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Embaixador da Namíbia no Brasil visita Socorro 
para conhecer lavoura de milho branco

O embaixador da Namíbia no Brasil, 
Sr. Samuel Sheefeni Nuuyoma, visitou 
Socorro no sábado (18), e foi recebido 
no Centro Administrativo “Prof. Imir 
Baladi”, pelo prefeito André Bozola e 
sua equipe. O embaixador veio acom-
panhado da Sra. Ruth Shitigona, primei-
ra secretária da Embaixada da Repúbli-
ca da Namíbia no Brasil.

A principal razão da visita foi co-
nhecer uma plantação de milho branco 
do agricultor familiar Claudinei Ap. Vaz 
Lima, localizada no bairro Barão de Ibi-
tinga. O agricultor foi pioneiro em So-
corro e realizou em sua propriedade 
uma plantação experimental de milho 
branco, com sementes produzidas pela 
Secretaria de Agricultura e Abasteci-
mento do Governo Estadual, através 
da Coordenadoria de Assistência Téc-
nica Integral – CATI.

Essa cultura é nova em Socorro e 
o plantio foi realizado com intenção 
de exportar o produto para a Namí-
bia, onde são consumidos cerca de 350 
gramas por pessoa diariamente, numa 
população de 2,534 milhões de habi-
tantes, além de outros países do sul da 
África. O projeto também recebe apoio 
do Departamento de Desenvolvimen-
to Rural da Prefeitura de Socorro.

Durante a recepção, além de tratar 
de aspectos técnicos do cultivo do milho 
branco, com assessoria de representan-
tes da CATI, o prefeito apresentou infor-
mações turísticas de Socorro, inclusive 
levando a comitiva do embaixador até o 
Mirante do Cristo, ponto turístico mais 
visitado da cidade. Na sequência, a comi-
tiva visitou a lavoura de milho branco.

“Uma reunião deve acontecer no 
início de junho para apresentar o cul-
tivo a mais agricultores familiares de 
Socorro, buscando aumentar a produ-
ção local e, por consequência, a expor-
tação” – comentou Paulo Lorensini, 

diretor de Desenvolvimento Rural de 
Socorro. A reunião será acompanhada 
por Ricardo Latkani, representando a 
Embaixada da Namíbia.

“Os benefícios do cultivo do mi-
lho branco em Socorro são inúmeros. 

Nosso município tem terra fértil e pro-
dutiva, com capacidade de atender signi-
ficativamente a demanda da Namíbia e 
de outros países sul-africanos, gerando 
emprego e renda na agricultura fami-
liar” – concluiu o prefeito André Bozola.

Secretaria de Saúde alerta sobre aumento 
de casos suspeitos de dengue em Socorro
A Secretaria de Saúde da Prefeitura 

de Socorro acompanha com atenção a 
evolução dos casos suspeitos de den-
gue no município. Atualmente, existem 
109 casos aguardando análise de re-
sultado. Desde o início do ano, foram 
confirmados quinze casos da doença 
em Socorro, sendo um deles importa-
do, e onze suspeitas tiveram resultado 
negativo. Também houve duas suspeitas 
de chikungunya e uma de zika, porém, 
todas com resultado negativo.

Essas doenças são transmitidas pelo 
mosquito Aedes aegypti, que se repro-
duz, principalmente, em locais com água 
parada. A Secretaria de Saúde, através 
da equipe de Vigilância em Saúde, realiza 
um trabalho preventivo durante o ano 
todo, na fiscalização e combate de focos 
de proliferação do mosquito. Para que 
este trabalho tenha ainda mais sucesso, 
a participação da população é extrema-
mente importante. A vigilância deve ser 
constante em locais que possam acu-
mular água, não somente em residên-
cias, mas em comércios e indústrias.

Recentemente, a equipe de Vigilân-
cia em Saúde realizou 75 bloqueios de 
criadouros, além de vistoriar um raio 
de 1.500 metros em torno de residên-
cias de pessoas com casos de dengue 
confirmados ou suspeitos.

Apesar da baixa incidência de con-
tração das doenças transmitidas pelo 
Aedes aegypti em Socorro nos últimos 
anos, se comparado à região, e mesmo 
com a mudança do clima, nunca deve 
haver descuido com os possíveis locais 
de procriação do mosquito, evitando 
acúmulo de água e lixo. A Prefeitura 
também pede que a população receba 
bem os agentes de saúde, que sempre 
trabalham identificados com coletes 
ou crachás. Todo cuidado é pouco, afi-
nal, a dengue pode matar.

Prefeitura e Sociedade Ítalo-Brasileira Socorrense 
homenageiam  Alberto “Tata” Niero

Os familiares e amigos de Alberto 
“Tata” Niero compareceram a uma ce-
rimônia para homenageá-lo, na manhã de 
sábado (18/05), no Trevo dos Imigrantes.

A homenagem se deu através de 
uma solicitação feita Sociedade Ítalo-
-Brasileira Socorrense à administração 
municipal. Alberto Niero, popularmente 
conhecido como Tata, já havia sido ho-
menageado pela Prefeitura em junho de 
2016, tendo a unidade básica de saúde 
do bairro do Salto recebido seu nome.

Uma ilustração feita em cerâmica 
pelo Ateliê Luka Brasil, foi fixada no mo-
numento existente no Trevo dos Imi-

grantes, alusivo às famílias italianas que 
fixaram residência em Socorro no final 
do século XIX e início do século XX.

Natural da capital paulista, Alberto 
“Tata” Niero mudou-se com a família 
para Socorro ainda quando era criança. 
Por aqui, viveu, instituiu sua família, par-
ticipou da sociedade, do comércio, da 
música e de causas sociais, chegando a 
receber o título de cidadão socorrense. 
Por seus relevantes préstimos a Socorro 
e à preservação das tradições das famí-
lias italianas, Tata Niero recebeu estas 
homenagens. Tata Niero faleceu em 06 
de janeiro de 2015, aos 85 anos de idade.
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PORTARIAS .............................................................

PORTARIA Nº 8326/2019
“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 de ato funcional de servidor municipal lotado na Secretaria de Serviços em Geral que em tese podem 
ter configurado infrações administrativa.

Art. 2º - A Comissão Processante Permanente constituída através da Portaria nº 8218 de 15 de fevereiro 
de 2019, composta neste Processo 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 Auxiliar, deverá promover a ime-
diata instauração do procedimento, nos termos do artigo 28 da Lei Municipal nº 3.348/2010. 

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, 20 de Maio de 2019.

Publique-se.
 André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal oficial de Socorro e afixado no mural da Prefeitura.                                        
José Ricardo Custódio da Silva
Secretário dos Negócios Jurídicos

PORTARIA Nº 8327/2019
ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA 

ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS, e. Considerando o artigo 16 da Lei Municipal 3348/2010; RESOLVE:

Art. 1º - Afastar o servidor municipal, D.A., ocupante do emprego de Trabalhador Braçal, das suas 
funções básicas, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo de sua remuneração, a partir de 22 de Maio de 2019.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 20 de Maio de 2019.

Publique-se.
André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal oficial de Socorro e afixado no mural da Prefeitura.
José Ricardo Custódio da Silva
Secretário dos Negócios Jurídicos

PORTARIA Nº 8328/2019
“Nomeia Comissão de análise da ração para cães a ser adquirida pela municipalidade nos 

moldes estabelecidos nos Processos Licitatórios”.

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

       
Art. 1º - Ficam designados os servidores municipais, para, sob a presidência do primeiro nomeado 

integrarem a Comissão Municipal de análise da ração para cães a ser adquirida, nos moldes estabelecidos nos 
Processos Licitatórios.

- Giulia Defendi Oliveira
- Renata Gomes Françoso
- Ricardo Salles de Campos
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 20 de maio de 2019.

Publique-se.
André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal oficial de Socorro e afixado no mural da Prefeitura.
José Ricardo Custódio da Silva
Secretário dos Negócios Jurídicos

PORTARIA Nº 8329/2019
“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 
Administrativo, para apuração de ato funcional de servidor municipal lotado na Secretaria de Serviços que, em 
tese, podem ter configurado infrações administrativa.

Art. 2º - A Comissão Processante Permanente constituída através da Portaria nº 8218 de 15 de feve-
reiro de 2019, composta neste Processo por Alexandre Paiva Marques - Procurador Jurídico, Matrícula nº 1018, 
Presidente, Rodrigo Francisco Cabral Teves - Procuradora Jurídica, Matrícula nº 2.312, Secretário Maria Alice 
Geraldine - Procuradora Jurídica, Matrícula nº 950, Membro Auxiliar, deverá promover a imediata instauração 
do procedimento, nos termos do artigo 28 da Lei Municipal nº 3.348/2010. 

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, 21 de Maio de 2019.

Publique-se.
 André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal oficial de Socorro e afixado no mural da Prefeitura.
José Ricardo Custódio da Silva
Secretário dos Negócios Jurídicos

PORTARIA Nº 8330/2019 
ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 

DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE:
 
Art. 1º - Nomear  Maria Paula Fernandes Pinto - CTPS 9583844 Série 0030-MG, para ocupar o 

emprego em comissão de Chefe da  Coordenadoria de Obras - referência 30, a partir de 06 de Maio  de 2019.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 21 de Maio de 2019.

Publique-se.
André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal oficial de Socorro e afixado no mural da Prefeitura.
José Ricardo Custódio da Silva
Secretário dos Negócios Jurídicos

PORTARIA Nº 8331/2019 
ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 

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

Art. 1º - Reintegrar  com retroação a data de 22 de Abril de 2019 ao quadro de funcionários da 
Prefeitura, a servidora Clarisse Fazoli portadora do R.G. Nº 13.891.831-4, ocupante do emprego permanente 
de Escriturário, afastada sem vencimentos ou remuneração nos termos da L.C. nº 197/12 para tratar de assunto 
particular por 02 (dois) anos durante o período de 01/06/2017 a 31/05/2019, concedido pela Portaria nº 7634/2017. 

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 21 de Maio de 2019.

Publique-se.
André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal oficial de Socorro e afixado no mural da Prefeitura.
José Ricardo Custódio da Silva
Secretário dos Negócios Jurídicos

PORTARIA Nº 8332/2018
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 2018 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, com efeitos legais à partir de 01 de 

Janeiro de 2019, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 24 de maio de 2019.

Publique-se.
André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal oficial de Socorro e afixado no mural da Prefeitura.
José Ricardo Custódio da Silva
Secretário dos Negócios Jurídicos

DECRETOS ..............................................................

DECRETO Nº 3938/2019 
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 nomeado o Conselho Municipal de Educação do Município de Socorro, composto 
pelos seguintes representantes dos respectivos segmentos sociais envolvidos no processo educacional do 
município, para o biênio 2018/2019:

Presidente: Maria Helena Gasperi Vilibor
Vice Presidente: Aline Lincoln Silveira
Secretaria: Dorcas Marques Malara de Oliveira

Secretária Municipal de Educação
Flávia Maria Teixeira Beneduzzi

Representante da Secretaria Municipal de Educação
Elenice Brindo da Cruz

Representantes dos Diretores de Escolas Municipais

Titular: Maria Helena Gasperi Vilibor
Suplente: Eliana Goetze Marcelo

Representantes dos Diretores de Escolas Estaduais 

Titular: Joelma  Vaz de Lima
Suplente: Luciano dos Santos

Representantes dos Diretores de Escolas Particulares

Titular: Aline Lincoln Silveira
Suplente: Caroline Bortolotti Rocha

Representantes dos Professores da Educação Infantil da Rede Municipal

Titular: Adriana Maria de Toledo Alexandroni
Suplente: Valeria Valentim Pereira

Representantes dos Professores de Desenvolvimento Infantil das Creches Municipais
 
Titular: Elisabethe Ap. Valdo dos Santos
Suplente: Silmara de Moraes Chagas

Representantes de Professores do Ensino Fundamental da Rede Municipal

Titulares: Dorcas Marques Malara de Oliveira
              Débora Andreucci Bonfá

Suplentes: Sandra Aparecida de Moraes Silva
                Sandra Aparecida Alves de Lima

Representantes de Professores do Ensino Fundamental da Rede Estadual

Titular: Magali Aparecida Cecília
Suplente: Rafael Barbosa Borin

Representantes de Professores do Ensino Médio da Rede Estadual

Titular: Liliane Carluche Souza
Suplente: Mônia Guedes Pereira Silva

Representantes de Professores das Escolas Particulares (Ensino Infantil, Fundamental ou Médio).

Titular: Idinéia Oliveira
Suplente: Emerin Cristina Barbosa

Representantes dos Servidores da Rede Municipal ou Estadual de Ensino

Titular: Vanderléia de Oliveira
Suplente: Bruna Maria Simão Pinto Ferreira

Representantes de Pais das Escolas Municipais

Titular: Bruno D’ Ottaviantonio Cardoso
Suplente: Edessa Rafaela Benatti Godoi

Representantes de Pais das Escolas Estaduais

Titular: Claudinéia Feliz da Costa 
Suplente: Gislene Torricelli

Representante do Conselho Tutelar 

Titular: Irai Luis Ferrari Tafner
Suplente: Delmo José Benedito Rodrigues

Representante da APAE

Titular: Antonia Cardoso de Oliveira
Suplente: Maricarmem Pieroni

Art. 2º- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contidas 
no Decreto nº 3782/2018.

  
Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 23 de maio de 2019.

Publique-se.
André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal oficial de Socorro e afixado no mural da Prefeitura.
José Ricardo Custódio da Silva
Secretário dos Negócios Jurídicos
* Republicado por incorreção *

DECRETO Nº 3939/2019
ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 

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

Art. 1º - Ficam REVOGADAS as disposições contidas no Decreto nº 3935/2019. 
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 23 de maio de 2019.

Publique-se.
André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal oficial de Socorro e afixado no mural da Prefeitura.
José Ricardo Custódio da Silva
Secretário dos Negócios Jurídicos
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LEIS ..........................................................................

LEI Nº 4199/2018
“Autoriza o Poder Executivo a conceder Subvenção Social a Irmandade da Santa 

Casa de Misericórdia de Socorro”
 

ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, FAZ SABER 
QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI: 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder, no exercício de 2019, Subvenção Social, à 
“Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Socorro”, CNPJ nº 71.408.546/0001-24, nos termos do art. 16 
da Lei 4.320 de 17 de março de 1964.

Art. 2º - A presente Lei tem por finalidade garantir o apoio financeiro à “Irmandade da Santa Casa de 
Misericórdia de Socorro” associação filantrópica e humanitária, fundada em 11/11/1909, pessoa jurídica de direito 
privado, sem fins lucrativos, com atividades de atendimento hospitalar e unidades de atendimento a urgências.

Art. 3º - O valor anual destinado à referida Subvenção Social, será de R$ 5.400.000,00 (cinco milhões 
e quatrocentos mil reais), com repasse mensal no valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), 
a partir do mês de janeiro/2019.

Parágrafo único – A referida entidade deverá apresentar seu plano de aplicação em data a ser 
designada pela Secretaria de Finanças e prestar contas dos recursos repassados nos termos da legislação 
vigente pertinente ao assunto.

Art. 4º - As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão à conta de dotações 
orçamentárias consignadas no orçamento vigente, devendo ser suplementadas se necessárias.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
       
Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 27 de Dezembro de 2018.         

Publique-se.
André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal oficial de Socorro e afixado no mural da Prefeitura.
José Ricardo Custódio da Silva
Secretário dos Negócios Jurídicos
* Republicado por incorreção * 

LEI Nº 4229/2019
“Denomina logradouro público como Rua Santa Clara.”

De autoria do Vereador Luis Carlos Borin – PSD

ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, FAZ SABER 
QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1.° Fica denominada “Rua Santa Clara”, a estrada localizada no bairro do Oratório, com 
aproximadamente 500m de extensão, à margem esquerda da Estrada Municipal Joaquim de Souza Siqueira 
(Estrada Municipal do Oratório), com início no km 3,22, sentido centro-bairro, conforme mapa anexo.

Art. 2.° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 22 de Maio de 2019.

Publique-se.
André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal oficial de Socorro e afixado no mural da Prefeitura.
José Ricardo Custódio da Silva
Secretário dos Negócios Jurídicos

ANEXO ÚNICO

 

LEI Nº 4230/2019
“Denomina logradouro público como Rua São Francisco.”

De autoria do Vereador Luis Carlos Borin – PSD

ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, FAZ SABER 
QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1.° Fica denominada “Rua São Francisco”, a estrada localizada no bairro do Oratório, com 
aproximadamente 165m de extensão, à margem direita da Estrada Municipal Joaquim de Souza Siqueira (Estrada 
Municipal do Oratório), com início no km 3,22, sentido centro-bairro, conforme mapa anexo.

Art. 2.° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 22 de Maio de 2019.

Publique-se.
André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal oficial de Socorro e afixado no mural da Prefeitura.
José Ricardo Custódio da Silva
Secretário dos Negócios Jurídicos

ANEXO ÚNICO

LEI Nº 4231/2019
“Institui o Dia Municipal do Voluntário”

De autoria do Vereador Lauro Aparecido de Toledo – PTB

ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, FAZ SABER 
QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1.° Esta Lei institui no município de Socorro o “Dia Municipal do Voluntário”. 
Art. 2.° O “Dia Municipal do Voluntário” será comemorado anualmente em 26 de julho e tem 

por objetivo sensibilizar a comunidade socorrense sobre a importância do trabalho realizado por voluntários, 
contribuindo com a valorização destes na sociedade e estimulando para esta prática.

Art. 3.° O Poder Legislativo poderá realizar anualmente uma sessão solene para homenagear pessoas 
que se destacaram no serviço voluntário em prol de entidades sediadas no município de Socorro.

Art. 4.° As despesas decorrentes da execução da presente Lei, especialmente do art. 3.º, correrão por 
conta de dotação orçamentária própria, suplementadas se necessário.

Art. 5.° A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.  

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 22 de Maio de 2019.

Publique-se.
André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal oficial de Socorro e afixado no mural da Prefeitura.
José Ricardo Custódio da Silva
Secretário dos Negócios Jurídicos                       

CIDADANIA ............................................................

EDITAL Nº 03/2019
Divulga a Relação dos Candidatos Inscritos ao Cargo de Conselheiro Tutelar do Município de Socorro/SP

A Comissão Eleitoral, designada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Socorro 
através da Resolução n° 001/2019, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Resolução CMDCA n° 
003/2019, DIVULGA através deste ato, a Relação dos Candidatos Inscritos ao Cargo de Conselheiro Tutelar 
do Município de Socorro/SP.
Segue abaixo a relação com o número e o nome dos candidatos:
1-) Relação de candidatos DEFERIDOS:

Número Nome do Candidato (ordem alfabética)
01 ANTONIO GRANATO NETO
02 CRISTIANO RIBEIRO MARIANO
03 DÉBORA MARIA DOMINGUES DE LIMA
04 EDNELSON DE OLIVEIRA PRETO
05 ELDER FELIPE FERREIRA DE OLIVEIRA
06 ELIAS DOMINGUES DE LIMA
07 ELTON DA ROCHA FERREIRA
08 FERNANDA LISBÔA DANTAS
09 GUSTAVO DE OLIVEIRA MARQUES
10 JÉSSICA DAIANE DE SOUZA FRANCO
11 JUREMA DEL CIELLO
12 KAREN APARECIDA BIGON
13 LUCAS HENRIQUE DA LISTA
14 LUZIA DE OLIVEIRA MACIMIANO
15 MARIA ALICE SOARES DOS SANTOS VEDOVOTTO
16 MARIA APARECIDA PEREIRA FERREIRA
17 MARIA DE LOURDES MANTOVANI
18 MARIUCHE DA SILVA
19 MIRIAN OLIVEIRA ARAÚJO
20 MONICA DIAS FURTADO COZARE
21 PAOLO DE TOLEDO
22 RAQUEL HELENA ANDREUCCI TEIXEIRA
23 REGIANE VASCONCELOS JANOTE DE LIMA
24 RENE EDMERSON EVANGELISTA DE SOUZA
25 WANIA VERA SANTOS DE LIMA

2-) Relação de candidatos INDEFERIDOS:
Número Nome do Candidato (ordem alfabética) Documentos faltantes

26 ALVARIM PIRES DO COUTO FILHO  - Ato administrativo do MEC que comprove Curso 
Superior.

27 CLEBER AUGUSTO DO CARMO
- Certidão negativa de antecedentes cíveis da Justiça 
Federal; Certidão negativa de antecedentes criminais 
da Justiça Federal e Certidão negativa de antecedentes 
criminais da Justiça Estadual.

28 MARIA APARECIDA MUNARÃO DE SOUZA - Comprovante de curso superior.
29 MARIA DE LOURDES MONTINI - Comprovante de curso superior.

30 PEDRO APARICIO DE MARCO PINTO JUNIOR
- Certidão negativa de antecedentes cíveis da Justiça 
Federal e Certidão negativa de antecedentes cíveis da 
Justiça Estadual.

31 RAFAEL DE MARCO MONTANHEIRO - Certidão negativa de antecedentes criminais da Justiça 
Estadual.

32 SANDRA APARECIDA ALVES LIMA COELHO
- Certidão negativa de antecedentes cíveis da Justiça 
Federal; Certidão negativa de antecedentes cíveis da 
Justiça Estadual e Certidão negativa de antecedentes 
criminais da Justiça Estadual.

33 STEFANIE GODOY - Comprovante de curso superior

34 THAYS INGRID DE CARVALHO SOUZA
- Certidão negativa de antecedentes cíveis da Justiça 
Federal e Certidão negativa de antecedentes cíveis da 
Justiça Estadual

Fica fixado o prazo de 05 (cinco) dias, contando da publicação deste Edital, para o recebimento de impugnação 
por qualquer cidadão, em relação aos candidatos apresentados. Oferecida à impugnação, os autos serão 
encaminhados ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, decidindo a Comissão 
Eleitoral em igual prazo.
Das decisões relativas às impugnações caberá recurso à própria Comissão Eleitoral no prazo de 05 (cinco) 
dias, contando da intimação.
De acordo com o Calendário Eleitoral, o prazo para interposição de eventuais recursos por parte dos 
candidatos que tiveram a sua inscrição indeferida terá início no dia 24/05/2019 e terminará no dia 30/05/2019.
Vencida as fases de impugnação e recurso, o CMDCA, mandará publicar o Edital 04/2019, indicando dia, 
horário e local, bem como os nomes dos candidatos habilitados para realização da prova escrita mencionada 
na Resolução 03/2019.
Socorro, 23 de maio de 2019.

Cássia Elisa Lisandrão Frattini
Presidente do CMDCA 

Visto da Comissão Eleitoral 
Airton Benedito Domingues de Souza
Presidente da Comissão Eleitoral – Representante do Poder Público 
Daniela Moreira
Representante do Poder Público
Sérgio Larozzi Martins
Representante do Poder Público 
Cássia Elisa L. Frattini
Representante da Sociedade Civil 
Elizandra Bueno de Godoy
Representante da Sociedade Civil 
Ana Claudia Reis Fregonesi
Representante da Sociedade Civil

CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO DA CIPA- COMISSÃO INTERNA 
DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES GESTÃO 2019/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO através da Comissão Eleitoral convoca todos 
os servidores para a eleição dos membros da CIPA- Comissão Interna de Prevenção de Acidentes Gestão 
2019/2020 de acordo com a Norma Regulamentadora NR 5, aprovada pela portaria nº 3214 de 1978 baixada 
pelo Ministério do Trabalho, a ser realizada no período de 27 de maio a 30 de maio de 2019, votação eletrônica 
disponível no site da Prefeitura: www.socorro.sp.gov.br/cipa 
Apresentaram-se e serão votados os seguintes candidatos:
Nome/Apelido Função Local de Trabalho
Cecilia Gomes Saito - Cilu Técnico em Enfermagem Saúde da Família ESF Rio do Peixe
Claudineia Feliz da Costa- Néia Servente CREAS
Eduardo Aparecido da Silva Inspetor de Alunos EM Benedicta Geralda
Irani Costa de Moraes Servente CMEI
Magali de Fatima Mosca Servente Administrativo
Mateus William Zanesco Agente Comunitário de Saúde da Família ESF Salto
Sonia Aparecida de Souza Rocha Auxiliar de Desenvolvimento Infantil Creche Vl Palmira
Tania Aparecida Vieira Herrera Inspetor Alunos EM Profª Elisabeth Frias Pares
Teresa Leal de Toledo - Tê Trabalhador Braçal Administrativo

E para que chegue ao conhecimento de todos será publicado no jornal Oficial de Socorro, no site: www.
socorro.sp.gov.br e encaminhado para todas as Secretarias . 

AMANDA ROBERTA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL-CE

CIPA ..........................................................................
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LICITAÇÃO .............................................................

EDITAL
A Prefeitura Municipal da Estância de Socorro comunica a todos os interessados que se encontra aberto na 
Supervisão de Licitação o seguinte processo:

Processo Nº 041/2019/PMES – Concurso Nº 001/2019. Objeto: Seleção de projetos na área 
cultural do Munícipio de Socorro, a ser financiado através de convênio nº 2018CV00005, Processo 
719268/2018 celebrado entre o Estado de São Paulo por intermédio da Secretaria da Cultura e 
o Município de Socorro, destinado a Projeto “Concursos”, “Editais Municipais”. TIPO: Seleção 
de Projetos. Encerramento para a entrega dos envelopes Nº 01 – Habilitação, Nº 02 – Projeto, até às 16h 
do dia 12/07/2019, e reunião de Licitação às 10h do dia 15/07/2019. Período de Disponibilização do Edital: 
27/05/2019 à 11/07/2019. Socorro, 24 de Maio de 2019.

O Edital completo será disponibilizado no site www.socorro.sp.gov.br e maiores informações poderão ser 
obtidas junto à na Secretaria de Cultura/Biblioteca, localizada na Rua Dr. Campos Salles, nº 177, Socorro/SP, nos 
dias úteis que antecedem a sessão de abertura dos envelopes, das 08h às 16h, ou pelo telefone (19) 3855-4829, 
no horário comercial, exceto aos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos. 

Paulo Reinaldo de Faria – Chefe da Supervisão de Licitação

PROCESSO Nº 041/2019/PMES - CONCURSO Nº 001/2019

PROGRAMA DE AÇÃO CULTURAL - MUNICIPAL
“CONCURSO DE APOIO A PROJETOS CULTURAIS NO MUNICIPÍO DE SOCORRO”

Unidade Requisitante: Secretaria da Cultura.

Processo n º 041/2019/PMES

Concurso nº 001/2019 

Objeto:
Seleção de projetos na área cultural do Munícipio de Socorro, a ser financiado através 
de convênio nº 2018CV00005, Processo 719268/2018 celebrado entre o Estado de São 
Paulo por intermédio da Secretaria da Cultura e o Município de Socorro, destinado a 
Projeto “Concursos”, “Editais Municipais”.

Fundamento:
Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei Federal nº 9.610, de 19 de fevereiro 
de 1998 (Lei de Direitos Autorais), no que couber, Lei Estadual nº 12.268, de 20 de 
fevereiro de 2006, bem como toda a legislação complementar relacionada ao PROAC, 
Lei Municipal nº 4162/2018. 

Abertura: 24/05/2019 

Encerramento: Para a entrega dos envelopes: 01 – Habilitação e 02 – Projeto até às 16h do dia 
12/07/2019.

Sessão Pública:
Dia 15/07/2019 às 10horas
Local: Centro Administrativo Municipal, situada Avenida José Maria de Faria, nº 71, 
Bairro: Salto, Socorro, SP.

Disponibilização do Edital: De 27/05/2019 até 11/07/2019

A Prefeitura do Município de Socorro torna público o CONCURSO para a seleção de projetos para apoio 
cultural, com observância na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei Federal nº 9.610, de 19 de feve-
reiro de 1998 (Lei de Direitos Autorais), no que couber, Lei Estadual nº 12.268, de 20 de fevereiro de 2006, bem 
como toda a legislação complementar relacionada ao ProAC, Lei Municipal nº 4162/2018, e em conformidade 
com as condições e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

- Informações sobre este edital: na Secretaria de Cultura/Biblioteca, localizada na Rua Dr. Campos Salles, nº 177, 
Socorro/SP, nos dias úteis que antecedem a sessão de abertura dos envelopes, das 08h às 16h. 
- Da apresentação dos envelopes: deverão ser apresentados dois envelopes lacrados, contendo a seguinte docu-
mentação: ENVELOPE 1 – HABILITAÇÃO, com os documentos necessários para a habilitação do proponente; 
ENVELOPE 2 – PROJETO, com o projeto proposto pelo proponente. Cada envelope deverá estar identificado 
da seguinte forma: Número e Tipo de envelope (habilitação ou projeto), nome do proponente, área de cultura 
conforme definido no item 2.3 e número do Concurso.

- A entrega dos envelopes poderá ser feita:

1.3.1- Pessoalmente, devendo ser entregue até às 16h00 do dia 12/07/2019, no Setor de Protocolo da Prefei-
tura – situado à Avenida José Maria de Faria nº 71, Bairro Salto, Socorro/SP, impreterivelmente até às 16h00min 
do dia 12/07/2019.

1.3.2 – Os Envelopes n° 01 (Documentação-Habilitação) e n° 02 (Projeto), deverão ser apresentados separa-
damente, em envelopes lacrados (fechados), e entregues no setor de protocolo contendo preferencialmente 
os seguintes dizeres na parte externa:

Ex:
(Nome da empresa proponente)
Envelope nº 01 – “habilitação”.
Processo Nº: (número do processo)
Concurso Nº: (número do Concurso)
“Concurso de Apoio a Projetos Culturais do Município de 
Socorro”
Encerramento: (data) às (horas)

(Nome da empresa proponente)
Envelope nº 02 – “Projetos”.
Processo Nº: (número do processo)
Concurso Nº: (número do concurso)
“Concurso de Apoio a Projetos Culturais do Município de 
Socorro”
Encerramento: (data) às (horas)

- Do ENVELOPE 1: serão abertos pela Comissão Especial de Licitação e avaliados pelo cumprimento formal das 
exigências dispostas no edital. Após a habilitação e prazo recursal, os envelopes de projetos serão entregues à 
Comissão Especial de Avaliação nomeada especificamente para esse fim, para avaliação artística na forma do 
edital.
- Após os horários acima previstos não serão recebidos quaisquer envelopes ou documentos referentes a este 
concurso.

DO OBJETO
O edital deste concurso tem por objetivo a Seleção de projetos na área cultural do Munícipio de Socorro, a 
ser financiado através de convênio nº 2018CV00005, Processo 719268/2018 celebrado entre o Estado de São 
Paulo por intermédio da Secretaria da Cultura e o Município de Socorro, destinado a Projeto “Concursos”, 
“Editais Municipais”.
 Esse edital tem como objetivo exclusivo a seleção pública de projetos artísticos e culturais de proponentes 
locais que receberão recursos previstos destinados as seguintes áreas: Artes Visuais, Audiovisual, Cultura Tradi-
cional, Dança, Literatura, Música e Teatro. Divididos da seguinte forma:
Artes Visuais: 03 projetos com valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) cada; total de R$ 30.000,00(trinta mil reais);
Audiovisual: 01 projeto com o valor de R$ 11.000,00(onze mil reais);
Cultura Tradicional: 02 projetos com o valor de R$ 7.500,00(sete mil e quinhentos reais) cada; total de R$ 
15.000,00(quinze mil reais);
Dança :02 projetos com o valor de R$ 15.000,00(quinze mil reais) cada; total de R$ 30.000,00(trinta mil reais);
Literatura: Estimulo à Leitura 01 projeto com valor R$ 7.000(sete mil reais) e Publicação de Livro: 01 projeto com 
o valor de R$ 14.000,00(quatorze mil reais); Total de 21.000,00(vinte e um mil reais);
Música: 05 projetos com o valor de R$ 10.000,00(dez mil reais) cada, total de R$ 50.000,00(cinquenta mil reais);
Teatro: 02 projetos – valor de R$ 7.500,00(sete mil e quinhentos reais) cada; total de R$ 15.000,00(quinze mil reais).

DAS CATEGORIAS:
Artes Visuais: essa categoria contempla 03 projetos, com valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) cada um, para 
projetos de produção de mostra, ciclo ou exposição pública, por um período mínimo de 30 (trinta) dias de um 
trabalho artístico que poderá ser individual ou coletivo e em diferentes estéticas (clássica, contemporânea, Naif 
etc), que toquem manifestações artísticas tais como a pintura, a escultura, a gravura, a fotografia, a vídeo- arte, 
a performance, a instalação, a arte em mídias eletrônicas e digitais e outras experiências artísticas; essas mani-
festações são consideradas obras de arte. Entre as contrapartidas o proponente deverá oferecer pelo menos 
duas oficinas gratuitas ao público.
Audiovisual: essa categoria contempla um prêmio de R$ 11.000,00(onze mil reais) para a realização de um filme 
de ficção ou documentário (sem limite de duração), e ações de fomento nessa área, que devem contemplar a 
manutenção e/ou criação de trabalhos continuados no domínio do audiovisual e podem envolver uma ou mais 
das seguintes iniciativas: aprimoramento, capacitação e formação de profissionais; formação de público; desenvol-
vimento de laboratórios de criação; organização de mostras, fóruns ou seminários; entre outras ações. Entre as 
contrapartidas previstas o proponente premiado deverá oferecer ao menos duas oficinas gratuitas ao público.
Cultura Tradicional: essa categoria contempla dois prêmios de R$ 7.500,00(sete mil e quinhentos reais) cada 
um, para projetos que contemplem a promoção das culturas populares e tradicionais de Socorro. Os projetos 
devem contemplar 01 (um) ou mais dos itens abaixo descritos: a) Rituais e festas populares; danças dramáticas; 
b) Arte popular performática; c) Arte e artesanato popular: pinturas naifs, desenhos, grafismos e outras formas 
de artesanato e expressão plástica; d) Educação e processos próprios de transmissão de conhecimentos: mitos, 
histórias e outras narrativas orais; Textos escritos; Cuidados e práticas populares de saúde; f) Alimentação e 
culinária tradicionais; g) Memória e registro: audiovisual, CDs, cinema, vídeo ou outros meios eletrônicos e de 
comunicação que visem a preservação, promoção, visibilidade e reflexão sobre diferentes aspectos das culturas 
tradicionais; h) Outras formas de expressão próprias das culturas populares. Entre as contrapartidas o propo-
nente deverá oferecer pelo menos duas oficinas gratuitas ao público.
Dança: essa categoria envolve dois prêmios de R$ 15.000,00(quinze mil reais) cada um, para projetos que con-
templem a produção de espetáculo e temporada de dança em suas diferentes vertentes, inclusive espetáculos 
para público infantil e/ou juvenil. Sabendo-se que a temporada corresponde a um conjunto de no mínimo 06 
(seis) apresentações do espetáculo. Entre as contrapartidas o proponente deverá prever oferecer pelo menos 
uma oficina gratuita ao público.
Literatura: essa categoria envolve dois prêmios: um para Estimulo à Leitura no valor de R$ 7.000,00(sete mil 
reais), envolvendo projetos que contemplem: Contações de História, Leitura Pública, Oficinas, Palestra em tor-
no da Literatura (autores e obras), Sarau Literário, entre outros. Entre as contrapartidas o proponente deverá 
oferecer pelo menos duas oficinas/apresentações ao público na Biblioteca Municipal Profa. Esther de Camargo 
Toledo Teixeira. O segundo prêmio será para Publicação de um Livro autoral (impresso e/ou e-Book) no valor 
de R$ 14.000,00(quatorze mil reais), que pode ser de poesia, prosa, romance ou pesquisa em diferentes áreas 
do conhecimento. Entre as contrapartidas o proponente deverá oferecer 05 exemplares do seu livro para 
Biblioteca Municipal Prof. Esther de Camargo Toledo Teixeira.
Música: essa categoria envolve 05 prêmios de R$10.000,00(dez mil reais) cada um para espetáculos e con-
certos. A categoria compreende ainda ações de fomento nessa área, que devem contemplar a manutenção e/
ou criação de trabalhos continuados no domínio da música e formação musical, e podem envolver uma ou 
mais das seguintes iniciativas: aprimoramento, capacitação e formação de profissionais; formação de público; 
desenvolvimento de laboratórios de criação; organização de festivais, mostras, fóruns e/ou seminários. Saben-
do-se que a temporada corresponde a um conjunto de no mínimo, 04 (quatro) apresentações dos espetáculos 
contemplados por esse prêmio Em contrapartida os proponentes devem oferecer pelo menos duas oficinas 
gratuitas ao público.
Teatro: essa categoria envolve 02 prêmios de prêmios de R$ 7.500,00(sete mil e quinhentos reais) para pro-
jetos que contemplem a produção de espetáculo e temporada de teatro, podendo ser para adultos ou para 
o publico infantil e/ou juvenil. Sabendo-se que a temporada corresponde a um conjunto de no mínimo 03 
(três) apresentações do espetáculo. Entre as contrapartidas dos premiados estará previsto que cada um deles 
ofereça ao menos duas oficinas gratuitas ao público.

3 -  DOS PROPONENTES PARTICIPANTES E DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

Proponente é a Pessoa Jurídica que venha a inscrever projeto neste Concurso;
O(s) sócio(s) deverá(ão) comprovar que residem no Município de Socorro há mais de 02 anos; 
O proponente e os participantes do projeto deverão comprovar sua atuação artística prioritariamente na área 
cultural do Município através de um breve curriculum dos seus participantes conforme solicitado no item 5 do 
Formulário Padrão que consta no edital.
Em cada categoria será escolhido um suplente.
Cada proponente poderá inscrever somente 01 (um) projeto neste Concurso, sob pena de exclusão dos pro-
jetos inscritos pelo mesmo proponente;
É vedada a participação de funcionário público do Município de Socorro, nos projetos inscritos neste Concurso;
É proibida a inscrição neste edital se o mesmo projeto recebeu recursos do Programa de Ação Cultural: Pro-
AC-ICMS - Incentivo Fiscal, ProAC-Editais e/ou ProAC Municípios, da Lei 12.268/2006 ou quaisquer outros 
recursos da Administração direta e indireta do Governo do Estado de São Paulo.

DA CONTRAPARTIDA

Entende-se como contrapartida a oferta de um conjunto de ações visando garantir o mais amplo acesso da 
população em geral ao produto cultural gerado o proponente definirá a contrapartida, contemplando:

Itens obrigatórios:

Acesso gratuito a todas as apresentações;
Oferecer ao público oficinas de acordo com cada categoria, ver item Descrição 2.3 de cada categoria.

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

5.1. Os recursos necessários para desenvolvimento desta ação serão oriundos da Secretaria de Cultura, com 
aporte de R$ 172.000,00 (Cento e Setenta e Dois Mil Reais), os quais serão concedidos em premiação à sele-
ção para execução do projeto cultural objeto deste edital, atendida pela dotação orçamentária nº:

02.08.00 1. - SECRETARIA DE CULTURA

02.08.01 - Depto. de Cultura

3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES. JURIDICA

13.392.0016.2.215 - Gestão dos Eventos Oficiais

DO PRAZO DE VIGÊNCIA

6.1. O Contrato referente a este edital terá sua vigência a partir de sua assinatura pelo prazo estipula-
do para execução dos serviços a que se destina, em conformidade com o termo de referência.

7 - DO PROCESSO DE SELEÇÃO:

Os projetos inscritos e os respectivos proponentes serão avaliados em 2 (duas) etapas:

7.1  - Etapa 1 - Da habilitação  - triagem, de caráter eliminatório, coordenada pela Comissão Especial de Lici-
tação, com o objetivo de verificar se o proponente cumpre as exigências previstas neste Edital, notadamente 
na entrega da documentação contida no ENVELOPE 1 – HABILITAÇÃO, conforme o previsto neste edital;

 7.2 - Etapa 2 - Da avaliação da Comissão especial do Concurso – avaliação de caráter classificatório de todos 
os projetos habilitados na etapa 1, e contidos nos ENVELOPES 2 – PROJETOS, segundo os critérios previstos 
neste Edital.

8. ENVELOPE 01 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
A documentação de habilitação deverá ser entregue na forma acima especificada, devendo constar os docu-
mentos abaixo elencados, sob pena de inabilitação:

8.1 - PESSOA JURÍDICA:
Cópia do CPF e o documento de identidade (RG) do(s) sócio(s) proponente(s) administradores, com pode-
res legais de representação devidamente comprovado através dos documentos constantes no item “c”;
Cópia de um comprovante de endereço do(s) sócio(s), comprovando que residem no Município de Socorro 
há mais de dois anos;
Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, cujo objeto social seja compatível com o objeto 
deste Edital. 
c.1 - Cópia simples da ata de eleição e posse da diretoria, quando for o caso;
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;
Prova de regularidade perante a Fazenda Federal (Certidão conjunta de débitos relativos a tributos Federais e 
dívida ativa da União);
Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual (Certidão negativa quanto à dívida ativa do Estado) perti-
nente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame; (http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br);
Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (mobiliário) da sede ou domicílio da licitante, ou outra 
equivalente, na forma da lei, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;
Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) demonstrando situação 
regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 
certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho (CNDT), aprovada pelo 
Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943.
Certificado de Regularidade Cadastral de Entidade – CRCE, em caso de pessoa jurídica sem fins lucrativos, 
datado do dia da apresentação da documentação à Secretaria;
Declarações devidamente assinadas, conforme Anexo III;
Declaração de aceitação expressa dos termos do presente edital, bem como de autorização à Prefeitura e à 
Secretaria da Cultura da utilização das imagens da produção artística em qualquer etapa, em mídia impressa 
ou eletrônica e internet (Anexo VI);
Declaração de inexistência de plágio das obras e/ou projetos inscritos, bem como a garantia de possuir 
autorização de terceiros que, porventura, tenham direitos conexos sobre a produção artística, se responsabi-
lizando inclusive, por eventuais reivindicações de terceiros quanto ao uso não autorizado e recolhimentos ao 
ECAD, indenizando regressivamente, se for o caso, a Prefeitura em eventual ação condenatória (Anexo VII).
 As declarações exigidas na habilitação deverão ser assinadas pelo(s) representante legal da empresa, com-
provando mediante contrato social ou estatuto com igual qualidade; ou se por terceiro com procuração; esta, 
caso particular, devidamente autenticada e reconhecida à firma.
Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração Municipal aceitará 
como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das pro-
postas.
Para fins de comprovação de regularidade fiscal serão aceitas as competentes certidões negativas e as positi-
vas com efeito de negativa.
Os documentos deverão estar com data de validade regular e não serão aceitos protocolos, guias de recolhi-
mento ou consulta de regularização em substituição aos mesmos, devendo ser em original ou cópia autentica-
da em cartório ou por servidor da administração.
Não será aceita qualquer complementação, modificação, substituição ou supressão de documentos indicados 
nos subitens acima após a entrega dos envelopes no setor de protocolo.
Não serão aceitos documentos rasurados, ilegíveis ou com prazo de validade vencido.
Não serão aceitos protocolos da documentação, nem documentos com prazo de validade vencido.

8.2. ENVELOPE 02 - PROJETO

8.2.1 – Os interessados poderão participar com apenas um projeto e cada projeto deverá ser apresentado 
em 04 (quatro) vias, de igual teor, todas dentro de um mesmo envelope. 
A estrutura básica do projeto deverá seguir o seguinte roteiro:
Os proponentes deverão apresentar obrigatoriamente no envelope 02:
1- o Formulário Padrão (Anexo II), devidamente preenchido em Fonte: Arial / Tamanho da fonte: 12/ Espaça-
mento entre linhas: 1,5;
Termos de compromisso de participação do projeto assinados pelos principais integrantes do projeto, confor-
me Anexo VIII;

- DOS CRITÉRIOS DA ANÁLISE DO PROJETO

Os jurados deverão dar notas de 0 a 05, e a soma de todos os critérios cumpridos dará a classificação do 
proponente, conforme critérios abaixo especificados:
Relevância e criatividade do projeto;
Comprovação da experiência do proponente,
Interesse público do projeto: a análise deverá avaliar e valorar os impactos positivos que a realização da ação 
promoverá;
Proposta de Contrapartida: a análise deverá avaliar e valorar a coerência da contrapartida com a proposta 
apresentada;
Excelência e relevância artística do projeto: a análise deve buscar aferir a excelência do projeto dentro do 
contexto cultural atual e a sua relevância norteando o estímulo de manifestações que possam trazer à tona a 
repercussão das suas atividades entre o público alvo.
Compatibilidade orçamentária: a análise deverá avaliar se o orçamento contempla todas as atividades neces-
sárias à execução do projeto que demandam o aporte de recursos financeiros, se a distribuição de recursos 
foi feita de forma equilibrada, se todos os itens do orçamento estão de acordo com os preços praticados no 
meio cultural e se as remunerações dos participantes estão coerentes com o trabalho a ser desenvolvido;
Viabilidade de realização do projeto: a análise deverá avaliar de forma conjugada se o projeto da forma com 
que foi apresentado (orçamento, cronograma, atividades, contrapartidas) tem plenas condições de ser realiza-
do e que os envolvidos têm capacidade técnica para tanto.
Em caso de empate, o primeiro critério de desempate será relevância e criatividade do projeto.

DOS PROCEDIMENTOS DO JULGAMENTO

ETAPA 1: HABILITAÇÃO
Após, realizada a etapa 1, a listagem completa das inscrições habilitadas e inabilitadas, será publicada no  Jornal Oficial 
de Socorro  e no site da Prefeitura Municipal da Estância de Socorro.
Sobre os recursos da etapa 1:
Caberá  recurso da  inabilitação da inscrição, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, após publicação da lista de 
inscrições habilitadas e inabilitadas.
O recurso será direcionado à Secretaria Municipal de Cultura, localizada no endereço Av. XV de Novembro, nº 210, 
Bairro:_Centro, Socorro/SP, e protocolado no Protocolo da Prefeitura do Município de Socorro, de segunda a 
sexta-feira, no horário regular de expediente, das 08:00 às 16:00 horas.
Os recursos desta fase serão julgados e seus resultados  serão divulgados no prazo estabelecido em Lei.
Será de total responsabilidade do proponente acompanhar a atualização dessas informações, e publicações.
Os projetos habilitados na Etapa 1 serão avaliados conforme critérios de seleção, de sua categoria.
 Os projetos serão encaminhados à Comissão de Seleção, que, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos 
do recebimento dos projetos, realizará a seleção;
 A relação do Projeto Selecionado bem como do suplente, será publicada em Ata no Jornal Oficial de Socorro, 
com o seguinte título: Ata da Comissão de Seleção de Projetos;
O resultado com a classificação dos proponentes contemplados será publicado no  Jornal  Oficial de Socorro 
e no site da Prefeitura Municipal da Estância de Socorro.
Sobre o recurso da etapa 2 (Classificatória):
Caberá pedido de recurso, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis a contar da data da publicação do resultado da 
etapa 2.
Só serão aceitos pedidos de recursos direcionada à Secretaria Municipal de Cultura, e protocolados no Protocolo 
da Prefeitura do Município de Socorro, de segunda a sexta-feira, no horário regular de expediente, das 08h às 16h.
Os resultados dos recursos serão devidamente publicados nos prazos definidos em Lei.
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9.8.4O resultado final, após o julgamento dos pedidos de recurso será homologado pelo Prefeito e publicado no _ 
Jornal Oficial de Socorro e no site da Prefeitura Municipal da Estância de Socorro.

DAS COMISSÕES

A Autoridade Competente nomeará a Comissão Especial de Licitação com a atribuição de examinar e decidir 
sobre a adequação da documentação e Comissão de Seleção que avaliará os Projetos, formada 05 membros, 
com atribuição de análise e julgamento dos projetos apresentados em face das exigências do Edital.
 Não poderão integrar a Comissão de Seleção pessoas direta ou indiretamente ligadas aos projetos inscritos 
neste concurso, bem como seus cônjuges ou parentes até o terceiro grau.
A autoridade competente designará entre os membros escolhidos o Presidente das Comissões acima men-
cionadas.
A Comissão de Seleção tem autonomia na análise técnica e decisão de seleção quanto ao projeto, inclusive para 
desclassificar projetos que não atendam requisitos mínimos exigidos.
O Presidente da Comissão de Seleção de Projetos encaminhará, por escrito, consulta ao Secretário Municipal 
de Cultura, no caso de dúvida, necessidade de esclarecimento ou de informações.

DA CONTRATAÇÃO

Os proponentes habilitados que tiverem seu projeto selecionado para assinar o contrato nos termos e valores 
determinados neste Edital por meio de publicação de COMUNICADO DE RESULTADO FINAL no Jornal Ofi-
cial de Socorro deverão apresentar-se pessoalmente, no prazo informado, independente de convocação pessoal, 
à Prefeitura Municipal da Estância de Socorro – Avenida José Maria de Faria, 71 das 09:00 às 17:00 horas, no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis contados da data da comunicação publicada.
O não comparecimento implicará desistência da assinatura do contrato.
Para assinatura de contrato o proponente deverá indicar a “conta-corrente” aberta, em nome do proponente, 
no Banco do Brasil.
O proponente que não assinar o contrato no prazo estipulado perderá, automaticamente, o direito à contra-
tação, sendo convocado o suplente.
A convocação dos suplentes obedecerá à ordem de classificação determinada pela Comissão de seleção de 
projetos.
O proponente deverá manter durante a vigência do contrato todas as condições de habilitação, inclusive as 
que se referem às certidões de regularidade fiscal e trabalhista e previdenciária, quando for o caso, conterão a 
informação de negativa de débito ou positiva de débito com efeito de negativa.

DO PAGAMENTO

Os valores do prêmio serão depositados pelo Secretaria da Fazenda na “conta- corrente” indicada pelo pro-
ponente, nas seguintes condições:
1ª parcela: 60% (sessenta por cento) após assinatura do contrato com o proponente, no exercício de 2019.
2ª parcela: 40% (quarenta por cento), após a comprovação da conclusão do objeto por meio da entrega do 
Relatório Final (Anexo IV-Modelo de Relatório Final) e do informativo de Despesas(Anexo V- Modelo de Infor-
mativo Despesas) onde deve estar anexado as notas fiscais e recibos , que devem ser entregues para verificação 
para Comissão de Acompanhamento do Projeto, que irá emitir o parecer para o Secretario Municipal de Cultura 
e Secretaria da Fazenda.
A efetivação do pagamento dos valores acima estará condicionada à consulta no “Cadastro Informativo dos 
Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN ESTADUAL”.
12.2.1. Não estando em situação regular no CADIN ESTADUAL para a efetivação do pagamento dos valores 
acima, o proponente terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos a partir da comunicação da Secretaria 
para providenciar sua regularização, sob pena de rescisão contratual.
O pagamento da segunda parcela ocorrerá desde que cumpridas às exigências do item abaixo, sem prejuízo das 
condições específicas previstas em contrato.
Para os fins do pagamento da segunda parcela, o proponente contratado deverá enviar no prazo máximo de até 
30 (trinta) dias corridos após o término do projeto os seguintes itens:
Relatório Final do projeto – ver Modelo em Anexo IV;
Registro documental da realização das atividades previstas no projeto, tais como cópias de críticas, material de 
imprensa, fotos, programa, folders, cartazes, DVD, entre outros;
Lista de Presença, em caso de atividades formativas, workshops, oficinas, entre outros;
Declaração (documento original em papel timbrado ou identificação similar com carimbo, devidamente assi-
nado, com nome, RG e/ou CPF e cargo de quem assinou) das instituições culturais e/ou dos responsáveis pelos 
locais onde as atividades previstas no projeto foram realizadas, contendo quantidade de público atingido, data, 
local e valor do ingresso;
Notas Fiscais, quando houver aquisição de equipamentos;
Informativo de despesas detalhando os gastos efetuados na execução do projeto – ver Modelo em Anexo V – 
anexar junto desse informativo as notas fiscais e recibos e a previsão de gastos a realizar com o recebimento 
da segunda parcela.
Os itens acima devem estar em modelo “arquivo” (com duas perfurações do lado esquerdo, sem necessidade 
de encadernação), sendo que todas as páginas devem estar em formato A4 - orientação: “retrato”. Caso conte-
nha material digital, deverá estar devidamente identificado com o conteúdo, o nome do projeto e o Edital em que 
foi contemplado. O não atendimento das especificações incorre na devolução de todos os itens.
O prazo mínimo para análise do Relatório Final do Projeto é de 30 dias úteis.
Havendo necessidade de complemento de informação a Comissão de acompanhamento da execução do pro-
jeto notificará o proponente por via eletrônica (através do e-mail cadastrado ). O proponente deverá atender a 
solicitação, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis da notificação, sob pena de rescisão contratual.
Caso a contratada não envie o Relatório Final do projeto ou não tenha o mesmo aprovado, será notificada pela 
Secretaria Municipal da Cultura para, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prestar esclarecimentos.
Caso não se manifeste no prazo determinado a Unidade Gestora julgará o projeto como inadimplente.
As notas fiscais e recibos deverão ser anexados junto do Informativo de Despesas (Anexo V- Modelo de Infor-
mativo Despesas) que será entregue junto com Relatório Final do Projeto(Anexo IV – Modelo Relatório Final).
São de exclusiva responsabilidade do proponente os compromissos e encargos de natureza trabalhista, previ-
denciária, fiscal, comercial, bancária, intelectual (direito autoral, inclusive os conexos, e propriedade industrial), 
bem como quaisquer outros resultantes da contratação objetivada neste Edital, como eventuais reivindicações 
de terceiros que se sintam prejudicados pela sua participação no presente processo de seleção, ficando a Se-
cretaria da Cultura excluída de qualquer responsabilidade dessa índole.

DA DIVULGAÇÃO DO PROJETO

O proponente  deverá:
Mencionar o Governo do Estado de São Paulo, a Secretaria Municipal da Cultura e o ProAC nos créditos e em 
todo material de divulgação do projeto (impresso, virtual e audiovisual), conforme regras previstas no Manual 
de Identidade Visual do ProAC, disponível no site http://www.proac.sp.gov.br e em formato físico na Secretaria 
Municipal da Cultura;
Enviar, para fins de aprovação, o material de divulgação em formato digital referente à execução do projeto com 
no mínimo 10 (dez) dias úteis de antecedência de sua realização a Secretaria Municipal da Cultura, por meio do 
e-mail cultura@sp.gov.br, informações pelo telefone: (19)3895-4829.

A Secretaria Municipal da Cultura poderá fazer a divulgação na mídia impressa e digital.

DO PRAZO E DAS ALTERAÇÕES DO PROJETO

14.1 O prazo máximo para a execução do projeto será de até 08 (oito) meses após o recebimento da primeira 
parcela contratual.
O proponente deverá submeter à aprovação da Secretaria Municipal de Cultura solicitação de prorrogação 
do prazo de execução do projeto, com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis em relação ao término. O 
projeto poderá ser prorrogado por um período de 30 (trinta) dias corridos.
O proponente deverá submeter à aprovação da Secretaria Municipal de Cultura eventual alteração: no crono-
grama, orçamento, ficha técnica, local(is) de realização – do projeto proposto no ato da inscrição, com antece-
dência mínima de 10 (dez) dias úteis em relação à alteração.
 Em hipótese alguma será admitida alteração do proponente e do objeto do projeto.
 Em relação ao orçamento, não haverá necessidade de solicitar aprovação da Secretaria Municipal de Cultura 
quando a modificação dos valores entre as rubricas se mantiver no limite de 20% (vinte por cento), desde que 
não haja mudança no valor total do projeto. Em caso de acréscimo ou supressão de rubrica, o proponente 
deverá submeter à aprovação da Secretaria.

DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

O proponente estará sujeito às sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Municipal 
nº 4162/2018 e o disposto no DECRETO Nº 3386/2014 que regulamenta sobre o procedimento de apuração e 
aplicação de penalidades às empresas contratadas pelo Município de Socorro, no que couber.
Se o proponente for declarado inadimplente em razão da inadequada aplicação dos recursos recebidos, ou pelo 
não-cumprimento do contrato, não poderá celebrar qualquer outro ajuste ou receber recursos ou apoios  e de 
se inscrever em quaisquer editais da Prefeitura do Município de Socorro por um período de 05 (cinco) anos, 
nos termos do artigo 19 da Lei 12.268, de 20 de fevereiro de 2006, ou até ressarcimento integral ao erário dos 
valores recebidos.
O proponente será considerado inadimplente, após assinatura do contrato, quando:
Utilizar os recursos inadequadamente;
Utilizar os recursos em finalidade diversa do projeto;
Não apresentar, no prazo e/ou na forma prevista, a prestação de contas devida, o Relatório de Acompanhamen-
to e o Relatório de Conclusão do projeto;
Não concluir o projeto como previsto na proposta aprovada;
Não apresentar o produto resultante do projeto, como previsto na proposta aprovada;
Não divulgar o apoio institucional do Governo do Estado de São Paulo – Programa de Ação Cultural da Se-
cretaria da Cultura e da Prefeitura Municipal de Socorro /Secretaria da Cultura e de seus símbolos, durante a 
execução do projeto.
Se o proponente inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará sujeito ainda à adoção das 
seguintes providências, após assinatura do contrato:
Não recebimento da 2ª parcela do prêmio;
Inscrição do proponente no CADIN estadual, nos termos da lei 12.799/2008;
Arquivamento de outras propostas de recebimento de recursos por meio da Lei Estadual nº 12.268/2006;
Devolução dos valores já disponibilizados pelo Município de Socorro, com os acréscimos legais (juros, correção 
monetária e multa).
Em caso de descumprimento, o projeto será excluído em qualquer tempo, e se houver recebido o recurso o 
contrato será rescindido unilateralmente, sob pena de devolução dos valores já disponibilizados pelo Município 
de Socorro, com os acréscimos legais (juros, correção monetária e multa).

DA RESCISÃO E RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DO CONTRATANTE

16.1. O futuro contrato firmado entre as partes poderá ser rescindido, na forma, com as consequências e 
pelos motivos previstos na Legislação aplicável.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

A inscrição do proponente implica na prévia e integral concordância com as normas deste Edital.
O projeto deve ser realizado atendendo às características definidas por ocasião da inscrição.
Em caso de comprovação de inveracidade das informações prestadas, poderá em qualquer momento excluir 
o proponente do processo seletivo, assim como anular o contrato eventualmente firmado, cabendo ao propo-
nente faltoso a devolução dos valores recebidos, com os acréscimos legais (juros, correção monetária e multa).
Eventuais esclarecimentos referentes a este Concurso serão prestados nos dias úteis , horário das 13:00 às 
17:00 horas na Biblioteca Municipal Profa. Esther de Camargo Toledo Teixeira/Palácio das Águias, n.177- Centro 
, ou email: biblioteca@socorro.sp.gov.br , telefone: 3895-4252.

Integram o presente  Edital: 
Anexo I – Minuta do Contrato;
Anexo II – Projeto - Formulário Padrão;
Anexo III – Modelo de Declaração I;
Anexo IV – Modelo de Relatório Final;
Anexo V – Modelo de Informativo de Despesas;

Anexo VI – Autorização de Uso de Imagem;
Anexo VII – Declaração de Inexistência de Plágio e de Responsabilidade sobre direitos Conexos;
Anexo VIII - Modelo do Termo de Compromisso de Participação;
Anexo IX – Regulamento (Projeto Básico).

Os casos omissos relativos ao presente Edital serão resolvidos pelo Secretario Municipal de Cultura.
19 As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativa-
mente, serão processadas e julgadas, no Foro da cidade de Socorro, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja.
20 APROVO O PRESENTE EDITAL, e para que ninguém alegue desconhecimento, é o presente Edital publicado 
em resumo no, Jornal Oficial do Município e fixado no quadro de avisos do Município de Socorro, bem como 
disponibilizado em sua íntegra para download no sítio da municipalidade (www.socorro.sp.gov.br).

Socorro, 24 de maio de 2019.

André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal

ANEXO I

MINUTA DE CONTRATO Nº ...../........

CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS NA ÁREA CULTURAL DO MUNÍCIPIO DE SOCORRO, 
A SER FINANCIADO ATRAVÉS DE CONVÊNIO Nº 2018CV00005, PROCESSO 719268/2018 CELEBRADO 
ENTRE O ESTADO DE SÃO PAULO POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DA CULTURA E O MUNICÍPIO 
DE SOCORRO, DESTINADO A PROJETO “CONCURSOS”, “EDITAIS MUNICIPAIS”.

  Pelo presente instrumento contratual, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
SOCORRO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob nº 46.444.063/0001-38, com sede 
à Avenida José Maria de Faria, 71, centro, Socorro, Estado de São Paulo, neste ato representado por seu Prefeito 
Municipal, _______________, estado civil, profissão, portador da Cédula de Identidade RG nº _____________ 
e do CPF/MF nº ________________, residente e domiciliado à Rua _____________________________, 
nº _________, Centro, Cidade de Socorro, Estado de São Paulo, doravante denominada simplesmente CON-
TRATANTE e de outro lado, a empresa:.............................Inscrita no CNPJ nº ............................, Inscrição Estadual 
nº ............................. com sede à Rua ............................., nº ............., Bairro..................., Cidade de .................., Estado 
..................., CEP n° ............, neste ato representada pelo Sr. ........................, portador da Cédula de Identidade RG 
nº ........................ e do CPF/MF n° ............................, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, na pre-
sença das testemunhas adiante nomeadas, resolvem firmar, nesta data, o presente contrato, visando a Execução 
de projetos na área cultural do Munícipio de Socorro, a ser financiado através de Convênio Nº 2018CV00005, 
Processo 719268/2018 celebrado entre o Estado de São Paulo por intermédio da Secretaria da Cultura e o 
Município de Socorro, destinado a Projeto “Concursos”, “Editais Municipais”, que se regerá pelo Lei Federal 
nº 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei Federal nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 (Lei de Direitos Autorais), 
no que couber, Lei Estadual nº 12.268, de 20 de fevereiro de 2006, bem como toda a legislação complementar 
relacionada ao PROAC, Lei Municipal nº 4162/2018 e pelas seguintes cláusulas e condições que mutuamente 
aceitam e outorgam:
CLÁUSULA PRIMEIRA:

É objeto desta contratação o desenvolvimento do projeto Cultural _______________________selecionado, 
para realização no local designado na proposta da Contratada, aceita pela Comissão Especial do Concurso n.° 
__/2019, no Município de Socorro/SP, nos termos do Edital Convocatório, o qual fica fazendo parte integrante 
do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA:
2.1. A CONTRATADA se compromete a executar seu projeto Cultural, conforme projeto selecionado no 
certame licitatório, cujos termos são parte integrante deste Instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA:
3.1. O projeto cultural selecionado receberá o valor de R$ ............ (......................) para sua execução, dos quais 
serão deduzidos os descontos previstos na legislação vigente.

CLÁUSULA QUARTA:
4.1. Os valores do prêmio serão depositados pela Secretaria da Fazenda na “conta- corrente” indicada pelo 
proponente, nas seguintes condições:

1ª parcela: 60% (sessenta por cento) após assinatura do contrato com o proponente, no exercício de 2019.
2ª parcela: 40% (quarenta por cento), após a comprovação da conclusão do objeto por meio da entrega do 
Relatório Final (Anexo IV-Modelo de Relatório Final ) e do informativo de Despesas(Anexo V- Modelo de Infor-
mativo Despesas) onde deve estar anexado as notas fiscais e recibos , que devem ser entregues para verificação 
para Comissão de Acompanhamento do Projeto, que irá emitir o parecer para o Secretario Municipal de Cultura 
e Secretaria da Fazenda.
A efetivação do pagamento dos valores acima estará condicionada à consulta no “Cadastro Informativo dos 
Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN ESTADUAL”.
c.1 Não estando em situação regular no CADIN ESTADUAL para a efetivação do pagamento dos valores acima, 
o proponente terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos a partir da comunicação da Secretaria para 
providenciar sua regularização, sob pena de rescisão contratual.
c.2 O pagamento da segunda parcela ocorrerá desde que cumpridas as exigências do item abaixo, sem prejuízo 
das condições específicas previstas em contrato.
c.3 Para os fins do pagamento da segunda parcela, o proponente contratado deverá enviar no prazo máximo 
de até 30 (trinta) dias corridos após o término do projeto os seguintes itens:
c.4 Relatório Final do projeto – ver Modelo em Anexo IV;
c.5 Registro documental da realização das atividades previstas no projeto, tais como cópias de críticas, material 
de imprensa, fotos, programa, folders, cartazes, DVD, entre outros;
c.6 Lista de Presença, em caso de atividades formativas, workshops, oficinas, entre outros;
c.7 Declaração (documento original em papel timbrado ou identificação similar com carimbo, devidamente 
assinado, com nome, RG e/ou CPF e cargo de quem assinou) das instituições culturais e/ou dos responsáveis 
pelos locais onde as atividades previstas no projeto foram realizadas, contendo quantidade de público atingido, 
data, local e valor do ingresso;
c.8 Notas Fiscais, quando houver aquisição de equipamentos;
c.9 Informativo de despesas detalhando os gastos efetuados na execução do projeto – ver Modelo em Anexo V 
– anexar junto desse informativo as notas fiscais e recibos e a previsão de gastos a realizar com o recebimento 
da segunda parcela.
c.10 Os itens acima devem estar em modelo “arquivo” (com duas perfurações do lado esquerdo, sem necessi-
dade de encadernação), sendo que todas as páginas devem estar em formato A4 - orientação: “retrato”. Caso 
contenha material digital, deverá estar devidamente identificado com o conteúdo, o nome do projeto e o Edital 
em que foi contemplado. O não atendimento das especificações incorre na devolução de todos os itens.
c.11 O prazo mínimo para análise do Relatório Final do Projeto é de 30 dias úteis.
c.12 Havendo necessidade de complemento de informação a Comissão de acompanhamento da execução 
do projeto notificará o proponente por via eletrônica (através do e-mail cadastrado ). O proponente deverá 
atender a solicitação, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis da notificação, sob pena de rescisão contratual.
c.13 Caso a contratada não envie o Relatório Final do projeto ou não tenha o mesmo aprovado, será notificada 
pela Secretaria Municipal da Cultura para, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prestar esclarecimentos.
c.14 Caso não se manifeste no prazo determinado a Unidade Gestora julgará o projeto como inadimplente.
c.15 As notas fiscais e recibos deverão ser anexados junto do Informativo de Despesas (Anexo V- Modelo de 
Informativo Despesas) que será entregue junto com Relatório Final do Projeto(Anexo IV – Modelo Relatório 
Final).

CLÁUSULA QUINTA:
5.1. Das obrigações da CONTRATADA:
Realizar as atividades na forma e condições em que foram selecionadas;
Mencionar o Governo do Estado de São Paulo, a Secretaria Municipal da Cultura e o ProAC nos créditos e em 
todo material de divulgação do projeto (impresso, virtual e audiovisual), conforme regras previstas no Manual 
de Identidade Visual do ProAC, disponível no site http://www.proac.sp.gov.br e em formato físico na Secretaria 
Municipal da Cultura;
Enviar, para fins de aprovação, o material de divulgação em formato digital referente à execução do projeto com 
no mínimo 10 (dez) dias úteis de antecedência de sua realização a Secretaria Municipal da Cultura, por meio do 
e-mail cultura@sp.gov.br, informações pelo telefone: (19)3895-4829;
Qualquer alteração no projeto deverá ser solicitada à Secretaria de Cultura com antecedência de 30 dias, por 
escrito, acompanhada de justificativa e assinada pelo representante legal da Contratada, cabendo à administra-
ção deferir ou não o pedido, não tendo este efeito suspensivo sobre o exercício das obrigações constantes 
no projeto;

desligamento de qualquer integrante da ficha técnica deverá ser devidamente justificado com carta assinada 
pelo próprio interessado e encaminhada ao programa;
A inserção de um novo integrante na Ficha Técnica deverá ser acompanhada do respectivo currículo, justifi-
cativa, função a ser desempenhada no projeto, carta assinada declarando estar ciente de sua participação no 
projeto e declaração de que não é funcionário público municipal;
Ficam sob responsabilidade da Contratada todos os contratos, os custos, os encargos e a operacionalização do 
projeto proposto, aí incluídas as licenças e autorizações (ex.: ECAD, SBAT, pagamento de direitos autorais de 
texto e/ou música, etc.) necessárias à realização das atividades previstas no(s) projeto(s) contemplado(s), sendo 
essas de total responsabilidade da Contratada.
A Contratada fica obrigada a prestar contas de acordo com o previsto no Edital Convocatório;
Todos os relatórios deverão ser enviados por e-mail e em cópia impressa, devidamente assinada pela Contra-
tada, de acordo com os prazos estabelecidos pela Secretaria Municipal de Cultura;
A Contratada concorda em receber visitas presenciais da equipe de acompanhamento dos projetos durante o 
período de execução, e a prestar informações e esclarecimentos sobre o mesmo quando necessário.
A Contratada será responsável pela realização do projeto e documentos encaminhados, não implicando seu 
conteúdo qualquer responsabilidade civil ou penal para a Secretaria Municipal de Cultura.
É de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA o ressarcimento de danos causados a CONTRATANTE 
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta 
responsabilidade à fiscalização.
É de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas, assim como os encargos fiscais, sociais, comerciais, 
trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento das obrigações decor-
rentes do presente contrato.

CLÁUSULA SEXTA:

6.1. Das obrigações da CONTRATANTE (Secretaria Municipal de Cultura):

Acompanhar a execução do projeto, através dos relatórios enviados pela Contratada e, sempre que possível e/
ou necessário, por meio de visitas técnicas;
Aprovar o material gráfico enviado pelo contemplado para divulgação de suas ações;
A Secretaria Municipal da Cultura poderá fazer a divulgação na mídia impressa e digital.

CLÁUSULA SÉTIMA:

7.1. Os recursos necessários para desenvolvimento desta ação serão oriundos da Secretaria de Cultura, com 
aporte de R$ 172.000,00 (Cento e Setenta e Dois Mil Reais), os quais serão concedidos em premiação à sele-
ção para execução do projeto cultural objeto deste edital, atendida pela dotação orçamentária nº:

02.08.00 2. - SECRETARIA DE CULTURA

02.08.01 - Depto. de Cultura

3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES. JURIDICA

13.392.0016.2.215 - Gestão dos Eventos Oficiais
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CLÁUSULA OITAVA:

8.1. A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal de Cultura.

CLÁUSULA NONA:

Este Contrato, respeitadas as exigências da Lei, poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de 
notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:
por acordo entre as partes; quaisquer dos motivos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA:

10.1. O presente contrato vigorará pelo período de 09 meses, podendo ser prorrogado nos termos da Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:

11.1. O proponente estará sujeito às sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, Lei 
Municipal nº 4162/2018 e o disposto no DECRETO Nº 3386/2014 que regulamenta sobre o procedimento de 
apuração e aplicação de penalidades às empresas contratadas pelo Município de Socorro, no que couber.
Se o proponente for declarado inadimplente em razão da inadequada aplicação dos recursos recebidos, ou pelo 
não-cumprimento do contrato, não poderá celebrar qualquer outro ajuste ou receber recursos ou apoios  e de 
se inscrever em quaisquer editais da Prefeitura do Município de Socorro por um período de 05 (cinco) anos, 
nos termos do artigo 19 da Lei 12.268, de 20 de fevereiro de 2006, ou até ressarcimento integral ao erário dos 
valores recebidos.
O proponente será considerado inadimplente, após assinatura do contrato, quando:
Utilizar os recursos inadequadamente;
Utilizar os recursos em finalidade diversa do projeto;
Não apresentar, no prazo e/ou na forma prevista, a prestação de contas devida, o Relatório de Acompanhamen-
to e o Relatório de Conclusão do projeto;
Não concluir o projeto como previsto na proposta aprovada;
Não apresentar o produto resultante do projeto, como previsto na proposta aprovada;
Não divulgar o apoio institucional do Governo do Estado de São Paulo – Programa de Ação Cultural da Se-
cretaria da Cultura e da Prefeitura Municipal de Socorro /Secretaria da Cultura e de seus símbolos, durante a 
execução do projeto.
Se o proponente inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará sujeito ainda à adoção das 
seguintes providências, após assinatura do contrato:
Não recebimento da 2ª parcela do prêmio;
Inscrição do proponente no CADIN estadual, nos termos da lei 12.799/2008;
Arquivamento de outras propostas de recebimento de recursos por meio da Lei Estadual nº 12.268/2006;
Devolução dos valores já disponibilizados pelo Município de Socorro, com os acréscimos legais (juros, correção 
monetária e multa).
Em caso de descumprimento, o projeto será excluído em qualquer tempo, e se houver recebido o recurso o 
contrato será rescindido unilateralmente, sob pena de devolução dos valores já disponibilizados pelo Município 
de Socorro, com os acréscimos legais (juros, correção monetária e multa).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS CASOS OMISSOS:

Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei Federal de 
Licitações Nº 8.666, de 1993, e demais normas de licitações e contratos administrativos, e subsidiariamente, 
segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e 
princípios gerais de contratos e demais Normas Legais aplicáveis e cabíveis conforme o caso e de acordo com 
a Constituição Federal.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO:

Fica eleito o foro da Comarca de Socorro, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste 
contrato, não resolvidas administrativamente.

E por estarem de pleno acordo, assinam o presente contrato em 2 (duas) vias de igual teor, em presença de 
duas testemunhas abaixo arroladas.

Socorro,  ................................................

CONTRATANTE

Município de Socorro
André Eduardo Bozola de Souza Pinto - Prefeito Municipal

GESTOR DO CONTRATO

CONTRATADA

TESTEMUNHAS: ------------------------------------        --------------------------------------

Leia todo o formulário antes de iniciar o preenchimento, observando as instruções. Evite repetir 
informações. Não acrescente novos subtítulos.

ANEXO II - FORMULÁRIO PADRÃO
Seleção de projetos na área cultural do Munícipio de Socorro, a ser financiado através de convênio nº 
2018CV00005, Processo 719268/2018 celebrado entre o Estado de São Paulo por intermédio da Secretaria 
da Cultura e o Município de Socorro, destinado a Projeto “Concursos”, “Editais Municipais”.
 Processo nº ___/2019
 Concurso nº ___/2019
                          
1 . DADOS DO PROPONENTE

Nome:
Rg: CPF:
Razão Social : CNPJ:
Endereço
Telefone(s):
e-mail:
Título do Projeto:

2 – Categoria do Projeto
( ) ARTES VISUAIS
( ) AUDIOVISUAL
( ) CULTURA TRADICIOAL
( ) DANÇA
( ) LITERATURA – ESTÍMULO Á LEITURA
( ) LITERATURA – PUBLICAÇÃO DE LIVRO
( ) MÚSICA
( ) TEATRO

3 O que será realizado?
4. CONTRAPARTIDA DE INTERESSE PÚBLICO
5 Quem é o proponente e a equipe envolvida?
6 Cronograma Físico-Financeiro

Demonstre o planejamento para a execução do projeto. Defina as principais atividades a serem desenvolvidas. 
Duração: Informe a quantidade de dias necessários para a execução da atividade relacionada.
Valor estimado do desembolso.

ANEXO III

Seleção de projetos na área cultural do Munícipio de Socorro, a ser financiado através de convênio nº 
2018CV00005, Processo 719268/2018 celebrado entre o Estado de São Paulo por intermédio da Secretaria da 
Cultura e o Município de Socorro, destinado a Projeto “Concursos”, “Editais Municipais”.
 Processo nº ___/2019
 Concurso nº ___/2019
DECLARAÇÃO I
Eu, ......................., RG nº .............., CPF nº..................................., residente no endereço ...................................................
..........., bairro ......................., CEP...................., município de ..........................................................., representante legal 
da empresa _________, C.N.P.J._____________, situada à __________________________,  proponente 
do projeto denominado “.........................................” venho declarar que:
Estou em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no 
inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal;
Tenho ciência e concordo com os termos do Edital;
Cumpro com as normas relativas à saúde e segurança do trabalho, conforme artigo 117, parágrafo único, da 
Constituição do Estado de São Paulo;
Não estou impedido de licitar e contratar com a Administração Pública;
Não sou Funcionário Público do Município de Socorro;
Declaro não ter inscrito mais de um projeto neste Edital, e não ter o mesmo projeto em desenvolvimento no 
programa de incentivo fiscal do ICMS (ProAC – ICMS) - Incentivo Fiscal, ProAC-Editais e/ou ProAC-Municípios, 
da Lei 12.268/2006, ou quaisquer outros recursos da Administração direta e indireta do Governo do Estado 
de São Paulo.
Localidade, ........ de ............................. de 2019.
...................................................................................................
(Nome e assinatura do representante legal da Pessoa Jurídica Proponente)
ANEXO IV

Seleção de projetos na área cultural do Munícipio de Socorro, a ser financiado através de convênio nº 
2018CV00005, Processo 719268/2018 celebrado entre o Estado de São Paulo por intermédio da Secretaria da 
Cultura e o Município de Socorro, destinado a Projeto “Concursos”, “Editais Municipais”.
 Processo nº ___/2019
 Concurso nº ___/2019

MODELO DE RELATÓRIO FINAL

PROPONENTE: PROJETO:
E-MAIL PROPONENTE: TELEFONE PROPONENTE:
I – Relatar como se deu o processo de desenvolvimento e a execução do projeto; II – Descrever as atividades 
executadas, com informações de:
data:
local:
quantidade de público:
outras:
III – Descrever as dificuldades encontradas;
 IV – Outras informações que achar pertinente.

Localidade, ........ de ............................. de 2019.
...................................................................................................
(Nome e assinatura do representante legal da Pessoa Jurídica Proponente)

ANEXO V

Projetos na área cultural do Munícipio de Socorro, a ser financiado através de convênio nº 2018CV00005, 
Processo 719268/2018 celebrado entre o Estado de São Paulo por intermédio da Secretaria da Cultura e o 
Município de Socorro, destinado a Projeto “Concursos”, “Editais Municipais”.

 Processo nº ___/2019
 Concurso nº ___/2019
 
MODELO DE INFORMATIVO DE DESPESAS
Anexar notas fiscais e recibos

PROPONENTE: PROJETO:
INFORMATIVO DE DESPESAS

VALORES
DESCRIÇÃO DATA FAVORECIDO QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL

ANEXO VI - AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM

Como participante do Concurso nº __/2019 realizado pela Prefeitura do Município de Socorro, através da Secretaria 
Municipal de Cultura, DECLARO aceitar expressamente os termos do presente edital, bem como AUTORIZO à Prefei-
tura e à Secretaria da Cultura a utilização das imagens da produção artística em qualquer uma das etapas do projeto.
A presente autorização abrange a utilização das imagens tanto em mídia impressa, como também em mídia ele-
trônica, Internet, Banco de Dados Informatizado, DVD, divulgação científica de pesquisas e relatórios para 
arquivamento e formação de acervo histórico, e poderão ser utilizadas em todo e qualquer projeto e/ou obra 
de natureza sociocultural e educativa em território nacional e/ou no exterior.
As imagens poderão ser utilizadas para reprodução parcial ou integral, com ou sem edição; distribuição; comunicação 
ao público, tais como exibições e exposições; utilização no site da Prefeitura do Município de Socorro e de suas 
secretarias; e outras modalidades de utilização existentes ou que venham a ser inventadas.
Estou ciente de que a Prefeitura do Município de Socorro dispõe da prerrogativa de utilização ou não das ima-
gens, e de que a mesma não tem responsabilidade pelo uso indevido de terceiros, que venham a utilizá-las em outros 
veículos sem o consentimento do autor.

Prefeitura do Município de Socorro,  de  de 2019

Nome do participante:     
Nome do representante legal:      Assinatura:   

ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PLÁGIO E DE RESPONSABILIDADE SOBRE DIREITOS CONEXOS

Como participante do Concurso nº ___/2019 realizado pela Prefeitura do Município de Socorro, através da 
Secretaria Municipal de Cultura, DECLARO para os devidos fins que inexiste plágio das obras e/ou projetos inscritos 
sob nossa responsabilidade, bem como garanto ter a autorização de terceiros que, porventura, tenham direitos 
conexos sobre a produção artística, e me responsabilizo, inclusive, por eventuais reivindicações de terceiros quanto ao 
uso não autorizado, indenizando regressivamente, se for o caso, a Prefeitura em eventual ação condenatória.
Responsabilizo-me a apresentar a identificação dos títulos e as composições das músicas utilizadas nos espetáculos no 
prazo estipulado, e estou ciente e de acordo que, caso utilize músicas que não sejam de domínio público, os en-
cargos do ECAD serão de minha única e exclusiva responsabilidade e me comprometendo a regularizá-los e com-
prová-los através dos documentos competentes, quando demandado pelo Município, sob pena das sanções aplicáveis.

Prefeitura do Município de Socorro,  de ___ de 2019

Nome do participante:     
Nome do representante    legal:    

Assinatura:   ___________________

ANEXO VIII
Projetos na área cultural do Munícipio de Socorro, a ser financiado através de convênio nº 2018CV00005, 
Processo 719268/2018 celebrado entre o Estado de São Paulo por intermédio da Secretaria da Cultura e o 
Município de Socorro, destinado a Projeto “Concursos”, “Editais Municipais”.

 Processo nº ___/2019
 Concurso nº ___/2019

TERMO DE COMPROMISSO DE PARTICIPAÇÃO

NOME RG CPF ENDEREÇO
FUNÇÃO NO 

PROJETO
ASSINATURA DO 

PARTICIPANTE
1)
2)
3)

ANEXO IX - REGULAMENTO
Projetos na área cultural do Munícipio de Socorro, a ser financiado através de convênio nº 2018CV00005, 
Processo 719268/2018 celebrado entre o Estado de São Paulo por intermédio da Secretaria da Cultura e o 
Município de Socorro, destinado a Projeto “Concursos”, “Editais Municipais”.

Projeto Básico

Objeto: Seleção de projetos na área cultural do Munícipio de Socorro, referente ao edital “Concursos”, 
“Editais Municipais”, financiado pelo Governo do Estado de São Paulo com recursos do PROAC, Lei. nº 
11.268/2006.

Objetivo: Fomentar e promover a cultura nas diversas formas de arte, bem como incentivar o aprendizado 
através das oficinas e demais contrapartidas previstas no edital.

Justificativa: Esse edital tem como objetivo exclusivo a seleção pública de projetos artísticos e culturais de 
proponentes locais que receberão recursos previstos no projeto apresentado e aprovado junto a Secretaria 
de Estado da Cultura/Proac no valor total de R$ 172.000,00,  sendo de R$ 150.000,00 o valor repassado ao 
município e R$ 22.000,00 o valor da contrapartida que o município disponibilizou para o projeto, que será  
destinado as seguintes áreas: Artes Visuais, Audiovisual, Cultura Tradicional, Dança, Literatura(dois projetos: 
Estímulo a Leitura e Publicação de Livro), Música e Teatro. 

TERMO DE REFERÊNCIA

Regulamento

1 - Qualificação exigida dos participantes:
a) Proponente é a Pessoa Jurídica que venha a inscrever projeto neste Concurso;
b) O(s) sócio(s) deverá(ão) comprovar que residem no Município de Socorro há mais de 02 anos; 
c) O proponente e os participantes do projeto deverão comprovar sua atuação artística prioritariamente na 
área cultural do Município através de um breve curriculum dos seus participantes;
d) Em cada categoria será escolhido um suplente.
e) Cada proponente poderá inscrever somente 01 (um) projeto neste Concurso, sob pena de exclusão dos 
projetos inscritos pelo mesmo proponente;
f) É vedada a participação de funcionário público do Município de Socorro, nos projetos inscritos neste 
Concurso;
g) É proibida a inscrição neste edital se o mesmo projeto recebeu recursos do Programa de Ação Cultural: 
ProAC-ICMS - Incentivo Fiscal, ProAC-Editais e/ou ProAC Municípios, da Lei 12.268/2006 ou quaisquer out-
ros recursos da Administração direta e indireta do Governo do Estado de São Paulo.

2 - Diretrizes e a forma de apresentação do trabalhos:

Os projetos inscritos e os respectivos proponentes serão avaliados em 2 (duas) etapas:

Etapa 1 - Da habilitação - triagem, de caráter eliminatório, coordenada pela Comissão Especial de Licitação, 
com o objetivo de verificar se o proponente cumpre as exigências previstas neste Edital, notadamente na 
entrega da documentação contida no ENVELOPE 1 – HABILITAÇÃO, conforme o previsto neste edital;

Etapa 2 - Da avaliação da Comissão especial do Concurso – avaliação de caráter classificatório de todos os 
projetos habilitados na etapa 1, e contidos nos ENVELOPES 2 – PROJETOS, segundo os critérios previstos 
neste Edital.

3 - ENVELOPE 01 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
A documentação de habilitação deverá ser entregue na forma abaixo especificada, devendo constar os docu-
mentos abaixo elencados, sob pena de inabilitação:
- Pessoa Jurídica:
- Cópia do CPF e o documento de identidade (RG) do(s) sócio(s) proponente(s) administradores, com pode-
res legais de representação devidamente comprovado através dos documentos constantes no item “c”;
- Cópia de um comprovante de endereço do(s) sócio(s), comprovando que residem no Município de Socorro 
há mais de dois anos;
- Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, cujo objeto social seja compatível com o objeto 
deste Edital.
- Cópia simples da ata de eleição e posse da diretoria, quando for o caso;
- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;
- Prova de regularidade perante a Fazenda Federal (Certidão conjunta de débitos relativos a tributos Federais 
e dívida ativa da União);
- Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual (Certidão negativa quanto à dívida ativa do Estado) perti-
nente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame; (http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br);
- Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (mobiliário) da sede ou domicílio da licitante, ou outra 
equivalente, na forma da lei, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;
- Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) demonstrando situação 
regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.
- Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 
certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho (CNDT), aprovada pelo 
Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943.
- Certificado de Regularidade Cadastral de Entidade – CRCE, em caso de pessoa jurídica sem fins lucrativos, 
datado do dia da apresentação da documentação à Secretaria;
- Declarações devidamente assinadas:
- Declaração de aceitação expressa dos termos do presente edital, bem como de autorização à Prefeitura e 
à Secretaria da Cultura da utilização das imagens da produção artística em qualquer etapa, em mídia impressa 
ou eletrônica e internet;
- Declaração de inexistência de plágio das obras e/ou projetos inscritos, bem como a garantia de possuir 
autorização de terceiros que, porventura, tenham direitos conexos sobre a produção artística, se responsabi-
lizando inclusive, por eventuais reivindicações de terceiros quanto ao uso não autorizado e recolhimentos ao 
ECAD, indenizando regressivamente, se for o caso, a Prefeitura em eventual ação condenatória;



Página 07Socorro, 24 de maio de 2019

- As declarações exigidas na habilitação deverão ser assinadas pelo(s) representante legal da empresa, compro-
vando mediante contrato social ou estatuto com igual qualidade; ou se por terceiro com procuração; esta, caso 
particular, devidamente autenticada e reconhecida à firma.
- Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração Municipal aceit-
ará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das 
propostas.
- Para fins de comprovação de regularidade fiscal serão aceitas as competentes certidões negativas e as posi-
tivas com efeito de negativa.
- Os documentos deverão estar com data de validade regular e não serão aceitos protocolos, guias de recolhi-
mento ou consulta de regularização em substituição aos mesmos, devendo ser em original ou cópia autenticada 
em cartório ou por servidor da administração.
- Não será aceita qualquer complementação, modificação, substituição ou supressão de documentos indicados 
nos subitens acima após a entrega dos envelopes no setor de protocolo.
- Não serão aceitos documentos rasurados, ilegíveis ou com prazo de validade vencido.
- Não serão aceitos protocolos da documentação, nem documentos com prazo de validade vencido.

4 - ENVELOPE 02 -  PROJETO

Os interessados poderão participar com apenas um projeto e cada projeto deverá ser apresentado em 04 
(quatro) vias, de igual teor, todas dentro de um mesmo envelope. 
A estrutura básica do projeto deverá seguir o seguinte roteiro:
Os proponentes deverão apresentar obrigatoriamente no envelope 02:
1- o Formulário Padrão (Anexo II), devidamente preenchido em Fonte: Arial / Tamanho da fonte: 12/ Espaça-
mento entre linhas: 1,5;
Termos de compromisso de participação do projeto assinados pelos principais integrantes do projeto;

4 - DOS CRITÉRIOS DA ANÁLISE DO PROJETO

- Os jurados deverão dar notas de 0 a 05, e a soma de todos os critérios cumpridos dará a classificação do 
proponente, conforme critérios abaixo especificados:
- Relevância e criatividade do projeto;
- Comprovação da experiência do proponente,
- Interesse público do projeto: a análise deverá avaliar e valorar os impactos positivos que a realização da ação 
promoverá;
- Proposta de Contrapartida: a análise deverá avaliar e valorar a coerência da contrapartida com a proposta 
apresentada;
- Excelência e relevância artística do projeto: a análise deve buscar aferir a excelência do projeto dentro do 
contexto cultural atual e a sua relevância norteando o estímulo de manifestações que possam trazer à tona a 
repercussão das suas atividades entre o público alvo.
- Compatibilidade orçamentária: a análise deverá avaliar se o orçamento contempla todas as atividades neces-
sárias à execução do projeto que demandam o aporte de recursos financeiros, se a distribuição de recursos foi 
feita de forma equilibrada, se todos os itens do orçamento estão de acordo com os preços praticados no meio 
cultural e se as remunerações dos participantes estão coerentes com o trabalho a ser desenvolvido;
- Viabilidade de realização do projeto: a análise deverá avaliar de forma conjugada se o projeto da forma com 
que foi apresentado (orçamento, cronograma, atividades, contrapartidas) tem plenas condições de ser realizado 
e que os envolvidos têm capacidade técnica para tanto.
- Em caso de empate, o primeiro critério de desempate será relevância e criatividade do projeto.
5 - Condições de realização do concurso e os prêmios que serão concedidos, o edital irá selecionar projetos 
culturais nas seguintes categorias.
a) Artes Visuais: essa categoria contempla 03 projetos, com valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) cada um, para 
projetos de produção de mostra, ciclo ou exposição pública, por um período mínimo de 30 (trinta) dias de um 
trabalho artístico que poderá ser individual ou coletivo e em diferentes estéticas(clássica, contemporânea, Naif 
etc), que toquem manifestações artísticas tais como a pintura, a escultura, a gravura, a fotografia, a vídeo- arte, 
a performance, a instalação, a arte em mídias eletrônicas e digitais e outras experiências artísticas; essas mani-
festações são consideradas obras de arte. Entre as contrapartidas o proponente deverá oferecer pelo menos 
duas oficinas gratuitas ao público.
b) Audiovisual: essa categoria contempla um prêmio de R$ 11.000,00(onze mil reais) para a realização de um filme de 
ficção ou documentário (sem limite de duração), e ações de fomento nessa área, que devem contemplar a manutenção 
e/ou criação de trabalhos continuados no domínio do audiovisual e podem envolver uma ou mais das seguintes iniciati-
vas: aprimoramento, capacitação e formação de profissionais; formação de público; desenvolvimento de laboratórios de 
criação; organização de mostras, fóruns ou seminários; entre outras ações. 
Entre as contrapartidas previstas o proponente premiado deverá oferecer ao menos duas oficinas gratuitas ao público.
c) Cultura Tradicional: essa categoria contempla dois prêmios de R$ 7.500,00(sete mil e quinhentos reais) cada 
um, para projetos que contemplem a promoção das culturas populares e tradicionais de Socorro. Os projetos 
devem contemplar 01 (um) ou mais dos itens abaixo descritos: a) Rituais e festas populares; danças dramáticas; 
b) Arte popular performática; c) Arte e artesanato popular: pinturas naifs, desenhos, grafismos e outras formas 
de artesanato e expressão plástica; d) Educação e processos próprios de transmissão de conhecimentos: mitos, 
histórias e outras narrativas orais; Textos escritos; Cuidados e práticas populares de saúde; f) Alimentação e 
culinária tradicionais; g) Memória e registro: audiovisual, CDs, cinema, vídeo ou outros meios eletrônicos e de 
comunicação que visem a preservação, promoção, visibilidade e reflexão sobre diferentes aspectos das culturas 
tradicionais; h) Outras formas de expressão próprias das culturas populares. Entre as contrapartidas o propo-
nente deverá oferecer pelo menos duas oficinas gratuitas ao público..
d) Dança: essa categoria envolve dois prêmios de R$ 15.000,00(quinze mil reais) cada um, para projetos que 
contemplem a produção de espetáculo e temporada de dança em suas diferentes vertentes, inclusive espetácu-
los para público infantil e/ou juvenil. Sabendo-se que a temporada corresponde a um conjunto de no mínimo 06 
(seis) apresentações do espetáculo. Entre as contrapartidas o proponente deverá prever oferecer pelo menos 
uma oficina gratuita ao público.
e) Literatura: essa categoria envolve dois prêmios: um para Estimulo à Leitura no valor de R$ 7.000,00(sete mil 
reais), envolvendo projetos que contemplem: Contações de História, Leitura Pública, Oficinas, Palestra em tor-
no da Literatura (autores e obras), Sarau Literário, entre outros. Entre as contrapartidas o proponente deverá 
oferecer pelo menos duas oficinas/apresentações ao público na Biblioteca Municipal Profª. Esther de Camargo 
Toledo Teixeira. O segundo prêmio será para Publicação de um Livro autoral.
f) (Impresso e/ou e-Book) no valor de R$ 14.000,00(quatorze mil reais), que pode ser de poesia, prosa, romance 
ou pesquisa em diferentes áreas do conhecimento. Entre as contrapartidas o proponente deverá oferecer 05 
exemplares do seu livro para Biblioteca Municipal Prof. Esther de Camargo Toledo Teixeira.
g) Música: essa categoria envolve 05 prêmios de R$10.000,00(dez mil reais) cada um para espetáculos e con-
certos. A categoria compreende ainda ações de fomento nessa área, que devem contemplar a manutenção e/
ou criação de trabalhos continuados no domínio da música e formação musical, e podem envolver uma ou 
mais das seguintes iniciativas: aprimoramento, capacitação e formação de profissionais; formação de público; 
desenvolvimento de laboratórios de criação; organização de festivais, mostras, fóruns e/ou seminários. Saben-
do-se que a temporada corresponde a um conjunto de no mínimo, 04 (quatro) apresentações dos espetáculos 
contemplados por esse prêmio Em contrapartida os proponentes devem oferecer pelo menos duas oficinas 
gratuitas ao público.
h) Teatro: essa categoria envolve 02 prêmios de prêmios de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) para 
projetos que contemplem a produção de espetáculo e temporada de teatro, podendo ser para adultos ou para 
o publico infantil e/ou juvenil. Sabendo-se que a temporada corresponde a um conjunto de no mínimo 03 (três) 
apresentações do espetáculo. Entre as contrapartidas dos premiados estará previsto que cada um deles ofereça 
ao menos duas oficinas gratuitas ao público.

Quadro com cada categoria e o valor do prêmio
Finalidade / Categoria Valor do Prêmio por categoria Quantidade de Prêmios

Artes Visuais R$ 30.000,00 3 prêmios de R$ 10.000,00
Audiovisual R$ 11.000,00 1 prêmio de R$ 11.000,00

Cultura Tradcional R$ 15.000,00 2 prêmios de R$ 7.500,00
Dança R$ 30.000,00 2 prêmios de R$ 15.000,00

Literatura R$ 21.000,00 01 prêmio de R$ 7.000,00 para estimulo de leitura.
01 prêmio de R$ 14.000,00 para publicação de livro.

Música R$ 50.000,00 05 prêmios de R$ 10.000,00
Teatro R$ 15.000,00 02 prêmios de R$ 7.500,00

Total R$ 172.000,00

 6 - Etapas do Concurso: 
- Lançamento do edital 
- Período de disponibilização de inscrições para Proponentes por um período de 45 dias.
- Análise da Documentação dos Inscritos pela Comissão de Análise de - Documentação 
- Análise dos Projetos pela Comissão de Seleção 
- Publicação da Ata de Análise da Comissão de Seleção dos Projetos 
- Prazo de Recurso.
- Resposta aos Recursos.
- Homologação e Resultado Final. 
- Repasse de recursos - 60% do valor destinado a cada categoria na assinatura do contrato para a primeira 
etapa de realização dos projetos pelos proponentes e o restante de 40% na entrega do relatório final.
- O proponente deverá indicar conta própria para o depósito;
- Vigência e Execução dos Projetos e Prestação de Contas dos proponentes com o Município;
- Prestação de Contas do Município para o Estado.
- Como contrapartida os proponentes devem dar acesso gratuito à todas as apresentações e oferecer ao pú-
blico oficinas, de acordo com cada categoria.

7 - Prazos de execução: 
- Os proponentes terão 07 meses para execução do projeto aprovado os projetos que serão apresentados em 
vários locais da nossa cidade tais como: Teatro, Biblioteca, Museu, Praça da Matriz entre outros;
- No 08 mês deverão prestar contas através do relatório final, relacionando despesas e recibos;
- Ao término da prestação de contas dos proponentes a Secretaria Municipal de Cultura deverá fazer a presta-
ção de contas a Secretaria Estadual de Cultura/Proac.

Tiago de Faria
Secretário Municipal da Cultura
Quadro com cada categoria e o valor do prêmio

Etapas do Concurso: 
Lançamento do edital 
Período de disponibilização de inscrições para Proponentes por um período de 45 dias.
Análise da Documentação dos Inscritos pela Comissão de Análise de Documentação 
Análise dos Projetos pela Comissão de Seleção 
Publicação da Ata de Análise da Comissão de Seleção dos Projetos 
Prazo de Recurso.
Resposta aos Recursos.
Homologação e Resultado Final. 
Repasse de recursos - 60% do valor destinado a cada categoria na assinatura do contrato para a primeira etapa 
de realização dos projetos pelos proponentes e o restante de 40% na entrega do relatório final.
O proponente deverá indicar conta própria para o depósito;
Vigência e Execução dos Projetos e Prestação de Contas dos proponentes com o Município;
Prestação de Contas do Município para o Estado. 
Como contrapartida os proponentes devem dar acesso gratuito à todas as apresentações e oferecer ao público 
oficinas , de acordo com cada categoria .
Prazos de execução: 
Os proponentes terão 07 meses para execução do projeto aprovado os projetos que serão apresentados em 
vários locais da nossa cidade tais como: Teatro, Biblioteca, Museu, Praça da Matriz entre outros;
No 08 mês deverão prestar contas através do relatório final, relacionando despesas e recibos;
Ao término da prestação de contas dos proponentes a Secretaria Municipal de Cultura deverá fazer a presta-
ção de contas a Secretaria Estadual de Cultura/Proac.

Tiago de Faria
Secretário Municipal da Cultura

DESPACHO
 

PROCESSO Nº 063/2018/PMES – PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2018
Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica, visando a prestação de serviços de Transporte de 
Escolares, com dois operadores por veículo (sendo um condutor e um monitor), para 01 (uma) 
rota de transporte de alunos da zona rural.
Considerando a Certidão constante as fls 388, do processo em epígrafe, DEFIRO a ANULAÇÃO do 
Apostilamento de Preços realizada para a empresa FRANCISCO MICHELLI DE GODOY – MEI, visando o 
Reajuste de preço no Km/rodado, permanecendo o valor do KM/rodado conforme contrato firmado na data 
01/08/2018. 
Encaminhe o presente despacho para a Secretaria da Fazenda para Anulação do empenho e em trânsito direto 
a Supervisão de Licitação para publicação e demais providências cabíveis. 
Socorro, 23 de maio de 2019.

André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal

EDITAL
A Prefeitura Municipal da Estância de Socorro comunica a todos os interessados que se encontra aberto na 
Supervisão de Licitação o seguinte processo:
Processo Nº 040/2019/PMES – Tomada de Preços Nº 001/2019. Objeto: Contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de obras de engenharia e/ou arquitetura visando a 
“Reforma e Adequações de Acessibilidade no Centro Cultural e Turístico do Município de 
Socorro/SP”, com fornecimento de materiais, Contrato de Repasse celebrado entre o Município 
de Socorro e a União Federal, por intermédio do Ministério do Turismo, representado pela 
Caixa Econômica Federal, Contrato de Repasse OGU nº 870258/2018/MTUR/CAIXA, Operação 
1058581-63 – Programa Turístico – Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística-Reforma do 
Centro Cultural e Turístico no Município de Socorro-SP, conforme especificações contidas no 
Anexo III do edital – Memorial Descritivo. Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL. Encerramento para a 
entrega dos envelopes Nº 01 – Habilitação, Nº 02 – Proposta Comercial, até às 9h 30 min do dia 14/06/2019, 
e reunião de Licitação às 10h. Período de Disponibilização do Edital: 24/05/2019 à 10/06/2019. Período de 
Cadastramento: 24/05/2019 à 11/06/2019. Socorro, 22 de Maio de 2019.
O Edital completo, memoriais descritivos, cronogramas, planilhas orçamentárias, e plantas 
necessárias serão disponibilizados no site www.socorro.sp.gov.br e maiores informações poderão ser obtidas 
junto à Supervisão de Licitação do Município de Socorro, pessoalmente, das 8:30 as 17:00 horas, na Avenida José 
Maria de Faria, 71, salto, Socorro, São Paulo, ou pelo telefone (19) 3855-9655, no horário comercial, exceto aos 
sábados, domingos, feriados e pontos facultativos. 
Paulo Reinaldo de Faria – Chefe da Supervisão de Licitação

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

Considerando o disposto no Art. 65, § 8º da Lei Federal de Licitações Nº 8.666/93 e demais alterações 
posteriores conforme DEFERIMENTO expresso no Despacho do Exmo. Sr. Prefeito Municipal fica concedido 
ao requerente o reajuste de preços, no valor do KM/rodado ao dia a partir de 27/05/2019, como segue: 

Nome do Contratado Nº da 
 Rota

Processo 
Nº

Pregão  
Presencial 

nº 
Valor 

 por KM

valor 
equivalente ao 

reajuste INDICE 
IPCA fev/2019 

(3,89%)

 VALOR 
A PARTIR 

DE 
27/05/2019 

Km 
Total 
 dia

dias 
letivos Valor Total 

          
Alcides de Moraes - MEI      01 008/2018 004/2018  R$  2,28  R$   0,06  R$     2,34 140    117  R$  982,80 

VALOR TOTAL  
    R$   982,80 

Esta apostila de reajuste de preços terá vigência a partir de 27/05/2019 e passará a fazer parte integrante do 
processo acima descrito, bem como a nota de complemento de empenho emitida pela Secretaria da Fazenda, 
totalizando o valor de R$ 982,80 (Novecentos e Oitenta e Dois Reais e Oitenta Centavos).

Socorro, 23 de maio de 2019.
Paulo Reinaldo de Faria

Chefe da Supervisão de Licitação

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

Conforme certidão de fls 6419 do processo em epígrafe e DEFERIMENTO expresso no Despacho do Exmo. 
Sr. Prefeito Municipal, realizo a Rerratificação da Apostila de Reajuste de Preços, nas rotas de nº 14, 19 e 41, 
conforme segue: 

Nome do Contratado Nºda 
Rota

Valor 
 por KM

valor 
equivalente ao 

reajuste INDICE 
IPCA fev/2019 

(3,89%)

NOVO 
VALOR 

A PARTIR 
DE 

06/05/2019

Aditamento 
de km ao dia 
realizado em 
28/03/2019

dias 
letivos Valor Total 

Carlos Rogério Domingues de Moraes 
- MEI 14  R$ 1,550 R$    0,040 R$    1,59 16 132 R$    84,48
Maria Claudia Specie - MEI 19  R$ 1,790 R$    0,050 R$   1,84 21 132 R$    138,6
Alfio de Souza Bueno Fillho - ME 41  R$ 1,420 R$    0,040 R$   1,46 14 132 R$    73,92

Esta apostila de reajuste de preços terá vigência a partir de 06/05/2019 e passará a fazer parte integrante do 
processo acima descrito, bem como a nota de complemento de empenho emitida pela Secretaria da Fazenda.

Socorro, 22 de maio de 2019

Paulo Reinaldo de Faria
Chefe da Supervisão de Licitação

RESUMO DE ATA DE JULGAMENTO
ATA DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO - CONCORRÊNCIA Nº 001/2019, para a Concessão de Direito 
de Uso das instalações de 01 (um) quiosque destinado à exploração comercial localizado na Praça Rachid 
José Maluf, nº 87, neste Município de Socorro, pelo período de 12 meses, conforme informações descritas no 
Anexo II – Memorial Descritivo do edital. Aos vinte e um dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, 
às 10h, na Sala da Comissão Municipal de Licitações do Município de Socorro, procedeu-se à abertura da 
sessão, para o julgamento do presente procedimento licitatório, estando presente a Comissão Municipal de 
Licitações. Após o horário da entrega dos envelopes 01 – Habilitação e 02 – Proposta com encerramento 
para a entrega dos mesmos às 09h30min, e logo após a lavratura da ata.  Verificando ainda que o edital foi 
publicado no DOE - Diário Oficial do Estado de São Paulo, Jornal de grande circulação, Jornal Oficial de 
Socorro e disponibilizado na íntegra no site oficial da municipalidade (www.socorro.sp.gov.br) nos termos 
estabelecidos em Lei, demonstrando que a municipalidade cumpriu com os requisitos legais para a publicidade 
e transparência do certame. Protocolou o envelope n° 01 – Habilitação e de n° 02 – Proposta, a seguinte 
empresa: 1) JOÃO DE SOUZA PINTO 62575309891 (protocolo nº 8976/2019). Procedendo-se a aberturada 
do envelope de Habilitação, conferido e rubricado pela Comissão e representante da licitante. A comissão, 
após análise de rotina verificou que a documentação apresentada pela empresa estava em conformidade com 
as exigências constantes no instrumento editalício. Quanto ao disposto no item 7.1.3, constatou-se que a 
empresa apresentou comprovante de enquadramento no regime de ME (Microempresa). A Comissão verificou 
ainda a veracidade e autenticidade das certidões apresentadas através dos sites oficiais confirmada a validade e 
procedência das certidões e documentos apresentados pela única empresa participante do presente certame. 
Diante do exposto e por estar com as documentações de acordo com o solicitado no Edital, declarou-se 
habilitada a seguinte empresa: 1) JOÃO DE SOUZA PINTO 62575309891. A Comissão Municipal de Licitações 
do Município de Socorro, levando em conta o item 10.3.1 do edital, comunicou a licitante presente sobre a 
habilitação, concedendo o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis contra os atos praticados por esta Comissão 
Municipal de Licitações, nos termos do art. 109, inc. I, alínea “a” da Lei Federal de Licitações nº 8.666/93 
e demais alterações posteriores. A Comissão considerando que o licitante presente declarou abrir mão de 
quaisquer recursos, em ato continuo, será dada prosseguimento a sessão com a abertura do envelope de Nº - 02 
Proposta. Na presente data, deu-se prosseguimento a sessão com a abertura do envelope de Nº - 02 Proposta. 
Procedendo-se a abertura do envelope de Proposta, conferido e rubricado pela Comissão e licitante, sendo 
que após análise de rotina verificou-se que a proposta apresentada pela empresa estava em conformidade com 
as exigências e solicitações contidas no instrumento editalício, inclusive quanto ao valor ofertado que estava 
de acordo com a planilha orçamentária. Em observância aos ditames da Lei Complementar nº 123/2006 e suas 
alterações a Comissão verificou ainda que a empresa habilitada é enquadrada no regime de ME, nos termos Lei 
Complementar nº 123/2006 e suas alterações, respeitada a ordem de classificação. Após, solucionados todos 
os questionamentos inerentes ao presente processo, tendo em vista que a proposta estava em conformidade 
com o Edital e levando-se em conta, exclusivamente, o critério de maior lance a classificação ficou sendo a 
seguinte: 1º) JOÃO DE SOUZA PINTO 62575309891, pelo valor mensal de R$ 815,98 (Oitocentos e Quinze  
Reais e Noventa e Oito Centavos); totalizando o valor de R$ 9.791,76 (Nove Mil e Setecentos e Noventa e 
Um Reais e Setenta e Seis Centavos), para o período de 12 (doze) meses. A Comissão Municipal de Licitações 
CLASSIFICOU o objeto do presente certame para a empresa: JOÃO DE SOUZA PINTO 62575309891, pelo 
valor mensal de R$ 815,98 (Oitocentos e Quinze Reais e Noventa e Oito Centavos), totalizando o valor de 
R$ 9.791,76 (Nove Mil e Setecentos e Noventa e Um Reais e Setenta e Seis Centavos), para o período de 12 
(doze) meses. O Presidente da Comissão Municipal de Licitações da Prefeitura do Município de Socorro deu 
por encerrada a presente sessão, concedendo ao licitante presente o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis 
contra os atos praticados por esta Comissão Municipal de Licitações. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a 
presente ata. Socorro, 21 de maio de 2019. Paulo Reinaldo de Faria - Presidente da Comissão.

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, e art. 9º, letra “a”, inc. XXVI do 
Decreto Municipal nº 2914/2011, ADJUDICO e HOMOLOGO o resultado PROCESSO Nº 118/2018/
PMES – PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2018, cujo objeto é o Aquisição de equipamentos (coletes 
balísticos e escudos) para reestruturação e uniformização da Guarda Civil Municipal, a ser 
adquirido através de convenio firmado entre o Município de Socorro e o Ministério da Justiça, 
por intermédio da Secretaria Nacional de Segurança Pública - SENASP, Convênio SENASP/
MJ nº 793113/2013, SICONV nº 068400/2013, visando melhorar o atendimento prestado à 
população, conforme especificações constantes no anexo II – Termo de Referência do edital, 
para as empresas abaixo relacionadas, conforme Ata de Julgamento de 07/02/2019 e Ata de sessão de análise 
de Amostra realizada em 14/05/2019 por Comissão Especial designada para tal fim através da portaria nº: 
8170/2019, disponibilizadas na íntegra no sítio eletrônico da municipalidade (www.socorro.sp.gov.br), a saber: 
GOEMANN COMERCIAL EIRELI - EPP, para o item 01, pelo valor total de R$ 56.400,00 (Cinquenta 
e Seis Mil e Quatrocentos Reais). PREMIERSEG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP, para o 
Item 02, pelo valor total de R$ 5.800,00 (Cinco Mil e Oitocentos Reais). Assim sendo, RATIFICO o respectivo 
julgamento proferido pela Pregoeira, ADJUDICANDO e HOMOLOGANDO o presente processo de Pregão 
Presencial. Socorro, 23 de maio de 2019. André Eduardo Bozola de Souza Pinto - Prefeito Municipal.
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CÂMARA MUNICIPAL ...........................................

Sessão Ordinária de 20 de maio de 2019 
Presidência do Vereador: João Pinhoni Neto
Vereadores presentes: Edeli de Fatima Antunes de Almeida, João Pinhoni Neto, José 
Carlos Tonelli, José Paschoalotto, Lauro Aparecido de Toledo, Luis Carlos Borin, Marcelo 
José de Faria, Marcos Alexandre Conti e Tomás D’Aquino Frattini.

EXPEDIENTE:
Em votação: Atas das Sessões Ordinária e Extraordinária de 06 de maio de 2019. 
Deliberação do Plenário: aprovadas por unanimidade.

Expediente encaminhado pelo Executivo Municipal
Ofício n.º 20/2019: encaminha a prestação de contas da Prefeitura Municipal referente 
ao mês de abril de 2019. Deliberação da Presidência: Encaminhe-se a Comissão 
Permanente de Finanças e Orçamento para apreciação e elaboração de parecer;
Ofício n.º 019/2018: encaminha o Projeto de Lei n.º 35/2019 que “altera o artigo 52 da 
Lei n.º 3.406/2010 e dá outras providências”.  Deliberação da Presidência: Encaminhe-se 
às Comissões Permanentes de Justiça e Redação e de Defesa do Meio Ambiente e do 
Consumidor para apreciação e elaboração de pareceres.
Comunicado: encaminha copia do Ofício DPLAN n.º 049/2018 informando a dispo-
nibilização de recursos destinados a duplicação da Av. Farmacêutico Oswaldo Paiva e 
recapeamento de ruas do município de Socorro. Deliberação da Presidência: Para conhe-
cimento dos senhores Vereadores;

Expediente encaminhado por diversos
Email enviado pela Caixa Econômica Federal: informa a existência de crédito no 
valor de R$ 50.000,00 proveniente do Orçamento da União em favor da Irmandade 
da Santa Casa de Misericórdia de Socorro destinado a reforma de unidade de atenção 
especializada em saúde.  Deliberação da Presidência: Para conhecimento dos senhores 
Vereadores;

Expediente encaminhado pelos senhores Vereadores
Projeto de Lei n.º 36/2019 do Vereador João Pinhoni Neto: denomina logradouro 
público como Rua Santo Expedito. Deliberação da Presidência: Encaminhe-se às 
Comissões Permanentes de Justiça e Redação para apreciação e elaboração de pareceres;
Moção n.º 04/2019 da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência 
Social: apela à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para que seja aprovado 
o Projeto de Lei Complementar 02/2013, do Deputado Estadual Carlos Giannazi, que 
assegura o direito à Aposentadoria Especial aos Diretores de Escola, Coordenadores 
pedagógicos e Supervisores Escolares, bem como aos Professores titulares que ocupam 
esses cargos, independente do vinculo administrativo. Deliberação do senhor Presidente: 
em votação. Deliberação do Plenário: aprovada por unanimidade;
Pedido de Informação n.º 12/2019 do Vereador Marcelo José de Faria: solicita 
informações acerca de análises de água dos potes municipais. Deliberação da Presidência: 
Encaminhe-se ao senhor Prefeito o presente expediente;
Pedido de Informação n.º 13/2019 do Vereador Marcelo José de Faria: solicita 
informações acerca da manutenção da via do novo terminal rodoviário. Deliberação da 
Presidência: Encaminhe-se ao senhor Prefeito o presente expediente;
Pedido de Informação n.º 14/2019 do Vereador Marcelo José de Faria: solicita 
informações acerca manutenção da estrada do contorno. Deliberação da Presidência: 
Encaminhe-se ao senhor Prefeito o presente expediente;
Requerimento do Vereador Marcos Alexandre Conti: n.º 52/2019, requer que 
seja justificada sua ausência nas Sessões Ordinária e Extraordinária, realizadas no dia 
06/05/2019, uma vez que nessa data estava acompanhando seu filho que compareceu 
a atendimento na Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação. Deliberação da Presidência: 
atenda-se;
Requerimento do Vereador Tomás D Aquino Frattini: n.º 53/2019, requer que 
seja oficiada a empresa TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) para que adote as medidas que 
se fizerem necessárias a fim de realizar a manutenção e devidos reparos para melhoria 
do sinal da rede de telefonia fixa no Bairro Lavras de Cima. Deliberação do Plenário: 
aprovado por unanimidade;
Requerimento do Vereador Lauro Aparecido de Toledo: n.º 54/2019, requer que 
seja oficiado o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem – DER/SP solicitando 
seus bons préstimos no sentido de que este autorize a construção pelo município de 
uma ou duas lombadas na Rodovia Capitão Barduíno (SP-008), na altura do número 558, 
em frente aos ‘Móveis Redentor’. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento de autoria conjunta dos Vereadores: n.º 55/2019, solicitando a 
consignação em ata manifestando profundo pesar pelo falecimento de: João de Deus 
Moraes, ocorrido em 03 de maio de 2019; Alzira Ferraz Ferreira, ocorrido em 05 de 
maio de 2019; José Arnóbio Gomes de Melo, ocorrido em 05 de maio de 2019; Antonio 
dos Santos, ocorrido em 07 de maio de 2019; Avelina Siqueira Castro, ocorrido em 10 de 
maio de 2019; Antonio Franco Godoy, ocorrido em 10 de maio de 2019; Angelino Gomes 

Moraes, ocorrido em 11 de maio de 2019; Cyneides Carvalho da Silva, ocorrido em 12 de 
maio de 2019; José Francisco Brolezi, ocorrido em 14 de maio de 2019; Neusa Aparecida 
Furlan Decome, ocorrido em 14 de maio de 2019. Deliberação da Presidência: atenda-se;
Requerimento da Vereadora Edeli de Fatima Antunes de Almeida: n.º 56/2019, 
requer que seja oficiado ao senhor Governador do Estado de São Paulo, Dr. João Dória, 
a fim de que destine verba para construção de uma passarela para pedestres na Rodovia 
Capitão Barduíno, próximo à Feira de Malhas. Deliberação do Plenário: aprovado por 
unanimidade;
Requerimento da Vereadora Edeli de Fatima Antunes de Almeida: n.º 57/2019, 
requer que seja oficiado ao DER, a fim de que proceda aos estudos necessários para 
construção de uma passarela para pedestres na Rodovia Capitão Barduíno, próximo à 
Feira de Malhas. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento da Vereadora Edeli de Fatima Antunes de Almeida: n.º 58/2019, 
requer que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Deputado Federal Herculano Passos, 
a fim de interceder junto ao Governo Federal, para destinação de verba para aquisição 
de viaturas para a Guarda Civil Municipal para a realização de ronda escolar, na cidade de 
Socorro. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Requerimento do Vereador Lauro Aparecido de Toledo: n.º 59/2019, requer que 
seja constado em ata Voto de Congratulação aos profissionais do SEBRAE CAMPINAS 
pelos serviços prestados no Município de Socorro. Deliberação do Plenário: aprovado 
por unanimidade;
Indicações do Vereador José Paschoalotto ao Senhor Prefeito: nº 101/2019, 
indica que providencie a aquisição de um endoscópio para o Hospital Dr. Renato Silva; nº 
102/2019, indica a instalação de bebedouros para animais de rua em locais estratégicos 
do município; nº 103/2019, indica a implantação de mão dupla de direção na Rua Dr. 
Carlos Norberto, no trecho compreendido entre a farmácia Conde e a Av. Dr. Rebouças; 
e  nº 111/2019, indica a instalação de lombada na estrada rural do bairro dos Marianos, 
em frente à ‘Chácara Palmeiras’;
Indicações do Vereador Tomás D Aquino Frattini ao Senhor Prefeito: nº 
104/2019, indica que sejam realizados os devidos estudos visando o prolongamento da 
rede de iluminação pública na Estrada Vicinal Saturnino Rodrigues de Moraes (no trecho 
compreendido entre a residência do ‘Marcão Boiadeiro’ até a curva do loteamento 
Campos Salles II.), instalando 29 pontos de Luz; nº 105/2019, indica o prolongamento da 
rede de iluminação pública no trecho compreendido entre a rotatória até o Loteamento 
Parque Barbosa; nº 109/2019, indica que construa calçadas com tijolinhos de concreto 
intertravados, no bairro do Livramento, em trecho de aproximadamente 1000 metros, 
entre a Igreja e o Ponto de Ônibus localizado nas margens da Rodovia Dr. Otávio de 
Oliveira Santos; nº 110/2019, indica que realize a instalação de aproximadamente 30 
Postinhos de Luz, do tipo Decorativo para a iluminação no bairro do Livramento, no 
trecho de entre a Igreja e o Ponto de Ônibus localizado nas margens da Rodovia Dr. 
Otávio de Oliveira Santos; nº 113/2019, indica que sejam tomadas as medidas necessárias 
junto aos órgãos competentes para que seja instalada iluminação pública em via localizada 
no Bairro dos Pereiras, com aproximadamente 500m de extensão e 12m de largura, com 
seu início na margem direita do Km 1,90 da Estrada Municipal Saturnino Rodrigues de 
Moraes, no sentido centro/bairro;
Indicação do Vereador João Pinhoni Neto ao Senhor Prefeito: nº 106/2019, 
indica que seja realizada a pavimentação asfáltica do trecho de terra localizado no Bairro 
dos Pereiras, com aproximadamente 1,50km de extensão, com seu início ao final da 
Estrada Municipal Saturnino Rodrigues de Moraes (km 5 + 300 metros), no sentido 
centro/bairro; 
Indicação do Vereador José Carlos Tonelli ao Senhor Prefeito: nº 107/2019, 
indica que seja realizada a pavimentação asfáltica da Rua Maria Helena de Carvalho, 
localizada no Bairro Jardim Araújo; 
Indicações da Vereadora Edeli De Fatima Antunes de Almeida ao Senhor 
Prefeito: nº 108/2019, indica que seja nivelada, cascalhada e roçada as estradas rurais 
dos seguintes bairros: Oratório de Cima; Camanducaia; e Sertãozinho; nº 112/2019, 
indica que seja realizada a limpeza e varrição da Rua Abigail da Silva Salvador; nº 114/2019, 
indica que seja realizada a limpeza de bueiro localizado próximo ao pontilhão que liga a 
Rua Mazolini ao bairro do Salone; e nº 115/2019, indica que seja realizada a troca de 
lâmpadas queimadas em postes localizados próximos à igreja no Bairro Rio do Peixe;
Indicações do Vereador Marcelo José de Faria ao Senhor Prefeito: nº 116/2019, 
indica que seja realizada a ‘Operação Tapa Buraco’ da via que contorna a Rotatória dos 
Imigrantes, trevo de entrada para o bairro da Abadia; nº 117/2019, indica realizar a 
captação da água que se acumula abaixo do pontilhão que liga a Rua Mazolini ao bairro 
do Salone. 

ORDEM DO DIA
Em 1.ª discussão e votação:

Projeto de Lei n.º 15/2019 do Vereador Luis Carlos Borim: denomina logradouro 
público como Rua Santa Clara. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 16/2019 do Vereador Luis Carlos Borim: denomina logradouro 
público como Rua São Francisco. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 34/2019 do Vereador Lauro Aparecido de Toledo: institui o 
Dia Municipal do Voluntário. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade.

Fizeram uso da Tribuna Livre:
- Senhora Flávia Maria Teixeira Beneduzzi, Secretária Municipal de Educação, devidamente 
inscrita para esclarecimentos e apontamentos sobre educação no munícipio de Socorro, 
especialmente esclarecendo questões citadas na Sessão Ordinária de 06 de maio de 2019.
- Senhor Geraldo Aparecido Cardoso Dos Santos, devidamente inscrito para prestar 
informações sobre o “Projeto Mão Amiga”, “Projeto Nutrir” e “Projeto Arte Terapia”.

Sessão Extraordinária de 20 de maio de 2019 
Presidência do Vereador: João Pinhoni Neto
Vereadores presentes: Edeli de Fatima Antunes de Almeida, João Pinhoni Neto, José 
Carlos Tonelli, José Paschoalotto, Lauro Aparecido de Toledo, Luis Carlos Borin, Marcelo 
José de Faria, Marcos Alexandre Conti e Tomás D’Aquino Frattini.

ORDEM DO DIA
Em 2.ª discussão e votação:

Projeto de Lei n.º 15/2019 do Vereador Luis Carlos Borim: denomina logradouro 
público como Rua Santa Clara. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 16/2019 do Vereador Luis Carlos Borim: denomina logradouro 
público como Rua São Francisco. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade;
Projeto de Lei n.º 34/2019 do Vereador Lauro Aparecido de Toledo: institui o 
Dia Municipal do Voluntario. Deliberação do Plenário: aprovado por unanimidade.

COMUNICADO 
CONVITE AUDIÊNCIA PÚBLICA DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

A Câmara Municipal da Estância de Socorro, através de seu presidente, na conformidade 
dos artigos 290, I, 292 e 294 do Regimento Interno da Câmara Municipal, convida a 
população socorrense para participar da Audiência Pública a se realizar no dia 05 
de junho, quarta-feira, às 18h, na Sala de Sessões da Câmara Municipal sito 
à Rua XV de Novembro n.º 18, para análise do Projeto de Lei n.º 33/2019, do senhor 
Prefeito, que “dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da 
Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2020 e dá outras providências”. 
O projeto na íntegra encontra-se à disposição da população na Secretaria da Câmara e/
ou site www.camarasocorro.sp.gov.br.  

CONVITE PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Câmara Municipal da Estância de Socorro, através de seu presidente, comunica que, 
em cumprimento ao artigo de Lei Federal nº 8.689/93, à Emenda Constitucional 29, e, 
conforme dispõe a lei Complementar 101 – Lei de Responsabilidade Fiscal, realizar-se à 
no dia 30 de Maio de 2019, quinta - feira, às 17h, na Sala das Sessões da Câmara Municipal, 
situada à rua XV de Novembro nº 18, a Audiência Pública para divulgação do relatório 
sobre o funcionamento das ações da Saúde, demonstrando as fontes dos recursos aplica-
dos no 1º quadrimestre de 2019 (Janeiro à Abril) e o Demonstrativo das Aplicações dos 
Recursos Financeiros do CONISCA – Consórcio Intermunicipal de Saúde do Circuito 
das Águas.

João Pinhoni Neto – Presidente da Câmara Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE
SOCORRO CONVIDA POPULAÇÃO

SOCORRENSE PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA
Em atendimento ao artigo 9º, § 4 da Lei de Responsabilidade Fiscal (L.C. N.º 101/00), a 
Administração Municipal convida toda a população para participar da audiência pública 
referente às metas fiscais do Primeiro Quadrimestre de 2019, a realizar-se no dia 30 
de Maio, às 18.00h, no Auditório da Câmara Municipal de Socorro, sito à rua XV de 
Novembro, 12 – Centro – Socorro.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 21 de Maio de 2019.

André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal


