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Educação de Socorro recebe selo “Bom Percurso” em 
estudo realizado pelos Tribunais de Contas do Brasil

A Rede Municipal de Educação de 
Socorro foi outorgada com o selo 
“Bom Percurso”, resultado de estudo 
realizado pelo projeto “Educação Que 
Faz a Diferença”, através de parceria 
entre os órgãos Interdisciplinaridade 
e Evidências no Debate Educacional – 
Iede e o Instituto Rui Barbosa – IRB, 
associação civil para promover o aper-
feiçoamento dos Tribunais de Contas 
do Brasil. Socorro está entre as 118 
redes municipais, de todo o Brasil, que 
foram identificadas com bons resulta-
dos no estudo, conforme resultado di-
vulgado em 25 de junho.

O selo foi outorgado à Rede Muni-
cipal de Educação de Socorro por sua 
pontuação histórica no Índice do De-
senvolvimento da Educação Básica – 
IDEB, avaliada em 2017 com nota 7,55, 
superando a meta de 2021, que era de 
6,7, e devido às características demo-
gráficas dos alunos atendidos.

O estudo é realizado em âmbito na-
cional e envolve todos os 28 Tribunais 
de Contas com jurisdição sobre os mu-
nicípios participantes. São classificadas 
como “Bom Percurso”, as redes de en-
sino que apresentaram evolução con-
sistente na aprendizagem dos alunos e 
no fluxo escolar nos últimos anos.

Soma-se a essa conquista, a avalia-
ção recorde obtida pela Educação de 
Socorro no Índice de Oportunidades 
da Educação Brasileira – IOEB. Na mais 
recente avaliação, em 2019, o nível al-

cançado pela cidade foi de 5,7 pontos, 
acima das médias estadual (4,9) e na-
cional (4,7), colocando a Educação de 
Socorro entre as 23 melhores do país.

“Mais uma avaliação positiva, que com-

prova a evolução do ensino das escolas 
e creches municipais nos últimos anos, e 
reafirma nosso compromisso com a me-
lhoria da qualidade de vida da população 
socorrense. Parabenizo e compartilho 

com todos os profissionais da Secretaria 
de Educação, de mais um importante re-
conhecimento da qualidade do ensino pú-
blico municipal em Socorro” – celebrou o 
prefeito André Bozola.

Professores municipais participam 
de curso sobre aulas à distância 

com aplicativos Google

Os professores das escolas fun-
damentais da Secretaria Municipal de 
Educação estão participando de curso 
sobre a realização de aulas à distância, 
utilizando aplicativos da plataforma 
Google For Education, como Sala de 
Aula (Classroom) e Meet.

Para dar continuidade ao ano letivo 
durante a pandemia de Coronavírus, a 
Assessoria de Comunicação e Tecnolo-
gia da Prefeitura, com apoio de Eduardo 
Mazolini do provedor Intera, conseguiu 
a licença gratuita e realizou a configura-
ção dos aplicativos Google para os mais 
de três mil alunos da rede municipal.

Inicialmente, foi criada uma turma 
por série no aplicativo Sala de Aula (Clas-
sroom). Porém, a partir de 15 de julho, 
as salas serão montadas no sistema de 
acordo com as turmas existentes nas es-

colas. A decisão foi tomada pela Secreta-
ria de Educação, após reuniões realizadas 
com coordenadores, que pontuaram as 
considerações dos professores, que du-
rante o mês de junho iniciaram o uso da 
plataforma. Para os pais ou responsáveis 
de alunos, não haverá alteração com re-
lação ao acesso ao sistema.

A Secretaria de Educação determi-
nou ainda que todos os professores 
participem do treinamento oferecido 
pelo Google, para utilizar as ferramen-
tas disponíveis e ampliar a realização de 
aulas à distância, já que não existe pre-
visão de retorno das aulas presenciais.

Em caso de dúvida com relação ao 
cadastro, acesso e operação dos apli-
cativos, os pais ou responsáveis devem 
procurar a secretaria da escola ou cre-
che onde o aluno está matriculado.

Campanha de vacinação contra 
gripe segue até 24 de julho, 
para todas as faixas etárias

A 22º Campanha Nacional de Vacina-
ção contra Gripe (Inlfluenza) foi prorro-
gada para o dia 24 de julho, no estado de 
São Paulo, e aberta para toda população, 
até durarem os estoques da vacina.

Mesmo que, aberta para todas as 
faixas etárias, a Vigilância em Saúde da 
Prefeitura de Socorro alerta os grupos 
formados por crianças de seis meses a 
menores de seis anos, gestantes e adul-
tos entre 55 e 59 anos, que procurem 
a unidade de saúde para se vacinar, pois 
estão abaixo da meta estabelecida pela 

campanha, que é de 90%.
A vacinação acontece de segunda a 

sexta-feira, das 8h às 16h, nas seguin-
tes unidades: Centro de Saúde, Jardim 
Araújo/Teixeira, Vila Palmira, São Ben-
to, Salto, Aparecidinha, Santa Cruz e 
Oratório. Solicita-se apresentação de 
documento com foto, carteira de va-
cinação e, se possível, Cartão Cidadão, 
para agilizar o atendimento e atualizar 
o prontuário. A vacina contra gripe (In-
fluenza) não imuniza a pessoa contra o 
Coronavírus (Covid-19).
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PORTARIAS ..............................................................

PORTARIA Nº 8709/2020
ANDRÉ EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 

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

Art. 1º - Autorizar o uso do espaço público do Auditório do Centro Administrativo Municipal, 
para a gravação de uma palestra com o tema Movendo a Vida para Mudar o Futuro, nos termos do Processo 
Administrativo nº 7942/2020, no dia 30 de junho de 2020, das 9h às 17h30.

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

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

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 29 de junho de 2020

André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal Oficial do Município e afixado no Mural da Prefeitura.
José Ricardo Custódio da Silva
Secretário dos Negócios Jurídicos 

PORTARIA Nº 8710/2020
Dispõe sobre a Prorrogação de Processo Administrativo Disciplinar

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

Art. 1º - Fica prorrogado o Processo Administrativo Disciplinar – PAD nº 005/2020, por mais 60 
(sessenta) dias, nos termos do artigo 57 da Lei Municipal nº 3.348/2010, instaurado pela Portaria nº 8.661/2020.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 30 de junho de 2020

André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal Oficial do Município e afixado no Mural da Prefeitura.
José Ricardo Custódio da Silva
Secretário dos Negócios Jurídicos 

PORTARIA Nº 8711/2020
Dispõe sobre a nomeação de servidor para atuar como defensar dativo junto ao Processo 

Administrativo Disciplinar nº 005/2020

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

Art. 1º - Fica designado o Guarda Civil Municipal Classe Distinta José Carlos Barbi, para atuar como 
Defensor Dativo no Processo Administrativo nº 005/2020, apresentando defesa escrita em razão de revelia do 
imputado, nos termos do Art. 154, da Lei nº 3.348/2010.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 30 de junho de 2020

André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
Publicado no Jornal Oficial do Município e afixado no Mural da Prefeitura.
José Ricardo Custódio da Silva
Secretário dos Negócios Jurídicos 

DECRETO Nº 4079/2020
Suplementação de Dotações Orçamentárias

ANDRÉ EDUADO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto na Secretaria Municipal da Fazenda/Diretoria de Contabilidade, um crédito 
adicional suplementar no valor de R$ 179.000,00 (Cento e Setenta e Nove Mil Reais), para reforço da seguinte 
dotação do orçamento vigente:
02.06.01 . 3.3.90.32.00 . 10.301.0047.2.216 ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA V.05.300.080 R$ 179.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO ................................................................................... R$  179.000,00

Art. 2º. – O valor do presente crédito será coberto com recursos provenientes 
do superávit financeiro apurado no exercício anterior, decorrente do recebimento dos 
recursos destinados à aquisição de materiais de ostomia, através do Incremento PAB 
36000.2388862/01-800, do Ministério da Saúde, no valor de ............................. R$ 179.000,00.

Art. 3o. – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 26 de Junho de 2020.

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

DECRETO Nº 4080/2020
Suplementação de Dotações Orçamentárias

ANDRÉ EDUADO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto na Secretaria Municipal da Fazenda/Diretoria de Contabilidade, um crédito 
adicional suplementar no valor de R$ 174.000,00 (Cento e Setenta e Quatro Mil Reais), para reforço da 
seguinte dotação do orçamento vigente:
02.11.02 . 3.3.90.39.00 . 15.452.0022.2.028 MANUT. DEPTO TRANSITO V.01.400.000 R$ 174.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO ................................................................................... R$  174.000,00

Art. 2º. – O valor do presente crédito será coberto com recursos provenientes do superávit financeiro 
apurado no exercício anterior, em conformidade com o artigo 43, § 1º, inciso I, da Lei 4.320/64 de 17/03/1964, na fonte 
de recursos de multas de Trânsito, no valor de ............................................................................................ R$ 174.000,00.

Art. 3o. – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 01 de Julho de 2020.

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

DECRETO Nº 4081/2020
        

Suplementação de Dotação Orçamentária

ANDRE EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS. DECRETA:

Art. 1º. – Fica aberto na Secretaria Municipal da Fazenda/Diretoria de Contabilidade, um crédito adicional 
suplementar no valor de R$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais), para reforço das seguintes dotações do orçamento vigente:
02.10.01 . 3.3.90.30.00 . 15.452.0018.2.024 MANUT DEPTO OBRAS R$ 80.000,00
02.10.01 . 3.3.90.39.00 . 15.452.0018.2.024 MANUT DEPTO OBRAS R$ 40.000,00
02.10.05 . 4.4.90.52.00 . 26.782.0026.2.198 SERV MUNIV ESTR RODAGEM R$ 180.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO......................................................................................... R$ 300.000,00

Art. 2º. – O valor do presente crédito será coberto com recursos provenientes do excesso de arrecadação 
realizado na fonte de recursos próprios da rubrica da receita “Outras Receitas Diversas – Principal”, de acordo com a Lei 
nº 4.320/64, Art. 43 – Inciso II, no valor de .................................................................................................... R$ 300.000,00

Art. 3o. – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 01 de Julho de 2020.

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 .............................................................. FAZENDA ................................................................
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LICITAÇÃO .............................................................

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2020
PROCESSO Nº 045/2020 - PREGÃO PRESENCIAL PARA 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2020
Registro de preços para Aquisição de rações para cães adultos alojados no Canil Municipal, visando o 
fornecimento de 8.500 kg de ração para cães adultos em embalagens de 15 kg respectivamente para o período 
de 12 (doze) meses, conforme especificações descritas no Anexo II – Termo de Referência. 

LICITAVET COMERCIAL LTDA - EPP

TIPO QUANTIDADE DESCRIÇÃO MARCA
VALOR 

MÁXIMO 
UNITÁRIO

Adultos 8.500 KG
(Sacos de 15kg)

Ração para cães adultos, qualidade PB DE 21 
A 23%, EE 8-10%. na composição, o primeiro 
ou segundo ingrediente (ordem quantitativa) 
devem ter proteína de origem animal. A ração 
não pode ter corante.  

Estimação/
Nutrimag R$ 6,10

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

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2020
PROCESSO Nº 030/2020 - PREGÃO PRESENCIAL PARA 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2020
Registro de preços para aquisição água mineral envasada em galões de 20 (vinte) litros, entregue aos diversos 
departamentos e secretarias requisitantes, para o período de 12 meses, conforme especificações constantes no 
Termo de Referência – Anexo II do Edital.

EDUARDO SANTOS MIRANDA - ME

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO MARCA VALOR 
UNITÁRIO

1 6500 Galões

Água Mineral natural, sem gás, envasada 
em galões plásticos, contendo 20 litros, 
recipiente transportável e retornável, não 
alcalina, apresentando ph de acordo com as 
normas da ANVISA, para entregas parceladas.

Acqua Única R$ 8,20

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

ATA DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO – 
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020

Contratação de empresa especializada para execução de projetos e serviços de engenharia elétrica, com fornecimento 
de materiais, visando a “Instalação de posto de transformação em poste no Complexo Ambiental Municipal”, conforme 
especificações descritas no anexo II – Memorial Descritivo do Edital. Aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de 
dois mil e vinte, às 10h, na Sala da Comissão Municipal de Licitações do Município de Socorro, sito à Avenida José Maria 
de Faria, 71, Centro, Socorro, Estado de São Paulo, procedeu-se à abertura da sessão, para o julgamento do presente 
procedimento licitatório, estando presente a Comissão Municipal de Licitações composta pela Presidente Nicole 
Toledo, Renata Herrera Zanon e Lilian Mantovani Pinto de Toledo, membros da Comissão. 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 referente Tomada de Preços nº 004/2020, para a Contratação de empresa especializada para 
execução de projetos e serviços de engenharia elétrica, com fornecimento de materiais, visando a “Instalação de posto 
de transformação em poste no Complexo Ambiental Municipal”, conforme especificações descritas no anexo II – 
Memorial Descritivo do Edital. Verificando ainda que o edital foi publicado no DOE - Diário Oficial do Estado de São 
Paulo, Jornal de grande circulação, Jornal Oficial do Município e disponibilizado na íntegra no site oficial da municipalidade 
(www.socorro.sp.gov.br) nos termos estabelecidos em Lei, sendo ainda que através da verificação dos comprovantes 
de retirada de edital através da internet, constatando-se que 15 (quinze) empresas acessaram o download de retirada 
do edital conforme print’s dos e-mails, demonstrando que a municipalidade cumpriu com os requisitos legais para a 
publicidade e transparência do certame. Protocolaram os envelopes n° 01 – Habilitação e de n° 02 – Proposta, as 
seguintes empresas: 1) VBE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA EPP (protocolo nº 7887/2020); 2) RENASCER 
CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS EIRELI (protocolo nº 7888/2020); e 3) BRP ELETRICA E CIVIL EIRELI EPP (protocolo 
nº 7889/2020).  Procedendo-se a abertura da sessão, verificou que estava presente na o Sr. Vinicius Esteves Brisolla de 
Barros, portador do RG: 34.025.038-0, proprietário da empresa VBE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA EPP 
conforme contrato social apresentado para credenciamento; o Sr. Antonio Luciano Francatto, portador do RG: 
24.500.727-1, representante da empresa RENASCER CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS EIRELI conforme procuração 
apresentada para credenciamento; e o Sr. Adriano Bacchin, portador do RG: 22.229.748-7, proprietário da empresa BRP 
ELETRICA E CIVIL EIRELI EPP conforme contrato social apresentado dentro do envelope nº 01- habilitação. 
Procedendo-se a abertura dos envelopes de Habilitação, os quais foram conferidos e rubricados pela Comissão e 
licitantes presentes. A Comissão realizou analise das documentações apresentadas dentro do envelope de nº 01 – 
habilitação e realizou diligência junto à documentação apresentada para formalização de Cadastro – CRC das empresas 
participantes no presente certame para verificação da conformidade e validade do Certificado de Registro Cadastral. 
A Comissão após análise de rotina verificou que as empresas apresentaram todas as documentações exigidas no edital, 
e após conferência das documentações apresentadas pelas empresas resolveu abrir diligência junto ao Departamento 
competente para avaliação da documentação exigida no item 7.312 do edital, com fundamento no item 9.3.23 do Edital 
e § 3º do art. 434 da Lei Federal de Licitações nº 8.666/93, para análise técnica dos Acervos e Atestados apresentados 
pela licitante para comprovação da parcela de relevância e qualificação técnica conforme exigência do item “7.3¹ e 
subitens” do edital comparecendo na sessão a Sra. Luciana Pelatieri Siqueira - Diretora do Departamento de 
Planejamento, a qual realizou a análise na documentação de Qualificação Técnica das empresas participantes no 
presente certame apresentados dentro do envelope nº 01 – Habilitação e também na documentação apresentada para 
formalização de Cadastro – CRC, e após análise a responsável Técnica informou que os registros, acervos e atestados 
apresentados pelas licitantes estavam em conformidade com as exigências do edital. Considerando tratar-se de análise 
técnica a Comissão de Licitação acolhe o julgamento da Diretora do Departamento de Planejamento. Após análise 
técnica a Comissão de Licitações verificou que todas as licitantes apresentaram todas as documentações em 
conformidade cumprindo com as exigências do Edital. A Comissão verificou ainda a veracidade e autenticidade das 
certidões apresentadas pela empresa através dos sites: http://www.creasp.org.br  (CREA da empresa e de seus 
respectivos responsáveis técnicos), http://www4.tce.sp.gov.br/publicacoes/apenados/apenados.shtm (relação de 
apenados), http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis (Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS), 
http://www.tst.jus.br/certidao (CNDT);  http://www.receita.fazenda.gov.br/ (Certidão Unificada da União, CNPJ), 
https://webp.caixa.gov.br/cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp (CRF do FGTS), www.dividaativa.pge.sp.gov.br e 
www10.fazenda.sp.gov.br (Certidão Estadual), https://www.jucesp.gov.br/ibr/  (certidão simplificada e Balanço 
Patrimonial),  www.tjsp.gov.br (Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial), www.cadesp.fazenda.sp.gov.
br (Cadastro de contribuintes); e https://www.itapira.sp.gov.br/, https://www.barueri.sp.gov.br/ (Inscrição Municipal e 
Certidão Mobiliária), o aos sites oficiais anteriormente para formalização do CRC, para os quais as empresas cumpriram 
com todos os requisitos legais para sua emissão. Quanto ao disposto no item 7.2.6.2 (As microempresas e empresas 
de pequeno porte, visando ao exercício da preferência prevista na Lei Complementar nº. 123/06 deverão apresentar a 
comprovação de enquadramento no porte de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), poderá ser 
realizada através de apresentação de comprovante de opção pelo simples nacional ou de Declaração de enquadramento 
registrada na Junta Comercial competente ou Declaração firmada por contador, ou outro documento oficial, de que 
se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte.), constatou-se que as empresas VBE ENGENHARIA 
E CONSULTORIA LTDA EPP e  BRP ELETRICA E CIVIL EIRELI EPP participantes da presente licitação apresentaram 
os comprovantes de enquadramento no regime EPP (Empresa de Pequeno Porte), visando a aplicação dos benefícios 
da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações. Após análise de rotina, os documentos foram rubricados pela 
Comissão, licitantes presentes e Diretora do Departamento de Planejamento. A Comissão informou o resultado das 
análises documentais, e após foi passada a palavra as licitantes as quais não apresentaram quaisquer manifestações. 
Diante do exposto, por estarem com as documentações de acordo com o solicitado no Edital, declarou-se habilitadas 
as seguintes empresas: 1) VBE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA EPP , CNPJ nº: 11.316.075/0001-00, situada a 
Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, nº 939, oitavo andar, conjunto 802,  Bairro Torre Jacarandá, Cidade de Barueri 
– SP, CEP: 06.460-040, neste ato representada pelo Sr. Vinicius Esteves Brisolla de Barros, portador do RG: 34.025.038-
0; 2) RENASCER CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS EIRELI, CNPJ nº: 03.693.847/0001-97, situada a Av. dos italianos, nº: 
3020, centro, Cidade de Itapira – SP, CEP: 13.970-080, neste ato representada pelo Sr. Antonio Luciano Francatto, 
portador do RG: 24.500.727-1; e 3) BRP ELETRICA E CIVIL EIRELI EPP, CNPJ nº: 05.504.513/0001-53, situada a Av. 
Comendador Virgolino de Oliveira, nº:  858, Jardim Ivete, Cidade de Itapira – SP, CEP: 13.972-170, neste ato representada 
pelo Sr. Adriano Bacchin, portador do RG: 22.229.748-7. A Comissão Municipal de Licitações do Município de Socorro, 
levando em conta o item 9.35 do edital, comunicou os licitantes presentes sobre as habilitações, e os mesmos 
manifestaram-se abrindo mão de quaisquer recursos conforme declarações anexas ao processo. Considerando que 
todos os licitantes abriram mão de recurso, dar-se-á continuidade a abertura dos envelopes de nº 02 – proposta. Nesta 
mesma data a Comissão de Licitação, em ato continuo, deu-se prosseguimento a sessão, procedendo a abertura dos 
envelopes de nº 02 – propostas das empresas habilitadas no presente certame, conferido e rubricado pela Comissão 
e licitantes presentes, sendo que após análise de rotina a comissão constatou que a empresa VBE ENGENHARIA E 
CONSULTORIA LTDA EPP apresentou a proposta, a planilha orçamentária e o cronograma físico-financeiro 
equivocados, sendo que os memoriais apresentados não correspondiam  aos serviços ora licitados, conforme pode ser 
verificado nos documentos anexos ao processo, não havendo como proceder a análise para esta proposta, sendo a 
mesma desclassificada no presente certame. Em análise as demais propostas a Comissão verificou ainda que existia 
inconsistência na planilha orçamentária apresentada pela empresa RENASCER CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS EIRELI, 
sendo necessária uma análise mais minuciosa da proposta, a fim de verificar item a item dos valores planilhados pela 
licitante, sendo que após a referida análise na planilha orçamentária a Comissão de ofício corrigiu “valores” nos termos 
dos itens 8.1.3, 8.3 e 8.4 do edital, uma vez que localizou na proposta uma diferença a menor de R$ 0,35 (trinta e cinco 
centavos) no valor total da proposta da empresa, as diferenças se deram devido aos valores unitários possuírem 
arredondamento de casas decimais ou equívocos de multiplicação e/ou soma em alguns itens (prevalecendo o valor 
unitário), sendo que tal situação não ocasionou problemas para a averiguação dos itens, haja vista os critérios 
estabelecidos pela municipalidade no instrumento editalício, conforme itens acima citados, tendo em vista ainda se 
tratar de diferença ínfima e de pouca relevância para a análise global da proposta apresentada pela licitante, conforme 
ensinamento do Ilmo. Sr. Marçal Justen Filho, em sua obra “Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 
8ª Edição, Editora Dialética, p. 79”, a saber: “[...]16.5) Interpretação das exigências e superação de defeitos: Nesse 
panorama, deve-se interpretar à Lei e o Edital como veiculando exigências instrumentais. À apresentação de 
documentos, o preenchimento de formulários, a elaboração das propostas não se constituem em condutas ritualísticas. 
Não se trata de verificar a habilidade dos envolvidos em conduzir-se do modo mais conforme ao texto da lei. Todas as 
exigências são o meio de verificar se o licitante cumpre os requisitos de idoneidade e se sua proposta é satisfatória e 
vantajosa. Portanto, deve-se aceitar a conduta do sujeito que evidencie o preenchimento das exigências legais, ainda 
quando não seja adotada a estrita regulação imposta originariamente na Lei ou no Edital. Na medida do possível, deve 
promover, mesmo de ofício, o suprimento de defeitos de menor monta[...],. sendo que tal situação não trouxe prejuízos 
para análise das propostas.” .  Quanto ao critério de desempate observou-se o disposto no item 11.2.1., para fins de 
critérios de desempate, na fase de propostas comerciais, fica ressalvado o disposto nos art. 44 e 45 da Lei Complementar 
nº 123/2006, de 14/12/2006 e suas alterações., e verificado que a proposta apresentada pela empresa enquadrada no 
regime de Empresa de Pequeno Porte estava acima do limite do empate ficto, não caracterizando o empate. Quanto a 
análise das propostas foi aberto diligência comparecendo na presente sessão a Sra. Luciana Pelatieri Siqueira, Diretora 
do Departamento de Planejamento, a qual realizou a as análises nas propostas e planilhas de cronogramas fisícos-
financeiros e orçamentárias apresentadas pelas licitantes e após análise informou a esta Comissão de Licitação que as 
mesmas estavam em conformidade com  as exigências do edital, devendo as mesmas serem classificadas no presente 
certame. Diante ao exposto, após solucionadas todas as dúvidas e questionamentos inerentes ao processo, tendo em 
vista que o objeto estava em conformidade com o solicitado no edital e levando-se em conta, exclusivamente o critério 
de menor preço global a classificação ficou sendo a seguinte: 1º) RENASCER CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS 
EIRELI, pelo valor global de R$ 52.388,16 (Cinquenta e Dois Mil e Trezentos e Oitenta e Oito Reais e Dezesseis 
Centavos); 2º) BRP ELETRICA E CIVIL EIRELI EPP, pelo valor global de R$ 69.982,00 (Sessenta e Nove Mil e 
Novecentos e Oitenta e Dois Reais). A Comissão Municipal de Licitações CLASSIFICOU o objeto do presente certame 
para a empresa: RENASCER CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS EIRELI, pelo valor global de R$ 52.388,16 (Cinquenta e 
Dois Mil e Trezentos e Oitenta e Oito Reais e Dezesseis Centavos). A Presidente da Comissão Municipal de Licitações 
da Prefeitura Municipal da Estância de Socorro deu por encerrada a presente sessão, concedendo aos licitantes 
presentes o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis contra os atos praticados por esta Comissão Municipal de Licitações, 
e os mesmos na própria sessão apresentaram declaração abrindo mão de quaisquer recursos. Podendo o processo em 
ato continuo ser encaminhado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal para Homologação. Nada mais havendo a tratar, lavrou-
se a presente ata que vai assinada pelos membros da Comissão Municipal de Licitações, licitantes e Diretora do 
Departamento de Planejamento. 

Socorro, 26 de junho de 2020. 

Nicole Toledo – Presidente da Comissão de Licitação.

DESPACHO
Processo nº 009/2020/PMES – Pregão Presencial para Registro de Preços nº 006/2020
Interessado: INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
Assunto: Reequilíbrio econômico-financeiro ou liberação de compromisso do item 51 referente ao Processo 
nº 009/2020/PMES – Pregão Presencial para Registro de Preços nº 006/2020, para aquisição de medicamento 
conforme pedido da Secretaria da Saúde.
Considerando o parecer da Procuradoria Jurídica, a manifestação da Supervisão de Licitação referente ao 
requerimento protocolado sob o nº 7815/2020, da empresa INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 
LTDA, INDEFIRO a solicitação de Reequilíbrio de preço do item 51 diante da falta de documentos 
comprobatórios, e considerando a Cláusula Quarta da Ata de Registro firmada, bem como a decisão proferida 
nos TC’s 4415.989.15-1 e 15292.898.16-7 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Encaminhar 
o presente despacho a Supervisão de Licitação para as providências legais cabíveis. 

Socorro, 29 de junho de 2020. 

André Eduardo Bozola de Souza Pinto - Prefeito Municipal

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Eu, André Eduardo Bozola de Souza Pinto, Prefeito Municipal, em cumprimento ao disposto no inciso VI, do Art. 
43 da Lei Federal de Licitações Nº 8.666/93 e demais alterações posteriores, ADJUDICO e HOMOLOGO o 
resultado do PROCESSO Nº 021/2020/PMES - CONVITE Nº 008/2020, referente à Contratação de 
empresa especializada para realização de serviços de dedetização (desinsetização, desratização, 
descupinização, pombos e morcegos), nas dependências municipais de todos os Departamentos 
desta Municipalidade para o período de 12 (doze) meses conforme especificações contidas no 
anexo II - Projeto Básico do Edital, conforme Ata de Julgamento da Comissão Municipal de Licitações, 
de 23/06/2020, disponibilizada na íntegra no sítio eletrônico da municipalidade (www.socorro.sp.gov.br) para 
a empresa D.D. MONTE CONTROLE E MANEJO DE PRAGAS LTDA, pelo valor global de R$ 
76.260,00 (Setenta e Seis Mil Duzentos e Sessenta Reais).

Socorro, 26 de Junho de 2020.

André Eduardo Bozola de Souza Pinto 
Prefeito Municipal

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 044/2020/
PMES – PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2020, cujo objeto é o Aquisição de um Trator de pneus, 
zero KM, e de uma Roçadeira Hidráulica articulada nova com joystick, a serem adquiridos com 
recursos próprios, conforme especificações constantes no Termo de Referência – Anexo II do 
edital, para as empresas abaixo relacionadas, conforme Ata de Julgamento de 09/06/2020, disponibilizada na 
íntegra no sítio eletrônico da municipalidade (www.socorro.sp.gov.br), a saber:

IGARAPÉ DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E COMERCIAL LTDA, para o item abaixo relacionado: 
Item 01, pelo valor total de R$ 140.000,00 (Cento e Quarenta Mil Reais).

AGRIFAMA LTDA, para o item abaixo relacionado: 
Item 02, pelo valor total de R$ 39.900,00 (Trinta e Nove Mil e Novecentos Reais).

Assim sendo, RATIFICO o respectivo julgamento proferido pela Pregoeira, ADJUDICANDO e 
HOMOLOGANDO os presentes itens do processo de Pregão Presencial. 

Socorro, 29 de junho de 2020.

André Eduardo Bozola de Souza Pinto 
Prefeito Municipal 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Eu, André Eduardo Bozola de Souza Pinto, Prefeito Municipal, em cumprimento ao disposto no inciso VI, do Art. 
43 da Lei Federal de Licitações Nº 8.666/93 e demais alterações posteriores, ADJUDICO e HOMOLOGO 
o resultado do PROCESSO Nº 036/2020/PMES – TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020, referente 
à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de obras de engenharia, 
visando o “Recapeamento asfáltico da Rua Nicolau Cômito”, através do Convênio nº 173/2019 – 
Processo: 2319029/2019 firmado entre a Secretaria de Desenvolvimento Regional/Subsecretaria 
de Convênios com Municípios e Entidades não Governamentais e o Município de Socorro/SP, 
conforme especificações descritas no anexo II – Memorial Descritivo do Edital, conforme Ata de 
Julgamento e Classificação da Comissão Municipal de Licitação, de 22/06/2020, publicada no Diário Oficial do 
Estado em 23 de junho de 2020, pág. 142 e 143, para a empresa: CONSTRUTORA SIMOSO LTDA, pelo 
valor global de R$ 104.107,88 (Cento e Quatro Mil Cento e Sete Reais e Oitenta e Oito Centavos).

Socorro, 01 de julho de 2020.

André Eduardo Bozola de Souza Pinto 
Prefeito Municipal

TERMO DE 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, HOMOLOGO o resultado PROCESSO Nº 022/2020/PMES 
– PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2020, cujo objeto é o Contratação de Pessoa Jurídica, visando 
à prestação de serviços de Transporte de Escolares, com dois operadores por veículo (sendo 
um condutor e um monitor), para 02 (duas) rotas de transporte de alunos da zona rural, 
conforme condições e especificações descritas no Anexo II – Termo de Referência e demais 
anexos do Edital, para a empresa abaixo relacionada, conforme Ata de Sessão de 20/05/2020, e a avaliação da 
documentação complementar com a expedição do CMT – Cadastro Municipal de Transporte pela Divisão de 
Transporte Escolar, e Adjudicação da Pregoeira de 29/06/2020, disponibilizada na íntegra no sítio eletrônico da 
municipalidade (www.socorro.sp.gov.br), a saber:

Item 01: LUIS ANTONIO FERNANDES ME, para a rota nº 23, pelo valor total de         R$ 43.321,70 
Assim sendo, RATIFICO o respectivo julgamento proferido pela Pregoeira e análise da Documentação 
complementar pelo Setor Responsável, HOMOLOGANDO a Rota/Item acima descrita no presente processo de 
Pregão Presencial. 

Socorro, 29 de junho de 2020.

André Eduardo Bozola de Souza Pinto 
Prefeito Municipal 

DESPACHO
PROCESSO Nº 035/2020/PMES – TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de obras de engenharia, 
visando a “Execução de 4.475,10 m² de recapeamento asfáltico (CBUQ, esp.=3cm – acabado 
– em vias do Município, Ruas do Jardim Teixeira)”, através de recursos oriundos do convênio 
nº 577/2019, firmado entre a Secretaria de Desenvolvimento Regional/Subsecretaria de 
Convênio com Municípios e Entidades não Governamentais e o Município de Socorro, conforme 
especificações descritas no anexo II – Memorial Descritivo do Edital.

 Sr. Chefe de Supervisão de Licitação,

 Considerando os documentos contidos no processo em epígrafe, DEFIRO a manifestação da 
Comissão de Licitação, bem como o parecer expedido pela Procuradoria Jurídica, em todos os seus termos, 
declarando IMPROCEDENTES os recursos interpostos pelas empresas CSW CONSTRUÇÕES LTDA 
– EPP; CONSTRUTORA SIMOSO LTDA; JSA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA, 
mantendo a decisão de habilitação da empresa CONCRYEL PAVIMENTAÇÃO, INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO EIRELI – EPP no presente certame.

 Encaminhe o presente expediente para publicação no D.O.E. e disponibilização no sítio eletrônico 
oficial da municipalidade, para ciência e conhecimento de todos os interessados.

Socorro, 30 de junho de 2020.

André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
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EXTRATO DE ADITAMENTO
CONTRATANTE: Município de Socorro. CONTRATADO: Construtora J.G. LTDA – ME - 
OBJETO: Aditamento a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços e execução de 
obras de engenharia e arquitetura, visando a “Construção de Auditório Multiuso no Centro de Eventos João 
Orlandi Pagliusi”, com fornecimento de materiais, financiado através de convênio firmado entre a Secretaria 
de Turismo do Estado de São Paulo e o Município de Socorro, DADE Nº 046/2018, conforme especificações 
contidas no Anexo III do edital – Memorial Descritivo. VIGÊNCIA: 120 dias. ASSINATURA: 22/06/2020. 
PROCESSO Nº 074/2018/PMES – CONCORRÊNCIA Nº 006/2018.

CONTRATANTE: Município de Socorro. CONTRATADO: EMS PRINT – SISTEMAS DE IM-
PRESSÕES LTDA – ME - OBJETO: Aditamento a Contratação de empresa especializada para prestação 
de serviços de locação de copiadoras, incluindo manutenções, suprimentos e substituição do equipamento caso 
haja necessidade. VALOR: R$ 26.268,60. VIGÊNCIA: 12 meses. ASSINATURA: 10/06/2020. PRO-
CESSO Nº 030/2017/PMES – PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017.

CONTRATANTE: Município de Socorro. CONTRATADO: ATIVA CSW DESENVOLVIMENTO 
URBANO EIRELI – EPP - OBJETO: Aditamento a Contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de obras de engenharia e/ou arquitetura visando a “Pavimentação e Recapeamento Asfáltico 
em Ruas Município de Socorro/SP”, sendo objeto desta obra a Pavimentação, Implantação de Drenagem e 
Execução de Calçadas no Prolongamento da Rua Bahia, Pavimentação e Execução de Calçadas na Rua Piauí 
e Recapeamento das Avenidas Brasil e São Paulo e da Rua Bahia, com fornecimento de materiais, Contrato 
de Repasse celebrado entre o Município de Socorro e a União Federal, por intermédio do Ministério das 
Cidades, representado pela Caixa Econômica Federal, Contrato de Repasse nº 845015/2017/MCIDADES/
CAIXA, Processo nº 2580.1040585-44/2017, objetivando ações relativas ao planejamento urbano, conforme 
especificações contidas no Anexo III do edital – Memorial Descritivo. VIGÊNCIA: 60 dias. ASSINATURA: 
23/06/2020. PROCESSO Nº 061/2018/PMES – TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2018.

CONTRATANTE: Município de Socorro. CONTRATADO: ii-Brasil Inteligência e Informação 
Ltda- OBJETO: Aditamento a Contratação de Empresa Especializada para cessão de licença de uso de Sistemas 
informatizados para Declaração Eletrônica de Tomador e Prestador de Serviços e Nota Fiscal Eletrônica, 
abrangendo: implantação, customização, treinamento e manutenção pelo prazo de 12 (doze) meses. VALOR: 
R$ 48.549,24. VIGÊNCIA: 12 meses. ASSINATURA: 18/06/2020. PROCESSO Nº 024/2019/PMES – 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019.

CONTRATANTE: Município de Socorro. CONTRATADO: TIAGO DE LIMA CARDOSO - MEI. 
- OBJETO: Aditamento a Contratação de empresa especializada para realizar serviços de operação de som 
e iluminação, visando à Gestão do Auditório Municipal, conforme especificações constantes no anexo II – 
Projeto Básica do Edital. VALOR: R$ 34.232,76. VIGÊNCIA: 12 meses. ASSINATURA: 10/06/2020. 
PROCESSO Nº 033/2018/PMES – CONVITE Nº 006/2018.

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: Município de Socorro. CONTRATADO: GLC – CONSULTORIA S/S LTDA – EPP- 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento (sob forma de licença de uso) de software de 
Gerenciamento e Controle de Contribuintes que compõem o índice de participação do município no ICMS, para 
a área tributária desta municipalidade, pelo período de 12 (doze) meses, englobando a implantação, treinamento, 
conversão de dados, manutenção mensal, atualização e suporte técnico, conforme especificações constantes no 
anexo II - Termo de Referência – Projeto Básico do Edital. VALOR: R$ 84.000,00. VIGÊNCIA: 12 meses. 
ASSINATURA: 29/06/2020. PROCESSO Nº 040/2020/PMES – PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2020.

Nicole Toledo – Chefe da Supervisão de Licitação. 

CISBRA .....................................................................

TERMO DE CONTRATO 
INSTRUMENTO Nº 002/2020

OBJETO: TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DA REGIÃO 
DO CIRCUITO DAS ÁGUAS (CISBRA) – CONTRATANTE, E DE OUTRO 
KELVIN WESLEY BINOTTI FRANCO, CONTRATADA PARA ELABORAÇÃO 
DE PROJETO EXECUTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ESTAÇÃO 
DE TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE SOCORRO, 
CONFORME PROCESSO DE COMPRA Nº 19/2020
CONTRATADA: KELVIN WESLEY BINOTTI FRANCO ME
VIGÊNCIA: Vigerá pelo período de 30 dias a partir da ordem de serviço
VALOR: R$ 13.790,00
Monte Alegre do Sul, 30 de Junho de 2020.
André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Presidente do CISBRA

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

Primeiramente, cumpre-nos informar que, entre os meses de março/2020 a maio/2020, 
a Ouvidoria recebeu um total de 44 (quarenta e quatro) manifestações, entre elogios, 
pedido de informações, reclamações, solicitações e denúncias, referentes aos mais 
variados assuntos relativos à Administração, bem como envolvendo diversas Secretarias, 
conforme planilha 1 abaixo.

Não obstante, saliente-se que dentre as 44 manifestações recebidas pela Ouvidoria, 
31 delas foram devidamente finalizadas, perfazendo o percentual de 70,45% dos casos 
solucionados, demonstrado pela planilha 2 abaixo.

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

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

Socorro, 26 de junho de 2020

Atenciosamente,

Daniela Moreira
Chefe da Ouvidoria

Planilha 1

Departamentos/ Assuntos Quantidade

Saúde 4

Fiscalização 5
Estradas Rurais 2
Tributação 3
Administrativo 11
Serviços/Obras Urbanas 9
Vigilância 1
Meio Ambiente 8
Limpeza Pública/ Coleta 1

TOTAL                                                                                      44

Planilha 2

Tipificação
        

Quantidade
Analisadas/ Atendidas/ 

Solucionadas
Elogio 4 4
Informação 6 6
Reclamação 6 5
Solicitação 20 8
Sugestão 1 1
Denúncia 7 7
TOTAL 44 31

OUVIDORIA ............................................................

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

CONVOCAÇÃO SESSÃO ORDINÁRIA
Data: 06.07.2020 – segunda-feira- às 20h - 

ORDEM DO DIA
Em primeira discussão e votação

Projeto de Lei nº 15/2020 do senhor Prefeito: altera o anexo da Lei 
nº 3953/2015 (Plano Municipal de Turismo), em atenção à Lei Estadual nº 
1261/2015 e dá outras providências;
Projeto de Lei nº 16 do vereador Lauro Aparecido de Toledo: 
denomina logradouro público como Rua João Ramalho;
Projeto de Lei n.º 17/2020 do senhor Prefeito: dispõe sobre a 
obrigatoriedade de apresentação de carteira de vacinação no ato de 
matrícula ou rematrícula de alunos da rede privada e pública do município, 
e dá outras providências.

CONVOCAÇÃO SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
Data: 06.07.2020 – segunda-feira- às 21h – 

ORDEM DO DIA
Em segunda discussão e votação

Projeto de Lei nº 15/2020 do senhor Prefeito: altera o anexo da Lei 
nº 3953/2015 (Plano Municipal de Turismo), em atenção à Lei Estadual nº 
1261/2015 e dá outras providências;
Projeto de Lei nº 16 do vereador Lauro Aparecido de Toledo: 
denomina logradouro público como Rua João Ramalho;
Projeto de Lei n.º 17/2020 do senhor Prefeito: dispõe sobre a 
obrigatoriedade de apresentação de carteira de vacinação no ato de 
matrícula ou rematrícula de alunos da rede privada e pública do município, 
e dá outras providências.

COMUNICADO TRANSMISSÃO AO VIVO DE SESSÃO
A Câmara Municipal da Estância de Socorro, através de seu presidente, 
informa que as próximas Sessões Camarárias desta Casa, que se realizarão 
no próximo dia 06 de julho de 2020, segunda-feira, a partir das 20h, serão 
transmitidas ao vivo pela Rádio Nossa Senhora do Socorro 1570 Khz e 
via internet pelos sites www.radiosocorro.com.br e www.camarasocorro.
sp.gov.br.  
João Pinhoni Neto – Presidente da Câmara

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 15/2020
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCOR-
RO, VEREADOR JOÃO PINHONI NETO, no uso das atribuições que lhe 
confere o artigo 69, inciso II, letra “d”, do Regimento Interno desta Casa,

RESOLVE:
Art. 1º - Designar por necessidade dos serviços a funcionária Daniela 
Comito Mendes, ocupante do emprego de Assistente Técnica Legislativa, 
sem prejuízo de suas funções, para temporariamente responder pelo 
emprego em comissão de Chefe do Controle Interno, durante o gozo de 
férias de sua titular, Natália de Alcantara Borin, no período de 06 de julho 
a 10 de julho de 2020.
Art. 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal de Socorro, 02 de julho de 2020.
JOÃO PINHONI NETO - Presidente


