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Expediente 
 

O Diário Oficial  do Município de Dumont,  veiculado   exclusivamente   
na   forma eletrônica,  é  uma  publicação  das  entidades  da administração 
Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades 
inteiramente responsáveis  pelo  conteúdo  aqui publicado. 

Acervo 
 

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Dumont poderão ser 
consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço 
eletrônico:    www.dumont.sp.gov.br. 

As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de 
qualquer cadastro. 

Certificação Digital 

 

Esta publicação é certificada digitalmente. 
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DECRETO N.º 2.165 DE 03 DE ABRIL DE 2020.  
  

“DISPÕE SOBRE A ADOÇÃO DE MEDIDAS TRABALHISTAS PARA O 

ENFRENTAMENTO DO  
ESTADO DE EMERGÊNCIA DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID-19 (NOVO  

CORONAVÍRUS).”  

  

  

  O Senhor Alan Francisco Ferracini, Prefeito Municipal de Dumont, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas 

por Lei,   

  

  CONSIDERANDO a existência de pandemia do Coronavírus (COVID-19), nos termos declarados pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS) em 30 de janeiro de 2020 através da declaração de Emergência de Saúde Pública de Importância  

Internacional (ESPII);  

  

  CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 2162, de 23 de março de 2020, que reconheceu o estado de calamidade pública no âmbito do 

Município de Dumont e suspendeu as aulas e de demais atividades que estejam subordinadas à Secretaria Municipal da Educação, por 

tempo indeterminado, a partir de 23/03/2020, inclusive creches;  

  

  CONSIDERANDO o disposto na Medida Provisória nº 927, de 22 de março de 2020, que dispõe sobre as medidas trabalhistas para 

enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de 

saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (Covid-19) e dá outras providências;  

  

  CONSIDERANDO a necessidade de adoção de medidas adicionais, de caráter temporário e emergencial, de prevenção de contágio pelo 

Covid-19 (Novo Coronavírus), bem como a necessidade de se assegurar as providências e as condições imprescindíveis ao efetivo trabalho 

nas unidades escolares e administrativas finalizada a pandemia,  

  

  

DECRETA:  
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  Artigo 1º - Os Secretários Municipais, os Chefes de Setores e outros cargos que exerçam função de direção e/ou chefia, no âmbito da 

Administração Pública Municipal, poderão determinar o gozo de férias aos servidores que se enquadram nas situações previstas no inciso I 

do artigo 3º do Decreto Municipal nº 2162, de 23 de março de 2020 e aqueles que tenham completado o período aquisitivo ou que irão 

completá-lo até 31 de dezembro de 2020.  

  

§ 1º. Servidores que tenham retornado de viagem de regiões consideradas endêmicas, aqueles que tiveram contato habitual com viajantes 

destas regiões, como também aqueles que tenham apresentado suspeita ou confirmação de contaminação pelo COVID-19 e não estejam em 

licença médica, deverão impreterivelmente ser colocados em gozo de férias.  

  

§ 2º. As férias não poderão ser gozadas em períodos inferiores a 05 (cinco) dias corridos.  

  

§ 3º. O Setor de Pessoal informará ao empregado sobre a antecipação de suas férias com antecedência de, no mínimo, 48 (quarenta e oito 

horas), por escrito ou por meio eletrônico, com a indicação do período a ser gozado pelo empregado, conforme preconizado no art. 6º da 

Medida Provisória nº 927, de 22 de março de 2020.   

  

§ 4º. O pagamento da remuneração das férias deverá ser efetuado até o quinto dia útil do mês subsequente ao início do gozo das férias, não 

aplicável o disposto no art. 145 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943.  

  

§ 5º. O pagamento do adicional de um terço de férias deverá ser efetuado após sua concessão, até a data em que é devida a gratificação 

natalina prevista no art. 1º da Lei nº 4.749, de 12 de agosto de 1965.  

  

    Artigo 2º - Adicionalmente, em caso de extrema necessidade, especialmente se persistir o isolamento social por período 

prolongado, os Secretários Municipais, os Chefes de Setores e outros cargos que exerçam função de direção e/ou chefia, poderão negociar 

com os servidores a antecipação de períodos futuros de férias, mediante acordo individual escrito.  

  

  Artigo 3º - Os servidores que não se enquadram nas situações previstas no inciso I do artigo 3º do Decreto Municipal nº 2162, de 23 de 

março de 2020, aqueles que não tenham completado o período aquisitivo ou que irão completá-lo até 31 de dezembro de 2020 ou, ainda, os 

contratados por prazo determinado, poderão ter suas atividades interrompidas a partir da entrada em vigência deste Decreto caso 
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concordem em constituir regime especial de compensação de jornada, por meio de banco de horas, que será estabelecido por meio de 

acordo individual formal.  

  

§ 1º. O Setor de Pessoal informará aos servidores sobre a possibilidade de interrupção de atividades e constituição de regime especial de 

compensação de jornada, por meio de banco de horas, formalizando acordo individual por escrito, conforme preconizado no art. 14 da 

Medida Provisória nº 927, de 22 de março de 2020.   

  

§ 2º. A compensação de jornada deverá ocorrer no prazo de até 18 (dezoito) meses, contado da data de encerramento do estado de 

calamidade pública.  

  

§ 3º. A compensação de tempo para recuperação do período interrompido poderá ser feita mediante prorrogação de jornada em até 02 

(duas) horas, que não poderá exceder 10 (dez) horas diárias.  

  

§ 4º. A compensação do saldo de horas poderá ser determinada pelo superior imediato independentemente de convenção coletiva ou 

acordo individual ou coletivo.  

  

  Artigo 4º - Os servidores que não se enquadram nas situações previstas no inciso I do artigo 3º do Decreto Municipal nº 2162, de 23 de 

março de 2020, aqueles que não tenham completado o período aquisitivo ou que irão completá-lo até 31 de dezembro de 2020, que não 

concordarem com a interrupção de atividades e constituição de regime especial de compensação de jornada, por meio de banco de horas, 

nos termos do art. 3º deste Decreto, caso não seja possível, pela natureza de suas atribuições, exercer o teletrabalho, manterão suas 

atividades presenciais, mediante escala de trabalho, em caráter de revezamento organizado pelo superior imediato.  

  

Parágrafo único - Nestes casos, poderá ocorrer a cessão de servidores, mediante Requisição oficial da área necessitada, para que exerçam 

suas funções em outros Órgãos municipais.  

  

  Artigo 5º - Os contratados por prazo determinado que não concordarem com a interrupção de atividades e constituição de regime especial 

de compensação de jornada, por meio de banco de horas, nos termos do art. 3º deste Decreto, poderão ter o período de férias proporcionais 

ao prazo de vigência de seus contratos de trabalho antecipadas, nos termos do art. 1º deste Decreto.  
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Parágrafo único - Quando da rescisão do contrato de trabalho, antecipadamente ou pela consecução de seu prazo determinado, o valor 

referente as férias proporcionais gozadas, deverá ser descontado das verbas rescisórias a que o contratado tiver direito, a título de 

compensação.  

  

  Artigo 6º - Todas as demais disposições da Medida Provisória nº 927, de 22 de março de 2020 podem ser aplicadas, a critério dos Diretores 

dos Departamentos Municipais, nas relações de trabalho deste Município.  

  

    Artigo 7º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

  

  

  

  

  

Prefeitura Municipal de Dumont Aos 03 de Abril de 2020.  

  

  

  

  

  

  

Alan Francisco Ferracini  
Prefeito Municipal  

    
Registrada em arquivo próprio e publicada no Diário Oficial do Município, na mesma data, nos termos da Lei Complementar 131/2009 e Lei Municipal 1.720/2017, transparência e publicidade do 
Município de Dumont.  
  

Luciene J. Freiria  

Chefe de Seção   
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020 Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Dumont, SP   

EXTRATO  
  

A PREFEITURA MUNICIPAL DE DUMONT, SP, por meio do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Dumont, SP, nos termos da Lei Federal nº 

13.019, de 2014, faz saber a quem interessar possa que realizará o Chamamento Público nº 001/2020, visando à seleção de Organizações da Sociedade Civil - 

OSCs interessadas em celebrar parceria, em regime de mutua cooperação e interesse público e recíproco, mediante Termo de Colaboração, no valor total de 

R$ 90.000,00 (noventa mil reais) por 12 (doze) meses 2020/2021, nos termos deste Edital.   

Objeto:  

O termo de colaboração terá por objeto a execução, em DUMONT, SP, do Programa  

Primeira Infância no S.U.A.S/Programa Criança Feliz, Programa de Assistência Social, nos termos do artigo 24 da L.O.A.S, no âmbito do Sistema Único da 

Assistência Social, promovendo, na perspectiva interdisciplinar e intersetorial, ações socioassistenciais de Proteção Social Básica – PSB, na promoção, 

proteção, defesa e garantia de direitos de crianças em primeira infância, em vulnerabilidade social no Município, nos regimes de Orientação e Apoio 

Sociofamiliar e Apoio Socioeducativo em Meio Aberto (incisos I e II do artigo 90 do E.C.A.), voltadas, ainda, a promoção da cidadania e desenvolvimento 

humano a partir do apoio e acompanhamento do desenvolvimento infantil integral na primeira infância, visando ampliar a proteção integral, prevenção de 

riscos e vulnerabilidades sociais no Município e outros aspectos inerentes as peculiaridades socioassistenciais desta fase do processo de desenvolvimento 

humano (primeira infância) e de nascituros (por meio de cuidados e orientações com suas mães gravidas), e, do disposto em normativas inerentes ao 

Programa Criança Feliz e do Plano Nacional pela Primeira Infância.  

  

Prazo para Apresentação das Propostas: De 06/04/2020 à 06/05/2020.  

O Edital está disponível, na íntegra, no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de DUMONT: http://www.dumont.sp.gov.br/   

  

ALAN FRANCISCO FERRACINI  
PREFEITO MUNICIPAL   

  

  

  

CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DE DUMONT, SP 
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   Prefeitura Municipal de Dumont  

 
Praça Josefina Negri, nº 21 – Dumont – Fone: (0xx16) 3944-9100 – Estado de São Paulo  

  
PORTARIA N.º 2.789 DE 03 DE ABRIL DE 2020.  
  
“Dispõe sobre afastamento do servidor municipal, DONIZETI DE SOUZA MARQUES, do cargo público de Fiscal 

Geral, para disputar as eleições de 2020, e dá outras providências”.  
  

     
                                  ALAN FRANCISCO FERRACINI, Prefeito Municipal de Dumont, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, com fundamento 

na Lei Complementar Federal n° 64/90 art.1º, VII, b c/c LC 64/90, art. 1º, II, d, c/c LC 64/90 art. 1º., IV, de 18/05/1990, do TSE – Tribunal Superior Eleitoral,   

                    RESOLVE:  

 

ARTIGO 1º - Fica o servidor municipal, Donizeti de Souza Marques,  

afastado do cargo público de Fiscal Geral, pelo prazo de 06 (seis) meses a partir do dia 03/04/2020, para disputar as eleições 2020.  

        

§ 1° – Findo o prazo da licença eleitoral, de que trata este artigo, o  

servidor municipal deverá ser reconduzido ao cargo público de origem, mantidos e respeitados todos os direitos trabalhistas previstos em lei.   

  

§ 2° – Durante o prazo de licença eleitoral, a que se refere este artigo, fica  

assegurado ao servidor municipal o direito à remuneração integral, assim como às demais vantagens do cargo.  

  

ARTIGO 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,  

revogadas as disposições em contrário. 

  
    À SECRETARIA PARA REGISTRAR, PUBLICAR E CUMPRIR. 

  
Prefeitura Municipal de Dumont  

Aos 03 de abril de 2020   
  

ALAN FRANCISCO FERRACINI   
Prefeito Municipal  

  
Registrada em arquivo próprio e publicada no Diário Oficial do Município, na mesma data, nos termos da Lei Complementar 131/2009 e Lei Municipal 1.720/2017, transparência e publicidade do Município de 
Dumont.  

  
Luciene J. Freiria  Chefe de Seção   1  
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    Prefeitura Municipal de Dumont  

 
Praça Josefina Negri, nº 21 – Dumont – Fone: (0xx16) 3944-9100 – Estado de São Paulo  

  
PORTARIA N.º 2.790 DE 03 DE ABRIL DE 2020.  
  

“Dispõe sobre afastamento do servidor  municipal, EXUPERIO DE SOUZA MARQUES, do cargo público de Chefe do Setor de 
Finanças, para disputar as eleições de 2020, e dá outras providências”.  

  

     
                                  ALAN FRANCISCO FERRACINI, Prefeito Municipal de Dumont, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, com fundamento na Lei Complementar 

Federal n° 64/90 art.1º, VII, b c/c LC 64/90, art. 1º, II, d, c/c LC 64/90 art. 1º., IV, de 18/05/1990, do TSE – Tribunal Superior Eleitoral,  

                    RESOLVE:   

ARTIGO 1º - Fica o servidor municipal, Exuperio de Souza Marques,  

afastado do cargo público de Chefe do Setor de Finanças, pelo prazo de 06 (seis) meses a partir do dia 03/04/2020, para disputar as eleições 2020.  

        

§ 1° – Findo o prazo da licença eleitoral, de que trata este artigo, o  

servidor municipal deverá ser reconduzido ao cargo público de origem, mantidos e respeitados todos os direitos trabalhistas previstos em lei.   

  

§ 2° – Durante o prazo de licença eleitoral, a que se refere este artigo, fica  

assegurado ao servidor municipal o direito à remuneração integral, assim como às demais vantagens do cargo.  

ARTIGO 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,  

revogadas as disposições em contrário.   

  
    À SECRETARIA PARA REGISTRAR, PUBLICAR E CUMPRIR.  

  
Prefeitura Municipal de Dumont  

Aos 03 de abril de 2020  
  

ALAN FRANCISCO FERRACINI   
Prefeito Municipal  

  
Registrada em arquivo próprio e publicada no Diário Oficial do Município, na mesma data, nos termos da Lei Complementar 131/2009 e Lei Municipal 1.720/2017, transparência e publicidade do Município de Dumont.  

  
Luciene J. Freiria  
Chefe de Seção    

1  
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