício, ao Conselho Tutelar e ao Juízo da Infância e da 
Juventude. Se forem constatados sinais de violência física ou abuso sexual, haverá imediato 
encaminhamento para avaliação médico-psicológica, sem prejuízo da realização de exame 
pericial para comprovação da violência sofrida. O acolhimento9 inicial deve se realizado de 
maneira cuidadosa e planejada.

        
Plano Individual de Atendimento:
       Quando ocorrer o abrigamento de crianças e adolescentes será elaborado um prontuário no 
qual obrigatoriamente constarão todos os dados pessoais da criança/adolescente, composição 
familiar, situação habitacional, situação de saúde, situação social, calendário de visitas e outras 
informações necessárias, dentre as quais: 

I - sua identificação e a qualificação completa de seus pais ou responsável, se conhecidos, 
devendo ser providenciada cópia da documentação correspondente;
II - o endereço de residência dos pais ou responsável, com pontos de referência;
III - os nomes de parentes ou terceiros interessados em tê-los sob sua guarda;
IV - os motivos da retirada ou da não reintegração ao convívio familiar.
Imediatamente após o acolhimento da criança ou adolescente, a assistente social e o 

educador social de referência fará o primeiro esboço do Plano Individual de Atendimento (PIA), 
sempre vislumbrando em primeiro lugar a possibilidade de reintegração familiar, ressalvada a 
existência de ordem escrita e fundamentada em contrário de autoridade judiciária competente, 
caso em que também deverá contemplar sua colocação em família substituta, a ser efetuada 
conforme decisão da autoridade judiciária competente.

Na elaboração do PIA definitivo poderá haver a colaboração de técnicos da Secretaria 
Municipal de Cidadania e do Poder Judiciário, levando-se também em consideração a opinião da 
criança ou adolescente e a oitiva dos pais ou responsável10.

7  Por exemplo, deve-se evitar que TODAS as crianças e adolescentes SEMPRE participem de TODAS as 
atividades no coletivo. Enquanto alguns escolhem ir ao parque, outros podem participar de um jogo de futebol, outras de 
uma festa religiosa, etc.
8  Devendo, se necessário, obter o fornecimento de “vales transporte” ou outros meios que permitam o 
deslocamento dos pais/responsável.
9 Deve-se dar especial atenção ao momento de acolhida inicial, no qual deve haver tratamento respeitoso 
e afetuoso. Na ocasião, será apresentado o espaço físico, as crianças e adolescentes que lá se encontram, o educador 
social de referência, o espaço privado (cama, armário, etc.), esclarecendo que o serviço é organizado para a proteção do 
acolhido. Um contato inicial dessa natureza pode ser mais facilmente estabelecido se existirem entradas programadas. 
De acordo com o MDS, “...nos serviços que oferecem acolhimento de caráter emergencial, para que a acolhida inicial 
seja afetuosa e não represente uma re-vitimização de crianças e adolescentes é preciso observar os seguintes aspectos: 
i. destinar espaço físico especificamente para o acolhimento daqueles que estão chegando, uma vez que o acolhimento 
pode ocorrer a qualquer momento, inclusive no período noturno; ii. dispor de cuidadores / educadores com capacitação 
para a realização de acolhida afetuosa e segura de crianças e adolescentes em momentos de crise, particularmente 
vulnerabilizados; iv. dispor de profissionais  qualificados, capazes de dialogar sensivelmente com crianças e adolescentes 
nesse momento que envolve ruptura, incerteza, insegurança e transição”. (Orientações Técnicas, 2008, p. 12). 
10 Tanto quando da elaboração do PPA, e ao longo da execução do programa, é preciso levar-se em conta as normas 
e princípios contidos na Lei n° 8.069/90, na Constituição Federal e na Convenção da ONU sobre os Direitos da Criança (1989), 
sem jamais perder de vista que as crianças e adolescentes abrigados são sujeitos de direitos e têm o direito de serem ouvidos, 
de terem sua opinião considerada e de participarem ativamente do processo de (re)construção de sua cidadania.



Página 21Socorro, 24 de dezembro de 2014

Constarão do PIA, dentre outros:
I - os resultados da avaliação interdisciplinar a que serão submetidos a criança ou o adolescente 
e sua família, inclusive encaminhamentos.
II - os compromissos assumidos pelos pais ou responsável e
III - a previsão das atividades a serem desenvolvidas pelo acolhido e pelos seus pais ou responsável, 
com vista à reintegração familiar ou, caso seja esta vedada por expressa e fundamentada 
determinação judicial, as providências a serem tomadas no sentido de sua colocação em família 
substituta, sob direta supervisão da autoridade judiciária.

Primeiros encaminhamentos: 
Desde logo, de acordo com as condições pessoais de cada acolhido, será providenciado o seu 

encaminhamento à escola, a cursos (Laboratório de Informática, por exemplo) e a programas de 
contra turno escolar. A frequência escolar (bem como aos cursos e programas complementares) 
não deverá ser interrompida no caso de reintegração familiar ou encaminhamento a família 
substituta.

      Visita domiciliar pela assistente social: 
       Acontecerá logo após o ingresso da criança ou do adolescente na unidade de abrigo, tendo 
por objetivo a coleta das informações que se fizerem necessárias para elaboração do PIA e 
para o delineamento de estratégias para a reintegração junto à família natural, providência 
que somente deixará de ser tentada ante a existência de ordem expressa e fundamentada da 
autoridade judiciária competente em sentido contrário.
      A visita domiciliar deve ser efetuada pelo assistente social da unidade de abrigo ou, em 
regime de parceria, também por outros técnicos da Secretaria Municipal de Cidadania ou do 
Poder Judiciário, que deverão elaborar relatório detalhado aos órgãos competentes, sugerindo 
providências e encaminhamentos, inclusive a inclusão da família em todos os serviços e programas que 

forem necessários, pelo tempo que for necessário.

      Articulação com outros programas de atendimento e serviços:
Sem prejuízo da execução das atividades que lhe são próprias, a unidade de abrigo 

articular-se-á com os programas em execução no município, bem como fará uso dos serviços 
públicos disponíveis para o atendimento das crianças e adolescentes acolhidas, bem como de 
suas respectivas famílias.

RECURSOS NECESSÁRIOS:
 RECURSOS FÍSICOS:
 Imóvel: Será utilizada casa de propriedade da instituição, alugada, ou cedida, localizada em perímetro 

urbano, contendo minimamente1 quarto para cada 4 abrigados, 1quarto exclusivo para cuidador residente, 
quando Casa-Lar,  sala, 3 banheiros (1 exclusivo para funcionários), cozinha, refeitório, escritório e lavanderia11.

 RECURSOS FINANCEIROS:
 Alimentos, vestuário, transporte e materiais de consumo: Quando instituição não 

governamental, será custeada pela instituição; quando instituição pública, serão custeados pela conta respectiva, 
conforme Orçamento da Secretaria Municipal de Cidadania.

Despesas com pessoal: Quando entidade não governamental, as custas arcadas pela instituição. 
Quando entidade municipal, serão admitidos por Concurso Público, lotados na Secretaria Municipal de Cidadania e 
remunerados conforme o Plano de Cargos e Saláriosdo Município. Estabelecemos a possibilidade de parceria entre 
a Entidade e o Município para que a equipe de trabalho seja total ou parcial, do quadro de funcionários municipais.

11  A unidade de abrigo pode ser composta de mais de um imóvel, em especial, se for o caso, para permitir 
uma adequada separação entre abrigados de idades e sexos diferentes. Os quartos devem ter um tamanho capaz de 
acomodar, confortavelmente, os acolhidos e seus pertences, não devendo em hipótese alguma extrapolar o número de 
quatro crianças/adolescentes por quarto (embora o ideal seja no máximo de dois por quarto).

RECURSOS HUMANOS (Segundo Norma Operacional Básica de Recursos Humanosdo Sistema Único de Assistência Social– NOB-RH/SUAS)
CARGO QUANTIDADE CARGA HORÁRIA FUNÇÕES PRINCIPAIS

Coordenador 1 profissional referenciado para até 20 usuários
acolhidos em, no máximo, 2 equipamentos 40h/semana Planejar e tomar decisões visando o adequado funcionamento do abrigo e o entrosamento 

da equipe de trabalho.

Assistente Social 01 para cada 20 abrigados 30h/semana

Realizar estudos sociais e visitas domiciliares;elaborar o PIA; elaborar relatórios; encaminhar 
e acompanhar os atendimentos e atividades externas; propiciar o retorno familiar, sempre 
que possível; orientar aos Cuidadores e auxiliares de cuidadores quanto ao atendimento 
aos abrigados.

Psicólogo 01 para cada 20 abrigados 40h/semana

Realizar estudos sociais e visitas domiciliares; e acompanhar os atendimentos e atividades 
externas; propiciar o retorno familiar, sempre que possível; elaborar o PIA; elaborar 
relatórios; mediar conflitos e escutar e orientar quanto as dificuldades entre o abrigado e 
sua família. orientar aos Cuidadores e auxiliares de cuidadores quanto ao atendimento aos 
abrigados.

Cuidador Social

1 profissional para até 10 usuários, por turno.A 
quantidade de cuidador por usuário deveráser 
aumentada quando houver usuários quedemandem 
atenção específica (com deficiência,com necessidades 
específicas de saúde, pessoassoropositivas, idade 
inferior a um ano, pessoaidosa com Grau de 
Dependência II ou III, dentreoutros). Para tanto, 
deverá ser adotada a seguinterelação:
a) 1 cuidador para cada 8 usuários, quando houver1 
usuário com demandas específicas;
b) 1 cuidador para cada 6 usuários, quando houver2 
ou mais usuários com demandas específicas.

turnos de 12/36h
Desenvolver oficinas e demais atividades educativas; mediar situações de conflito; auxiliar 
no acompanhamento escolar, auxiliar e orientar quanto asquestões de higiene e cuidado 
pessoal; cuidar e orientar quanto as questões de saúde.

Auxiliar de Cuidador Social

1 profissional para até 10 usuários, por turno.
A quantidade de cuidador usuário deverá
ser aumentada quando houver usuários
que demandem atenção específica (com
deficiência, com necessidades específicas
de saúde, pessoas soropositivas, idade
inferior a um ano, pessoa idosa com Grau de 
dependência II ou III, dentre outros). Paratanto, 
deverá ser adotada a seguinte relação:
a) 1 auxiliar de cuidador para cada 8 usuários,quando 
houver 1 usuário com demandasespecíficas;
b) 1 auxiliar de cuidador para cada 6 usuários,quando 
houver 2 ou mais usuários comdemandas específicas.

turnos de 12/36h mediar situações de conflito;auxiliar e orientar quanto as questões de higiene e cuidado 
pessoal; cuidar e orientar quanto as questões de saúde.

Assistente Administrativo 01 40h/semana Organizar, controlar e atualizar agendas, fichários, arquivos e correspondências; atender e 
realizar chamadas telefônicas.

Cozinheiro 01 40h/semana
Preparar os alimentos e servir as refeições nos horários determinados, seguindo o cardápio 
fornecido pela Secretaria de Desenvolvimento Social; responsabilizar-se pela conservação 
e higiene da cozinha.

Auxiliar de Serviços Gerais 01 40h/semana Executar atividades de limpeza e conservação.

SUPERVISÃO, AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO:

A unidade de abrigo será supervisionada (semanalmente) e avaliada (mensalmente) pelos técnicos 
da Secretaria Municipal de Cidadania, por meio de visitas técnicas para esse fim. Além disso, será fiscalizada, a 
qualquer tempo, conforme o artigo 95 do Estatuto da Criança e do Adolescente, pelo Judiciário, pelo Ministério 
Público e pelo Conselho Tutelar.
O programa em execução estará também sujeito à renovação periódica de registro junto ao Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente local (cf. art.90, par. único, da Lei nº 8.069/90), no máximo 
a cada 02 anos12.

EDUCAÇÃO PERMANENTE 
Toda equipe deverá passar por treinamento e capacitações periódicas, visando o aperfeiçoamento 

constante dos serviços oferecidos.
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Apresentação

A Prefeitura Municipal da Estância de Socorro,   através   da   Secretaria   Municipal   de Cidadania,  
apresentam o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo em consonância com o Sistema Nacional 
de Atendimento Socioeducativo -SINASE, que é fruto de uma construção coletiva de áreas de governo, 
representantes de entidades e  operadores  do  Sistema de Garantia de Direitos, além de ter sido previamente 
submetido à Audiência Pública, no dia 16 de dezembro, na Câmara municipal,  para contribuições e aprovação.

Tendo como premissa básica  à necessidade de se constituir parâmetros mais objetivos e 
procedimentos mais justos, como forma de política de Estado, o desenvolvimento desse Plano de atendimento, 
considera a intersetorialidade, a co-responsabilidade da família, da  comunidade   e  do  Estado um conjunto 
único de proteção e defesa do adolescente. Estabelecemos ainda as competências   e  responsabilidades  
dos  conselhos  de  direitos   da  criança   e  do  adolescente,   que   devem   sempre   fundamentar   suas   
decisões   em   diagnósticos   e   em diálogo  direto   com  os  demais  integrantes  do  Sistema   de  Garantia  
de  Direitos,tais como o Poder Judiciário e o Ministério Público.Com a formulação de tais diretrizes e com 
o compromisso partilhado certamente poderemos avançar  na  política   pública   voltada  a  criança   e  o  
adolescente.

Em especial, criam-se as condições possíveis para que o adolescente em conflito com a lei deixe de 
ser   considerado   um   problema   para   ser   compreendido como uma prioridade social.

1- Introdução

O Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo de Socorro dá cumprimento às   indicações   do   
Sistema   Nacional   de   Atendimento   Socioeducativo – SINASE  e da  versão  preliminar   do Plano  Estadual  de 
Atendimento Socioeducativo,   que   reconhecem   a   necessidade   de   rever   a  estrutura   e   afuncionalidade   
dos   serviços   de   atendimento   face   à   realidade   de   cadamunicípio, bem como a sistematização das 
ações destinadas aos adolescentesem conflito com a lei no Município de Socorro, para execução nos anos de 
2015 a  2025,   com  o  objetivo  de  disponibilizar  a  proteção  integral  aos  adolescentes,por   meio   da   
execução   de   metas  e   ações   nos   eixos:   1)Atendimento   inicial;   2)Atendimento   aos   adolescentes   e  
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às   Famílias;   3)  Medida   Socioeducativa:Prestação   de   Serviços   à   Comunidade   e  Liberdade   Assistida;   
4)  CapacitaçãoProfissional; 5) Sistema de Informação.

Osdadosda   realidade   local,   o   perfil   e   as   necessidades   dos adolescentes   e  a  rede  de  
serviços   existentes  serviu  de  base   para  se  produzirum   conhecimento   capas de nortear aos ações   
necessárias   para   a   promoção   deiniciativas   voltadas   a   diminuição   dos   fatores   de   risco   e   para   
a   promoção   dosfatores de proteção dos adolescentes do município.

Nestadireção,   a   proposta   deste   plano   socioeducativo   édesenvolver   ações   integradas   com   
a   rede   de   atendimento   à   criança   e   aoadolescente   em   Socorro,   nas   áreas:   educação,   saúde,   
assistência   social,trabalho,   justiça   e   segurança   pública,   com   o   objetivo   de   proporcionar   aefetivação   
dos   direitos   fundamentais   consagrados   ao   adolescente   naConstituição   Federal  (art.   227)  e  no  ECA  
(art.4º),   garantindo-lhe  sua   condição
de  cidadão.     Destaforma,   as  ações   que   estarão   sendo   implementadas   visampromover a melhoria, a 
otimização dos recursos disponíveis, a consolidação deuma   rede   articulada   e   integrada   de   atendimento   
ao   adolescente   e   aimplementação de ações sociais eficazes de prevenção da violência.

Valeressaltar   que,   o   Plano   Municipal   de   Atendimento   Socioeducativo   se   concretizará   
pela   ação   articulada   dos   sistemas,   órgãos   eorganizações estaduais e municipais responsáveis pela 
garantia dedireitos dos adolescentes   no   município   de   Socorro,   reconhecendo-se   a   incompletude   e   
acomplementaridade   entre   eles   e   o   garantia   de   um   atendimento   quepromovao desenvolvimentopessoal 
e social dos adolescentes.

2. Diagnóstico Situacional

Conformedados  do  IBGE   2010,  o  Estado  de São Paulo   possuiuma população de 41.262.199 
habitantes   (quarenta e um milhões, duzentos e sessenta e dois mil, cento e noventa e nove),   dos   quais,   
6.962.717 são   jovens   com   idade   entre   10   e   19   anos,sendo   que   em   Socorro,   o   número   de   
adolescentes   com   idade   entre   10   e   19anos   é   5.291. Em levantamento do Conselho Tutelar ao SIPIA 
- Sistema de Informações para Infância e Adolescência, no período entre janeiro de 2012 e novembro de 2014, 
foram denunciadas 922 violações de direitos, das quais: 0,11% eram relativas ao direito a profissionalização e 
proteção no trabalho, 6,72% direito a vida a saúde; 13,34% direito a liberdade, respeito e dignidade; 21,37% direito 
a educação, cultura, esporte e lazer; e 58,46% direito ao convívio familiar e comunitário. Segundo o mesmo 
levantamento, em 50,76% das ocorrências a vitima era do sexo masculino, e 49,13% do sexo feminino, sendo 
que 76,60% são brancos, 16,55% pardos, 6,71% negros, e 0,15% amarelos. Em relação às idades, identificamos 
que 29,71% tinham até 5 anos, 36,44% tinham entre 5 e 12 anos, e 33,73% tinham entre 12 e 17 anos.

No município de Socorro, a população jovem conta com os serviçosdasdiversas políticas públicas  
existentes: 

Naárea de Assistência Social: Centro   de   Referência   Especializado   de   Assistência   Social   
–   CREASlocalizado   na  Rua Barão de Ibitinga, 593, Centro,  Centro  de  Referência  de  AssistênciaSocial   
–   CRAS,   localizados   Rua João Leonardelli, 466, Centro;     Programas   PROJOVEMadolescente e Ação 
Jovem,   desenvolvidos no   CRAS; Grupo de apoio a Mulheres vitimas de Violência; e Programa Vem Ser, para 
adolescentes até 14 anos.

Na área da Saúde as especialidades são atendidas no próprio município. São em média 670 
atendimentos mês, divididos em consultas nas especialidades de Psicologia,Psiquiatria, Pediatria, Fonoaudiologia, 
e Odontologia. Contudo,asaúdeno   município   nãoconta  com um   programa   oficial   ou   comunitário   para   
tratamento   a   toxicômanosespecificamente para os adolescentes, tendo procedido somente 2 internações 
no ano de 2014 .

Na área da Educação, no que se refere a atendimento de adolescentes, Socorro conta com 6 
unidades de ensino: EE Narciso Pieroni, EE José Franco Craveiro, EEProfª Josefina G. F. Andreucci, EEProfª Mª 
Odete Da Silveira L Frattini, EEProfª Helena José Bonfá, e EE José Dini; totalizando, segundo a Diretoria de 
Ensino, 1949 matriculados em Ensino Fundamental, 1044 matriculados no Ensino Médio, e 148 matriculados no 
EJA Ensino Médio. Porém,o sistema de ensino apresentaresistência   para   a   realização   da matrícula   escolar  
quando   se   refere   à   adolescente   em  conflitocom a lei, situação agravada pela realidade apresentada pela 
grande maioria destes adolescentes que apresentam atraso na aprendizagem devido à evasão escolar. 

Na área daculturasão disponibilizadas aulas de flauta doce, dança contemporânea, Italiano, dança de 
salão, viola caipira, oficina teatro, Escolinha de Musica Banda Santa Cecília, Coral Municipal, além do Projeto 
Guri, com aulas de violão e canto coral.

Na área doEsporte Socorro tem mais de 400 crianças e adolescentes envolvidas em projetos de 
práticas esportivas, como ballet, basquetebol, futsal e judô, todos em ambientes adequados para cada modalidade.

Quanto à profissionalização,a Secretaria Municipal da Cidadania dispõe de diversos cursos 
disponibilizados através do Centro Municipal de Ensino Profissionalizante – CEMEP, quedisponibilizou 2.700 
vagas em cursos profissionalizantes entre 2013 e 2014, e os Programas Projovem e Ação Jovem, tendocomo 
público alvo adolescentes  com  idade entre  14 e 24 anos.

Omunicípio   conta   ainda   com   a   parceria   de   instituições  não  governamentais,   Corporação 
de Guias Mirins, que segundo levantamento de novembro de 2014, contava com 85 jovens trabalhando,  e Rede 
Aprendiz 28 jovens.

2.1 Direitos Humanos e Defensoria Pública:

Referenteàs   instâncias   que   compõem   o   Sistema   de   Garantia   dosDireitos   dos   adolescentes,   
constam   um (01)   Conselho   Tutelar;   não dispomos de uma   VaraEspecializada da Infância e Juventude, nem 
de  Promotoria  e Defensoria  Especializada, não temos, também,  Delegacia   de   Proteção   àCriança.

Noque   tange   ao   Controle   Social,   a   sociedade   se   organiza   através   deFóruns   Estaduais   
e   Municipais   dos   Direitos   da   Criança   e   do   Adolescente,Fórum   Municipal   de   Assistência   Social,  
Conselho   Municipal   dos   Direitos   daCriança e do Adolescente e Conselho Municipal de Assistência Social.

Referenteao   Sistema  de   Atendimento   Socioeducativo,   o   Estatuto  daCriança   e   do   
Adolescente   apresenta   um   conjunto   de   medidas   que   sãoaplicadas mediante a autoria de ato 
infracional. Tais medidas são diferenciadasparacrianças   e   adolescentes:   para   crianças   (pessoas   até   12   
anosincompletos),   cabe   ao   Conselho   Tutelar   tomar   providências   e
encaminhamento,   aplicando   medidas   de   proteção,   e   para   o   adolescente(pessoas  entre  12  e  18  anos  
de  idade),  após  ser  efetuada  a  apresentação  ao Ministério   Público   é   aplicada   a   medida socioeducativa   
mais   adequada. Nomunicípio   de   Socorro,   as   medidas   privativas   de   liberdade   –internação, internação  
provisória  e  semiliberdade  são  executadas  pelo Estado,através da Secretaria de Estado da Justiça e de defesa 
da Cidadania. 

De acordo com a Secretaria de Cidadania e Justiça e ainda conformeaversão  preliminar  do  Plano   
Estadual  Socioeducativo,  no  decorrer  do  ano  de2013, foram internados 02 adolescentes, sendo os dois do 
sexo masculino.   

Quantoàs   medidas   socioeducativas   em  meio   aberto   (prestação   deserviços  à  comunidade  
e  liberdade  assistida),  são  aplicadas  aos  adolescentesque  praticaram  atos  infracionais   de  baixa  gravidade  
e  que  não  houve  riscos  aterceiros.  Ambasas medidas  são aplicadas   pelo  juizado  da 2ª Vara e   vem   
sendo   executadas   desde   2009   pela   Prefeitura   Municipal   deSocorro, através da Secretaria Municipal 
de Cidadania.

Esseprograma  vem   trabalhando   no   atendimento   de   adolescentes   emconflito com a lei, nas 
suas necessidades, visando a sua (re) inserção no meio social.

Oprograma  compartilha  da  necessidade  de  se  estar  acompanhando  oadolescente,   através   de   
uma   proposta   de   escolarização   que   atraía   oadolescente,  de maneira   que  consiga   ver  diante  de 
si,  uma  estrada  que  o levenão somente  ao  resgate   de  sua  defasagem  educacional,   mas  lhe  dê  acesso  
acursos   profissionalizantes,   à  possibilidade   de   ingresso   ao   primeiro   emprego   e consequentemente 
ao mundo do trabalho.

Oprograma   medida   socioeducativa   em   meio   aberto,   é   formado   poruma   equipe   técnica   
multidisciplinar,   sendo   01   assistentes   sociais e   01 psicólogos.  

Referenteao   espaço   físico,   o   programa   funciona   em   uma sala   no
prédio do CREAS –Especializados   de   Assistência   Social.   Deacordo   com   o   Sistema   Nacional   
deAtendimento   Socioeducativo,   referente   ao   espaço   físico,   é   de   fundamentalimportância   que   se   
mantenha   um   local   especifico   para   a   execução   doprograma, contando com salas de atendimento 
individuais e em grupo, sala detécnicos   e   demais   condições   para   garantir   que   a   estrutura   física   
facilite   oacompanhamento dos adolescentes e seus familiares. 

Apresentamoso  perfil   das medidaseadolescentes atendidos de 2009 a 2013  através   dos   gráficos   
aseguir:

Fonte:CREAS

Fonte:CREAS
Fonte:CREAS

Fonte:CREAS

           Fonte:CREAS

Fonte:CREAS

Fonte:CREAS

Fonte:CREAS
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Fonte:CREAS

A partir deste levantamento, podemos traçar o perfil dos adolescentes que cometem ato infracional no 
Município de Socorro de 2009 a 2013: Homem, branco, entre 15 e 18 anos, com baixa escolaridade, usuário de 
drogas, envolvido com o trafico, e com vulnerabilidade socioeconômica.

As ações desenvolvidas pelo programa de execução das medidas demeioaberto   no   Município   
de   Socorro   apresentam   dificuldades   deconcretização, variando o grau de acordo com a situação  do 
adolescente autorde   ato   infracional   e   da   qualidade   dos   serviços   oferecidos   na   rede   deatendimento.   
Podem-seelencar   as   seguintes   dificuldades   encontradas   naexecução  das medidas  de  PSC  e  LA,  de  
acordo com  cada  direito   fundamental
a ser garantido.

•	 Saúde:Ausência   de   programa   oficial   ou   comunitário   para   tratamento   a toxicômanos.

•	 Educação:Impedimentos   para   a   matrícula   escolar,   não   permanência   doadolescente  na  
escola;   defasagem  entre  a  idade  do  adolescente  e  série   a  sercursada;   ausência   da   família   
na   escola;   incompreensão,   por   parte   da   escola,de seu papel na execução da medida. 

•	 Profissionalização:Dificuldade  de  inserção  dos  adolescentes  no  mercado  detrabalho,   baixa   
escolaridade,   resistência   e/ou   desinteresse   do   adolescente,ofertas incompatíveiscom a 
necessidade e interesse do adolescente.

•	 Esporte,Cultura  e  Lazer:  Falta  de   equipamentos   sociais   de   esporte   e  lazer no bairro de 
moradia do adolescente;   resistência   e/oudesinteresse do adolescente.

Em relação ao trabalhocom as famílias na execução das medidasconstata-se   uma   deficiência   
na   rede   de   serviços   oficiais   e   comunitários   desuporte   e   acompanhamento   familiar.   Aindacomo   
dificuldadeenfrentada na execução das  medidas  socioeducativas em meio  aberto,  está  àfalta   de   espaço   
físico   adequado,   conforme   preconiza   o   Sistema   Nacional   deAtendimento   Socioeducativo   –   SINASE;   
o   lapso   temporal   entre   a   data   queocorreu   o   ato   infracional   e   a   execução   da   medida,   
bem   como,   a   ausência   deprogramas   para   suporte   ao   adolescente,   são   algumas   das   situações   
quedificultam   o   trabalho   em   rede,   necessário   para   a   garantia   dos   direitosfundamentais dos 
adolescentes autores de ato infracional.

Especificamente,em relação à medida de Liberdade Assistida,  asdificuldades  encontradas em  sua  
execução  referem-se   ao  número  reduzido  deorientadores   disponíveis   para   o   acompanhamento   do   
adolescente   emcumprimentode LA.

Diantedisso,   se   quer   evidenciar   que   é   de   fundamentalimportância   que   se   tenha   clareza   
das   conquistas   e   dificuldades   encontradaspara fazer  valer  a lei  8.069/90 (Estatuto da Criança e do  
Adolescente), e destaforma,   tirá-la  efetivamente  do  papel,   assegurando  condições   de  sobrevivência(vida,   
saúde,   alimentação),   de   desenvolvimento   pessoal   e   social   (educação,
lazer,   profissionalização   e   cultura)   e   integridade   física,   psicológica   e   moral (liberdade,  dignidade,  
respeito   e  convivência  familiar   e  comunitária)  a  todos   osadolescentes autores de ato infracional e suas 
respectivas famílias.

Destaforma,   os  dados   colhidos   confirmam  que   o  contexto   socialde   pobreza   e  exclusão,   
embora   menos   grave   em  Socorro   do   que   em  cidadesde perfil similar, gera condições de vinculação 
de adolescentes aos circuitos dacriminalidade   dos   quais   terão   dificuldade   de   afastar-se   sem   amparo.   
Alémdefrágil   condição   de   renda   das   famílias,   esses   jovens   também   são   privados   decuidados,  apoio,   
o  que  contribui  para  o  baixo   rendimento  escolar   e  a  exclusãosocial.   Semoportunidades   sociais   e  
sem   condições   de   exercer   sua   cidadaniaplena, o adolescente tem frustradas  suas expectativas de futuro,  
arriscando-seem busca da intensidade da vidano presente.

Éimportante   lembrar   ainda   que   as   transgressões   juvenis   nãosejam exclusividade 
desta épocaou lugar, sendo mesmo meiode afirmação deidentidade   dos  adolescentes,  não   significando,   
isoladamente,   algum  indicativode vida criminosa  no futuro, desde que o contexto social e familiar  em que 
vivepossa  promover  sua  socialização  e  favorecer   meios  para  seu  ingresso  na  vidaadulta em condições 
de proteção, como está previstoem termos legais. 

3. Justificativa

Umdos   maiores   avanços   da   Constituição   Federal   de   1988   foi   àincorporação   das   
políticas   sociais   como   responsabilidade   do   Estado,atendendo   às   históricas   reivindicações   das   
classes   trabalhadoras.   Nessadireção,a  Constituição  enfatiza  a  seguridade  social,   retira  a  família  do  
espaçoprivado,   colocando-a   como   alvo   de   políticas   públicas   e   afirma   direitos   dapopulação   infanto-
juvenil,   compreendendo-os   como   sujeitos   de   direitos,   emcondição   peculiar   de   desenvolvimento   e,   
por   isso,   possuindo   absolutaprioridade.

Noque   diz   respeito   ao   adolescente   autor   de   ato   infracional,   essapolítica   deve   obedecer   
aos   princípios   da   Convenção   Internacional   sobre   osDireitos   da   Criança,   as   regras   Mínimas   
das   Nações   Unidas   para   aAdministração   da   Infância   e   da   Juventude,   as   Regras   mínimas   das   
NaçõesUnidas   para   a   Proteção   dos   Jovens   Privados   de   Liberdade,   a   ConstituiçãoFederal e o 
Estatutoda Criança e do Adolescente.

O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê a garantia dos Direitosfundamentaisda   pessoa   
humana.   Assegura-lhea   oportunidade,   lhe   faculta   odesenvolvimento   físico,   mental,   moral,   espiritual   
e   social.   Responsabilizaafamília,   a   comunidade,   a   sociedade   e   o   poder   público   pela   garantia   
daefetivação desses direitos, de acordo com o seu art.4º, a saber:É  dever  da  família,   da  comunidade,  da  
sociedade   em  geral  edo   poder   público   assegurar,   com   absoluta   prioridade,   aefetivação   dos   direitos   
referentes   à   vida,   à   saúde,   àalimentação,   à   educação,   ao   esporte,   ao   laser,   àprofissionalização,   à   
cultura,   à   dignidade,   ao   respeito,   àliberdade  e a convivência familiar e comunitária (BRASIL,1990,art. 04)”.

Com relação à prática de ato infracional por adolescentes,o EstatutodaCriança   e   do   Adolescente,   
dispõe   de   medidas   socioeducativas   que   sãoaplicadas   pela   autoridade   competente,   quando   
necessário.   Consideraacapacidade de cumprimento do adolescente, a gravidade, as circunstâncias  doato  e  
a  disponibilidade  de  programas  e  serviços.  Essasmedidas  vão  desde  aadvertência,   caracterizada   como   
medida   admoestatória,   informativa,   formativa
e   imediata,   executada   pelo   Juiz   da   Infância   e   Juventude;   a   obrigação   dereparar   o   dano;   às   
de   meio   aberto   (Prestação   de   serviços   à   comunidade   eliberdade   assistida);   a   semiliberdade   
e   a   internação.   Estamedida   deve   seraplicada   aos   adolescentes   que   cometem   atos   inflacionais   
graves.   Significaalimitação do exercício de ir e vir e a garantia dos direitosnecessários à inclusãosocial, na 
perspectivacidadã.

Afundamentação   para   a   implantação   e   implementação   dessasmedidas  está  referendada  na  
doutrina  de  proteção  integral,   que  afirma   o  valorintrínseco   da   criança   e   do   adolescente   como   
seres   humanos,   pessoas   emcondição   peculiar   de   desenvolvimento   físico,   psicológico,   social   e   
cultural,devendo obrigatoriamente ser tratados com dignidade e respeito.

Asmedidas   de   prestação   de   serviços   à   comunidade   e   liberdadeassistida,   possibilitam   
aos  adolescentes   infratores  a  permanência   na   família  ena comunidade conforme preceitua o art.4º do 
ECA, no que se refere ao direitoà convivência familiar  e  comunitária.   Essas medidasdevem ser executadas  
noespaço   geográfico   mais   próximo   do   local   de   residência   do   adolescente,   demodo   a   fortalecer   
o   contato   e   o   protagonismo   da   comunidade   e   da   família.

Segundoo   art.   86,   a   política   de   atendimento   dos   direitos   da   criança   e   do
adolescentefar-se-á   através   de   um   conjunto   articulado   de   açõesgovernamentais   e   não   governamentais,   
da   União,   dos   Estados,   do   DistritoFederal   e   dos   Municípios.   Oart.   88   incisos   I   e   III   dispõe   
sobre   amunicipalização do atendimento como diretriz dessa política.

Amunicipalização   da   execução   das   medidas   de   meio   aberto   éexigida   pela   lei   
8069/90   –   ECA,  pelo   CONANDA   e   pelo   Sistema   Nacional   deAtendimento   Socioeducativo   –   
SINASE,   esclarecendo   que   a   municipalizaçãodas   medidas   socioeducativas   deve   ser   executada   no   
âmbito   geográfico   domunicípio.Desta forma, a proposta deste plano de atendimento socioeducativo vempara   
reforçar   as   parcerias,   intensificar   as   ações,   possibilitar   aosadolescentes,   a   família   e   a   comunidade,   
a   participação   no   processo   socioeducativo, proporcionando  uma  socioeducação  de qualidade,  rompendo 
com  acultura   punitiva,   repressiva   e   proporcionando   a   transformação   da   cultura,   orespeito aos 
direitos humanos, especialmenteàs crianças e adolescentes.

4.  PúblicoAlvo
Adolescentesde 12  a 18  anos,  excepcionalmente até  os  21,  autoresde   ato   infracional,   

residentes   no   município   de   Socorro   e   suas   respectivasfamílias.

5.  Objetivo geral
Sistematizaro   atendimento   socioeducativo   no   Município   deSocorro,   postulando  estratégias  

protetivas,   em  consonância  com  o  Estatuto  daCriança   e   do   Adolescente   –   ECA,   e   do   Sistema   
Nacional   de   Atendimento Socioeducativo  –  SINASE,  no  sentido  de  proporcionar   um  atendimento  
socioeducativo de qualidade.

5.1 Objetivos Específicos
• Ampliação do Serviço de atendimento ao adolescenteem conflito com alei.
• Garantira   manutenção   e   a   melhoria   da   qualidade   dos   serviçosoferecidos pela rede de atendimento 
socioeducativo.
• Conscientizaràs   famílias   de   sua   importância   na   socialização   doadolescente.
• Promoverações   de   prevenção   da   violência   em   suas   diversasmanifestações.
• Manutenção e qualificaçãodos serviços de atendimento socioeducativo aos   adolescentes   em   cumprimento   
das   medidas   de   prestação   deserviços à comunidade e liberdade assistida.
• Proporcionarconhecimentos   aos   técnicos   e   orientadores,   sobreexecução   das   medidas   socioeducativas   
em   meio   aberto,   conforme   osparâmetros e diretrizes do SINASE.
• Fortalecer a rede de atendimento socioeducativo do Município.
• Subsidiarações,   políticas   e   programas   na   área   de   adolescentes   emconflito com a lei.

6.  Eixos Estratégicos 
6.1 – Atendimento Inicial
• Estruturar e capacitar a rede de segurança públicapara que a mesma possa atender   adequadamente   os   
casos   deviolação de direitos praticados contra e por crianças e adolescentes.
• Capacitar os membros do Concelho Tutelar e da rede de atenção, para que se aperfeiçoem os mecanismosde 
encaminhamento dos   casos   de violação de direitos praticados contra e por crianças e adolescentes.
• Ampliaçãodo   número   de   Defensores   e   Juízes   para   atuar   na   área   daInfância e Juventude.

6.2 – Atendimento aos Adolescentes e às Famílias
• Executaras   medidas   socioeducativas   em   meio   aberto,   conformeprevisto   no   SINASE   –   Sistema   
Nacional   de   Atendimento   Socioeducativo.
• Estruturaçãode  espaço  físico   adequado,  para  funcionamento  do  programamedida socioeducativa em meio 
aberto conforme previsto no SINASE.
• Promoverpalestras   nas   escolas   municipais   e   estaduais,   tendo   como público alvo Diretor,professores 
e coordenadores.
• Estimulara   articulação   e   interface   com   as   políticas   públicas,estabelecendo   um   fluxo   específico   
para   a   política   municipal   de   saúde(consultas, tratamento  psicológico e a toxicômanos) ao atendimento 
dascrianças e adolescentes.
• Acompanharo   adolescente   em   seu   contexto   familiar   e   social   durantetodo   o   cumprimento   das   
medidas   em   meio   aberto   (atendimentoemergencial,   encaminhamentos   aos   programas   sociais,   a   
cursosprofissionalizantes e inserção no mercado de trabalho,dentre outros).
• Promoverencontros   e   reuniões   com   as   famílias   dos   adolescentes   emcumprimentode medida 
socioeducativa em meio aberto.
• Estimulara   participação   da   família   no   acompanhamento   escolar   doadolescente.
• Ampliaro   número   de   vagas   nos   programas   e   nas   instituições   deprofissionalização   diversificadas   
para   o   atendimento   de   adolescentesnão   inseridos   no   mercado   de   trabalho   com   o   apoio   de   
bolsacomplementar.

6.3–   Medida   Socioeducativa   –   Prestação   de   Serviços   à   Comunidade   e Liberdade 
Assistida.
• Provimentode   um   espaço   físico   apropriado,   infraestrutura (equipamentos e materiais de consumo) e 
recursos humanos. 
• Manterampla   relação   com   serviços   das   diversas   políticas   públicasexistentes no município, construindo 
um mapeamento dos equipamentossociais existentes,a fim de firmar novasparcerias.
• Incentivara   participação   dos   adolescentes   nos   eventos   sociais   dacomunidade, em cursos 
profissionalizantes,  em ações de  escolarização,trabalho, lazer,cultura e esporte.
• Estimulara   articulação   e   interface   com   as   políticas   públicas,estabelecendo   um   fluxo   específico   
para   a   política   municipal   de   saúde(consultas, tratamento  psicológico e a toxicômanos) ao atendimento 
dascrianças e adolescentes.
• Promoverpalestras  na comunidade em  geral,  a fimde ampliar o número de orientadores no acompanhamento 
da medida deliberdade assistida.

6.4 - Capacitação Profissional
• Possibilitarcapacitação   aos   atores   –   técnicos   do   programa,orientadores,   e   todas   as   instituições   
governamentais   e   nãogovernamentais   que   fazem   parte   do   sistema   socioeducativo   domunicípio.
• Promovera   participação   da   equipe   técnica   em   eventos   estaduais   enacionais sobre medidas 
socioeducativas.
• Realizarcursos modulares direcionados às pessoas que fazem  parte darede   de   atendimento   socioeducativo,   
com   foco   no   trabalho   em   rede,direitos   humanos,   Estatuto   da   Criança   e   do   Adolescente,   Política   
deAssistência   Social,   SINASE  –  Sistema  Nacional   de   Atendimento   Socioeducativo e controle social.
• Realizar encontros mensais com os orientadores dos adolescentes.

6.5 -Sistema de Informação
• Implantare   manter   atualizado   o   SIPIA Sinase - Sistema Nacional de Acompanhamento de Medidas 
Socioeducativas.
• Implantarbanco   de   dados,   sistematizando   o   andamento   de   cadaprocesso,   contendo   dados   objetivos   
e   atualizados   da   realidade   dosadolescentes.

7. Resultados Esperados
• Sócioeducandos atendidos, profissionalizados e inseridos na sociedade.
• Diminuição da reincidência.
• Fortalecidasas   parcerias   com   organizações   governamentais   e   nãogovernamentais   na   efetivação   da   
rede   de   apoio   para   atendimento   deadolescentes   em   cumprimento   de   medidas   socioeducativas   
de   meioaberto.
• Fortalecidas as relações familiares e comunitárias.
• Asseguradoo   acesso   dos   adolescentes   autores   de   ato   infracional   nas
políticas públicas (educação, saúde,assistência social, etc.).
• Capacitadosos atores  – técnicos do  programa,  orientadores, e  todas asinstituições   governamentais   e   não 
governamentais   que   fazem   parte   darede de atendimento socioeducativo do município.
• Oficinas e palestras socioeducativas disponibilizadas.
• Maioragilidade  e  qualidade  no  acompanhamento  dos  adolescentes   quecumprem medida socioeducativa 
em meio aberto.
• Conscientizaçãoe   capacitação   das   famílias   dos   sócio educandos   parainteragir   com   os   mesmos   e   
servir   também   como   medida   preventivacontra o ato infracional. 

8. Instituições parceiras 
• SecretariaMunicipal   de   Assistência   Social   –   execução   das   medidas socioeducativas em meio aberto.
• Secretaria Municipal de Saúde–  proporcionar  em âmbito   local   o acessoà   saúde,   atendimento   psicológico,   
psiquiátrico,   tratamento   atoxicômanos, dentreoutros.
• Secretaria Municipal de Educação – assistência educacional.
• Secretaria Estadual de Educação – assistência educacional.
• Secretariade   Segurança   Pública,   Vara   da   Infância   e   da   Juventude,Ministério   Público   –  apoio   na   
ampliação   do   Serviço  de   atendimento   aoadolescente em conflito com a lei.
• Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,ConselhoMunicipal   de   Assistência   Social   
–   desenvolver   o   exercício   do   controlesocial.
• DefensoriaPública   –   apoio   no   acompanhamento   da   medida   deprestação de serviços à comunidade.
• CEMEP– trabalho e profissionalização dos adolescentes.

9. Monitoramentoe Avaliação
O monitoramento   e   avaliação   do   Plano   Municipal   de   Atendimento Socioeducativo   do   Município   

de   Socorro   será   realizado   pela   SecretariaMunicipal   de   Cidadania,   através   da   Gerência  de  Média  
Complexidade e Chefia de Assistência a Criança e ao Adolescente,  contando com  a  participaçãofundamental   do 
Conselho Municipal   dos Direitos   da Criança  e  do  Adolescente,Conselho   Municipal   de   Assistência   Social   e   
demais   instâncias   de   controlesocial. 

OSistema   de   monitoramento   e   avaliação   será   realizado   numprocesso   sistemático   e   contínuo   
em   todas   as   ações,   onde   possibilitará   amensuração dos indicadores de processo e resultados,  por meio dos 
relatóriosconfeccionados mensalmente, onde são registradas as ações desenvolvidasnoperíodo,   e   que,   justificam   as   
ações   previstas   e   não   realizadas,   bem   como,relatório   semestral   de   avaliação,   que   objetiva   informar   o   
desenvolvimentogradual   e  evolutivo   das   ações   em  relação   aos   objetivos   propostos,   e,  difundiros   principais   
resultados   obtidos   no   trimestre.   Outrosdocumentos   desistematização,   como   por   exemplo,   fotos,   e   material   
de   divulgação,   deverão,sempre que possível,acompanhar o relatório semestral. 

Portanto,o   monitoramento   e   a   avaliação   são   de   fundamentalimportância,   uma   vez   que   a   
execução   do   Plano   Municipal   de   Atendimento Socioeducativo,  será  continuamente  monitorada,  pela   Secretaria  
Municipal   deAssistência   Social,   como   principalmente   pelos   Conselhos   responsáveis   pelo Controle Social. 
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10. Eixos Temáticos 

Eixo 1 – Atendimento Inicial

Objetivo Ações 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Responsável pela 
execução

Ampliação do Serviço de 
atendimento ao adolescente 
em conflito com a lei.

Estruturar e capacitar a rede de segurança 
pública para que a mesma possa atender   
adequadamente   os   casos   de violação 
de direitos praticados contra e por 
crianças e adolescentes. X X

Secretaria de Segurança 
Pública, Vara da Infância e 
da Juventude, Ministério 
Público, CMDCA e 
Secretaria Municipal de 
Cidadania.

Capacitar os membros do Concelho 
Tutelar e da rede de atenção, para 
que se aperfeiçoem os mecanismosde 
encaminhamento dos   casos   de violação 
de direitos praticados contra e por 
crianças e adolescentes.

X X X X
X

CMDCA e Secretaria 
Municipal de Cidadania.

Ampliação do número de Defensores e 
Juízes para atuarem na área da Infância e 
Juventude.    X X

Defensoria Pública, Vara 
da Infância e Juventude, 
Ministério Público e 
CMDCA.

Eixo 2 – Atendimento aos adolescentes e às Famílias.

Objetivo Ações 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Responsável pela 
execução

Garantir a manutenção e a 
melhoria da qualidade dos 
serviços oferecidos pela rede de 
atendimento socioeducativo.

Execução das medidas socioeducativas em meio 
aberto, conforme previsto no SINASE – Sistema 
Nacional de Atendimento Socioeducativo.

X X X X X X X X X X

Secretaria Municipal de 
Cidadania e CMDCA.

Estruturação de espaço físico adequado, 
para funcionamento do programa medida 
socioeducativa em meio aberto conforme 
previsto no SINASE. X

Secretaria Municipal de 
Cidadania

Promover palestras nas escolas municipais e 
estaduais, tendo como público alvo – Diretor, 
professores e coordenadores. X X X

Secretaria Municipal de 
Cidadania, Secretaria Municipal 
e Estadual de Educação.

Estimular a articulação e interface com as políticas 
públicas, estabelecendo um fluxo especifico para a 
política municipal de saúde (consultas, tratamento 
psicológico e a toxicômanos) ao atendimento das 
crianças e adolescentes.

X X X

Secretaria Municipal de 
Cidadania, Secretaria Municipal 
de Saúde

Conscientizar às famílias de sua 
importância na socialização do 
adolescente.

Acompanhar o adolescente em seu contexto 
familiar e social durante todo o cumprimento 
das medidas em meio aberto (atendimento 
emergencial, encaminhamentos aos programas 
sociais, a cursos profissionalizantes e inserção no 
mercado de trabalho, dentre outros).

X X X X X X X X X X Secretaria Municipal de 
Cidadania.

Promover encontros e reuniões com as famílias 
dos adolescentes em cumprimento de medida 
sócioeducativa em meio aberto.

X X X X X X X X X X Secretaria Municipal de 
Cidadania.

Estimular a participação da família no 
acompanhamento escolar do adolescente. X X X X X X X X X X

Secretaria Municipal de 
Cidadania,
e Secretaria Municipal e 
Estadual de Educação. 

Promover ações de prevenção 
da violência em suas diversas 
manifestações.

Promover palestras nas escolas municipais e 
estaduais, tendo como público alvo adolescentes, 
professores e coordenadores.

X X X X X X X X X X

Secretaria Municipal de 
Cidadania; Secretaria Municipal 
de Educação; Secretaria 
Estadual de Educação e 
CMDCA.

Ampliar o número de vagas nos programas e nas 
instituições de profissionalização diversificadas 
para o atendimento de adolescentes não inseridos 
no mercado de trabalho com o apoio de bolsa 
complementar.

X X X X X X X X X X Secretaria Municipal de 
Cidadania.

Eixo 3 -Medidas Socioeducativas: Prestação de Serviços à Comunidade e Liberdade Assistida
Objetivo Ações 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Responsável pela execução
Manutenção e qualificação 
dos serviços de atendimento 
socioeducativo aos adolescentes 
em cumprimento das medidas de 
prestação de serviços à comunidade 
e liberdade assistida.

Provimento de um espaço físico apropriado, 
infra-estrutura (equipamentos e materiais de 
consumo) e recursos humanos.   X

Secretaria Municipal de 
Cidadania e CMDCA.

Manter ampla relação com serviços das 
diversas políticas públicas existentes no 
município, construindo um mapeamento dos 
equipamentos sociais existentes, a fim de firmar 
novas parcerias.

X X X X X X X X X X Secretaria Municipal de 
Cidadania.

Incentivar a participação dos adolescentes 
nos eventos sociais da comunidade, em cursos 
profissionalizantes, em ações de escolarização, 
trabalho, lazer, cultura e esporte.

X X X X X X X X X X

Secretaria Municipal de 
Cidadania, Secretaria Municipal 
e Estadual de Educação, 
Secretaria Municipal de 
Cultura.

Estimular a articulação e interface com as 
políticas públicas, estabelecendo um fluxo 
específico para a política municipal de saúde 
(consultas, tratamento psicológico e a 
toxicômanos) ao atendimento das crianças e 
adolescentes.

X X

Secretaria Municipal de 
Cidadania, Secretaria Municipal 
de Saúde e CMDCA.

Promover palestras na comunidade em geral, 
a fim de ampliar o número de orientadores 
no acompanhamento da medida de liberdade 
assistida.  

X X X X X X X X X X Secretaria Municipal de 
Cidadania.

Eixo 4 - Capacitação Profissional 

Objetivo Ações 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Responsável pela 
execução

Proporcionar conhecimentos 
aos técnicos e orientadores, 
sobre execução das medidas 
socioeducativas em meio aberto, 
conforme os parâmetros e diretrizes 
do SINASE.

Possibilitar capacitação aos atores – técnicos do 
programa, orientadores, e todas as instituições 
governamentais e não governamentais que fazem 
parte do sistema socioeducativo do município.

X X X X X X X X X X Secretaria Municipal de 
Cidadania, 

Promover a participação dos atores envolvidos 
no processo sócio-educativo do município, em 
eventos municipais, estaduais e nacionais na área 
da criança e adolescente. X X X X X X X X X X

Secretaria Municipal de 
Cidadania, CMDCA e 
os demais parceiros na 
execução do Plano

Realizar mensalmente encontros com os 
orientadores dos adolescentes em cumprimento 
de medida sócio-educativa (PSC e LA).

X X X X X X X X X X Secretaria Municipal de 
Cidadania.

Fortalecer a rede de atendimento 
socioeducativo do Município.

 Realizar cursos modulares direcionados às 
pessoas que fazem parte da rede de atendimento 
socioeducativo, com foco no trabalho em rede, 
direitos humanos, Estatuto da Criança e do 
Adolescente, Política de Assistência Social, Sistema 
Nacional de Atendimento Socioeducativo – 
SINASE, e controle social.

X X X X X Secretaria Municipal de 
Cidadania.

Eixo 5 - Sistema de Informação

Objetivo Ações 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Responsável pela 
execução

Subsidiar ações, políticas e programas 
na área de adolescentes em conflito 
com a lei.

 Manter atualizado o SIPIA Sinase - Sistema Nacional de 
Acompanhamento de Medidas Socioeducativas. X X X X X X X X X X Secretaria Municipal de 

Cidadania e CMDCA.
Implantar banco de dados, sistematizando o andamento de 
cada processo, contendo dados objetivos e atualizados da 
realidade dos adolescentes. X X X X X X X X X X Secretaria Municipal de 

Cidadania e CMDCA.
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