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Município de Dumont - SP 

 
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. 

 

Entidade 

 

Prefeitura Municipal de 

Dumont 

 

 

CNPJ:46.940.888/0001-43 

Praça Josefina Negri, 21 – Centro 

Cep: 14120-000 - Telefone:(16) 3944-9100 
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Município de Dumont - SP 

Prefeitura Municipal de Dumont  
 

  

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

  

CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO 001/2018  
  

A Prefeitura Municipal de Dumont está convocando o Sr.(a) VANESSA DAVID BARCELOS, CPF: 33656585806, que teve sua 

colocação no Concurso Público 001/2018 no 11º lugar no Cargo de EDUCADOR DE CRECHE, para comparecer nesta prefeitura 
municipal para apresentar a sua documentação caso tenha interesse na vaga até o dia 25 de Fevereiro de 2022 às 09:30hs. da 

manhã, munido de documentação pertinente para exercer suas funções:  

  

• Carteira de Trabalho (Original e Xerox das Páginas que consta a foto e informações pessoais)  

• Xerox CIC / CPF  

• Xerox RG  

• Xerox PIS / PASESP  

• Xerox da CNH e Exame Toxicológico (Somente P/ Motorista)  

• Xerox do Título Eleitoral e Certidão de Quitação Eleitoral   

• Xerox Certidão de Nascimento (se casado a Certidão de Casamento, mais RG / CPF do cônjuge, se tiver filhos 

Certidão de Nascimento dos filhos RG / CPF)  

• Antecedente Criminal  

• Xerox Comprovante de Endereço atualizado.  

• Xerox Conta Corrente – Banco do Brasil S/A.  

• Xerox comprovante escolar AUTENTICADO (Técnico ou Equivalente)  

• Carteira Profissional da Profissão AUTENTICADO (Se for o caso)  

• Foto 3x4  

• Certificado de Reservista (Se for o caso)  

• Atestado Médico apto para trabalhar (Empresa Especializada)  

  

Obs.: Trazer seus respectivos originais para comprovação de veracidade.  

  

Dumont, 18 de Fevereiro de 2022.  

  

Doralice Aparecida Silva Daneze  

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS  
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Município de Dumont - SP 

Prefeitura Municipal de Dumont  
 

  

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

  

CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO 001/2018  
  

A Prefeitura Municipal de Dumont está convocando o Sr.(a) LUCIANA APARECIDA HILARIO RODRIGUES, CPF: 

22325218856, que teve sua colocação no Concurso Público 001/2018 no 25º lugar no Cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA I, para comparecer nesta prefeitura municipal para apresentar a sua documentação caso tenha interesse na vaga até o dia 

25 de FEVEREIRO de 2022 às 09:30 hs. da manhã, munido de documentação pertinente para exercer suas funções:  

  

• Carteira de Trabalho (Original e Xerox das Páginas que consta a foto e informações pessoais)  

• Xerox CIC / CPF  

• Xerox RG  

• Xerox PIS / PASESP  

• Xerox da CNH e Exame Toxicológico (Somente P/ Motorista)  

• Xerox do Título Eleitoral e Certidão de Quitação Eleitoral   

• Xerox Certidão de Nascimento (se casado a Certidão de Casamento, mais RG / CPF do cônjuge, se tiver filhos 

Certidão de Nascimento dos filhos RG / CPF)  

• Antecedente Criminal  

• Xerox Comprovante de Endereço atualizado.  

• Xerox Conta Corrente – Banco do Brasil S/A.  

• Xerox comprovante escolar AUTENTICADO (Técnico ou Equivalente)  

• Carteira Profissional da Profissão AUTENTICADO (Se for o caso)  

• Foto 3x4  

• Certificado de Reservista (Se for o caso)  

• Atestado Médico apto para trabalhar (Empresa Especializada)  

  

Obs.: Trazer seus respectivos originais para comprovação de veracidade.  

  

Dumont, 18 de Fevereiro de 2022.  

  

Doralice Aparecida Silva Daneze  

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS  
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Município de Dumont - SP 

Prefeitura Municipal de Dumont  
 

  

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

  

CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO 001/2018  
  

A Prefeitura Municipal de Dumont está convocando o Sr.(a) DIANA PEREIRA OLIVEIRA BARBOSA, CPF: 34162423865, que 

teve sua colocação no Concurso Público 001/2018 no 26º lugar no Cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I, para 

comparecer nesta prefeitura municipal para apresentar a sua documentação caso tenha interesse na vaga até o dia 25 de 

FEVEREIRO de 2022 às 09:30 hs. da manhã, munido de documentação pertinente para exercer suas funções:  

  

• Carteira de Trabalho (Original e Xerox das Páginas que consta a foto e informações pessoais)  

• Xerox CIC / CPF  

• Xerox RG  

• Xerox PIS / PASESP  

• Xerox da CNH e Exame Toxicológico (Somente P/ Motorista)  

• Xerox do Título Eleitoral e Certidão de Quitação Eleitoral   

• Xerox Certidão de Nascimento (se casado a Certidão de Casamento, mais RG / CPF do cônjuge, se tiver filhos 

Certidão de Nascimento dos filhos RG / CPF)  

• Antecedente Criminal  

• Xerox Comprovante de Endereço atualizado.  

• Xerox Conta Corrente – Banco do Brasil S/A.  

• Xerox comprovante escolar AUTENTICADO (Técnico ou Equivalente)  

• Carteira Profissional da Profissão AUTENTICADO (Se for o caso)  

• Foto 3x4  

• Certificado de Reservista (Se for o caso)  

• Atestado Médico apto para trabalhar (Empresa Especializada)  

  

Obs.: Trazer seus respectivos originais para comprovação de veracidade.  

  

Dumont, 18 de Fevereiro de 2022.  

  

Doralice Aparecida Silva Daneze  

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS  
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Município de Dumont - SP 

Prefeitura Municipal de Dumont  
 

  

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

  

CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO 001/2018  
  

A Prefeitura Municipal de Dumont está convocando o Sr.(a) JOSIANE DE OLIVEIRA LIMA JARDIM, CPF: 34883602885, 

que teve sua colocação no Concurso Público 001/2018 no 27º lugar no Cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I, 
para comparecer nesta prefeitura municipal para apresentar a sua documentação caso tenha interesse na vaga até o dia 25 de 

FEVEREIRO de 2022 às 09:30 hs. da manhã, munido de documentação pertinente para exercer suas funções:  

  

• Carteira de Trabalho (Original e Xerox das Páginas que consta a foto e informações pessoais)  

• Xerox CIC / CPF  

• Xerox RG  

• Xerox PIS / PASESP  

• Xerox da CNH e Exame Toxicológico (Somente P/ Motorista)  

• Xerox do Título Eleitoral e Certidão de Quitação Eleitoral   

• Xerox Certidão de Nascimento (se casado a Certidão de Casamento, mais RG / CPF do cônjuge, se tiver filhos 

Certidão de Nascimento dos filhos RG / CPF)  

• Antecedente Criminal  

• Xerox Comprovante de Endereço atualizado.  

• Xerox Conta Corrente – Banco do Brasil S/A.  

• Xerox comprovante escolar AUTENTICADO (Técnico ou Equivalente)  

• Carteira Profissional da Profissão AUTENTICADO (Se for o caso)  

• Foto 3x4  

• Certificado de Reservista (Se for o caso)  

• Atestado Médico apto para trabalhar (Empresa Especializada)  

  

Obs.: Trazer seus respectivos originais para comprovação de veracidade.  

  

Dumont, 18 de Fevereiro de 2022.  

  

Doralice Aparecida Silva Daneze  

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS  
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Município de Dumont - SP 

 Prefeitura  Municipal de Dumont   

 
 

  

Praça Josefina Negri, n.º 21 – Dumont – Fone : (0xx16) 3944-9100 – Estado de São Paulo  

  
DECRETO N.º 2.316  

DE 17 DE FEVEREIRO DE 2022.  
  

DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE 

DESMAMBRAMENTO DE LOTE.  
  
  
  ALAN FRANCISCO FERRACINI, Prefeito do Município de Dumont, Estado de São Paulo, no 
uso de suas atribuições legais, e em conformidade com os considerandos a seguir, expede para 
os devidos fins de direito, o Decreto a seguir:  

  

 CONSIDERANDO que compete ao município  legislar complementarmente e aprovar 

desmembramentos urbanos afeitos a seu território, consoante disciplina da Lei Federal 

6.766/1979 e da Lei Orgânica do município 01/1990, artigos 1º e 12.  

  

  CONSIDERANDO que o imóvel urbano de propriedade de Carlos Augusto Peterson Luque e 
Lindauria de Paula Peterson Luque, situado/localizado na quadra completada pelas Ruas: 
Armando Lorenzato, Antônio Nocera, Celeste dos Santos Carneiro e Haroldo Pelorca, na cidade 
de Dumont/SP, neste município de Dumont, Estado de São Paulo, matriculado no Ofício de 
Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Sertãozinho/SP sob o nº 69.793, foi desmembrado 
conforme Certidão de Aprovação de Desdobro apresentando as seguintes características:  

  

Processo administrativo Municipal nº: 1056/2021  

Proprietário: Carlos Augusto Peterson Luque e Lindauria de Paula Peterson Luque. 

Responsável: Jefferson José Camilo – Engenheiro Agrimensor – CREA/SP 5061059317.  

Área da Gleba/Imóvel: 1.759,66 m2.  

Matrícula do Imóvel: 69.793 – CRI – Sertãozinho/SP.  

Tipo: Misto (residencial/comercial).  
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Município de Dumont - SP 

 ESPECIFICAÇÃO  ÁREA (m2)  

01  Imóvel / Matrícula nº 69.793  1.759,66m²  

  
 DESDOBRO  ÁREA (m2)  

01  Lote “A”  1.439,52m²  

02  Lote “B”  320,14m²  

  
  

RESOLVE:  
  
  Artigo 1º - Fica aprovado o desmembramento do imóvel urbano de propriedade de 

Carlos Augusto Peterson Luque e Lindauria de Paula Peterson Luque, 

situado/localizado na quadra completada pelas Ruas: Armando Lorenzato, Antônio 

Nocera, Celeste dos Santos Carneiro e Haroldo Pelorca, na cidade de Dumont/SP, 

neste município de Dumont, Estado de São Paulo, matriculado no Ofício de Registro 

de Imóveis e Anexos da Comarca de Sertãozinho/SP sob o nº 69.793, em dezesseis 

(02) áreas referenciadas nos mapas e memoriais descritivos aqui referidos, designadas 

respectivamente por:  

  

ESPECIFICAÇÃO  ÁREA (m2)  

01  Lote “A”  1.439,52m²  

02  Lote “B”  320,14m²  

  
  
  Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário.  

  
À SECRETARIA PARA REGISTRAR, PUBLICAR E CUMPRIR.  

  
  
  

Prefeitura Municipal de Dumont  
Aos 17 de fevereiro de 2022  

  
  
  

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.  
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Município de Dumont - SP 

LEI Nº 1.846  

DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022.  

  

“Dispõe sobre a autorização para instalação de câmeras de 

monitoramento de segurança nas unidades, órgãos, setores de 

prestação de serviços públicos municipais e vias públicas no 

Município de Dumont”.  

  

  PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DUMONT, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,   

  FAZ SABER que a Câmara Municipal de Dumont, Estado de São Paulo, aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte;  

  

    LEI:  

  

  Art. 1º. O Poder Executivo fica autorizado a instalar equipamentos de videomonitoramento e segurança nas dependências e áreas 
próximas das unidades, órgãos e espaços públicos, dentre elas a Prefeitura Municipal, Unidades de Saúde, Unidades Escolares 

Municipais, Secretaria de Obras, Centro de Eventos e demais espaços e locais de uso e de prestação de serviços públicos municipais 

localizados no território do Município de Dumont além das principais vias públicas no Município.  
   

§ 1º O sistema de videomonitoramento de que trata o caput deste artigo se destina exclusivamente a preservação da segurança e a 

prevenção de furtos, atos de violência e demais fatores que ponham em risco os usuários, prestadores de serviço e o patrimônio 
públicos.  
   

§ 2º A instalação do equipamento considerará proporcionalmente o número de espaços existentes em cada espaço/unidade, serviço, 
local público, bem como, suas características territoriais e dimensões e as principais ruas existentes no município de Dumont.  
   

§ 3º O monitoramento contemplará além dos espaços externos, os espaços internos das instituições descritas no “caput” deste artigo 

(pátios, refeitórios, quadras, salas e congêneres, locais de acesso, salas de aula, escadarias externas, áreas vizinhas, ruas que deem 
acesso às unidades e serviços públicos, etc.).  
   

§ 4º Á exceção do monitoramento se dará nos banheiros e vestiários, ambientes de uso privativo dos servidores público, pois, nesses 
espaços, há que se preservar a intimidade e a imagem sob pena de usurpar direitos fundamentais, sendo igualmente vedada a 

instalação das câmeras de monitoramento em locais reservados a privacidade individual e/ou coletiva.  
   

§ 5º Os usuários das instituições/órgãos prestadores de serviço público e ruas/vias de acesso deverão ser informados, acerca da 

existência do sistema de vigilância eletrônica.  
   

§ 6º É obrigatória a afixação de aviso informando a existência de monitoramento por meio de câmeras de vídeo no local.  

  

  Art. 2º A definição da quantidade de câmeras para cada unidade/órgão prestador de serviços público observará critérios técnicos, a 

necessidade e a previsão orçamentária.  
   

§ 1º O equipamento utilizado para a realização do monitoramento eletrônico deve permitir a gravação e armazenamento das 

imagens, devendo dispor de sistema de gravação diário de 24 (vinte e quatro) horas e as câmeras de vigilância devem observar as 

normas técnicas exigidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.  
   

§ 2° A central de monitoramento deverá ser instalada na sala dos responsáveis por cada unidade/instituição prestadora de serviços 

públicos, em local que preserve a privacidade das imagens.  
   

§ 3º As imagens produzidas e armazenadas pelo sistema de que trata esta Lei serão de responsabilidade do Município e não poderão 

ser exibidas ou disponibilizadas a terceiros, exceto por meio de requisição formal e justificada em casos de investigação policial ou 
para instrução de processo administrativo ou judicial.  
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Município de Dumont - SP 

§ 4º Os arquivos de gravação deverão ser armazenados de forma segura por no mínimo 90 (noventa) dias.  
   

§ 5º O Município deverá providenciar a comunicação às autoridades competentes de condutas suspeitas e atos ilícitos 

eventualmente gravados, para devida apuração e responsabilização dos envolvidos, se for o caso.  
   

§ 6º Sem prejuízo das sanções de natureza civil ou penal cabíveis, a divulgação indevida das imagens acarretará a instauração de 
processo administrativo previsto no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Dumont.  
   

  Art. 3º O tratamento de dados, informações e imagens produzidas pelas câmeras de vigilância devem processar-se no estrito 
respeito à inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, bem como pelos direitos, liberdades e 

garantias fundamentais.  
   

  Art. 4º Todas as pessoas que, em razão das suas funções, tenham acesso às gravações realizadas nos termos da presente Lei, 

devem guardar sigilo sobre as imagens e informações.  
   

  Art. 5° Os locais/espaços/unidades de prestação de serviços públicos, situados nas áreas onde foram constatadas situações de risco, 
ou de maior risco, no ato da publicação desta lei terão prioridade na implantação dos equipamentos, além das vias de acesso (entrada 

e saída) do Município.  
   

  Art. 6º Na eventualidade da contratação pelo Poder Executivo de empresa de monitoramento para a execução do previsto no texto 

de lei, aplica-se a essa, todas as disposições contidas nesse instrumento legal.  
   

  Art. 7º É permitido ao Poder Executivo Municipal a realização de parcerias/convênios com os órgãos de segurança pública estatal 

para a realização do videomonitoramento das vias públicas existentes no município de Dumont.  
  

  Art. 8° É permitido o ajuste, se necessário, das câmeras de monitoramento já instaladas no município.  
   

  Art. 9° As despesas com execução da presente lei correrão por conta de dotações próprias consignadas no orçamento vigente, 

suplementadas se necessário.  
   

  Art. 10º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.  
  

Prefeitura Municipal de Dumont Aos 18 de 

fevereiro de 2022  

  

  

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.  
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AVISO DE REVOGAÇÃO DE EDITAL  

Ref: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2022 - PROCESSO Nº. 008/2022  

  

OBJETO: Contratação de empresa especializada para disponibilização de profissionais para atuarem no Serviço de Atendimento 
Móvel à Urgência (SAMU).  

  
Dispõe sobre a REVOGAÇÃO do PREGÃO nº. 001/2022 e dá outras providências.  

  

ALAN FRANCISCO FERRACINI, Prefeito Municipal de Dumont, Estado de São Paulo, com fundamento no Art. 49, “caput” da 

Lei Federal nº. 8.666/93 e considerando a motivação e a conveniência administrativa amplamente externados pelos órgãos 
competentes, TORNA PÚBLICO para conhecimento dos licitantes e de quem mais possa interessar, que o PREGÃO nº. 001/2022 

foi REVOGADO em todos os seus termos, por falha redacional no edital regulador do certame, conforme decisão circunstanciada 

inserta no processo licitatório.  

  

Para que ninguém alegue ignorância, vai este desde já afixado no Paço Municipal, local de costume e publicados 

na imprensa oficial (DOESP), Diário Oficial do Município (DOM) e Jornal de Circulação Regional (TRIBUNA-RP) na forma 

prevista na legislação de regência.  

  

Dumont - SP, aos 18 de fevereiro de 2022  

  

  

ALAN FRANCISCO FERRACINI  

- Prefeito Municipal -  
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