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Prefeitura Municipal de Dumont
Praça Josefina Negri, nº 21 – Dumont – Fone: (0xx16) 3944-9100 – Estado de São Paulo
DECRETO N.º 2.166
DE 06 DE ABRIL DE 2020.
“DECLARA PONTO FACULTATIVO NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS QUE ESPECIFICA O DIA 09 DE ABRIL
DE 2020, QUINTA – FEIRA SANTA”.

O Senhor ALAN FRANCISCO FERRACINI, Prefeito Municipal de Dumont, Estado
de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA:

ARTIGO 1º - Fica declarado ponto facultativo no Prédio da Prefeitura Municipal de Dumont, Setores de Tributação, Assistência Social, Secretaria da Educação e Setor Saúde, no dia
09 de abril de 2020, “QUINTA-FEIRA SANTA”.

Artigo 2º – O ponto facultativo, de que trata o artigo 1º, não é considerado para as
repartições públicas municipais que, em razão da natureza de serviços essenciais prestados à comunidade, caracterizados como de relevante interesse, não podem sofrer qualquer forma
de paralisação ou suspensão, dentre as quais:

a)
b)

o Departamento de Saúde Municipal, atendimento de urgência e emergência;

c)
d)
e)

o Velório Municipal;

o Departamento de Saúde Municipal, serviços de atendimento Móvel de Urgência SAMU

os Serviços Municipais;
a coleta e remoção de lixo domiciliar

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Dumont Aos 06 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 131/2 009 e Lei Municipal 1.720/2017, transparência e publicidade do Município de Dumont.

Luciene J. Freiria
Chefe de Seção
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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 2.791
DE 07 DE ABRIL DE 2020
DISPÕE SOBRE RECONDUÇÃO DO SERVIDOR QUE ESPECIFICA.

O SENHOR ALAN FRANCISCO FERRACINI, Prefeito do
Município de Dumont, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais etc.,

Art. 1º – Fica revogada a pedido, conforme protocolo nº 0100000626/2020, a nomeação do servidor público municipal IGOR FRANKLIN ROSA DANEZE, portador do RG n.º 41.397.633
- 6 do cargo de ASSESSOR DE DEPARTAMENTO I, de provimento em comissão, vinculado ao Regime disciplinado na Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e ao Regime Geral da
Previdência Social, em vaga criada por meio da Lei Complementar n.º 93/2009, de 16 de abril de 2009.
Parágrafo Único: O servidor público deverá retornar ao cargo de
eletricista de provimento efetivo a partir de 06 de abril de 2020.

Art. 2º – As despesas com a execução desta Portaria correrão à
conta das dotações próprias do orçamento vigente.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,

retroagindo seus efeitos a data de 03 de abril de 2020.

À SECRETARIA PARA REGISTRAR, PUBLICAR E CUMPRIR.

Prefeitura Municipal de Dumont Aos 07 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 131/2 009 e Lei Municipal 1.720/2017, transparência e publicidade do Município de Dumont.

Luciene J. Freiria
Chefe de Seção
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PREFEITURA
MUNICIPAL DE DUMONT
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Rua: Ovidio Gomes de Araujo, nº47 – Centro – CEP 14120000 – Dumont/SP- Fone: (16) 3944 3010 e-mail: educacaodumont@hotmail.com

RESOLUÇÃO SME nº 001/2020, de 03 de abril de 2020.

“Dispõe sobre a adoção de medidas excepcionais internas de prevenção ao contágio e
à transmissão do Covid-19 (Novo Coronavírus) no âmbito da Secretaria Municipal de
Educação, em complementação àquelas previstas nos Decretos Municipais nº 2162, de
23 de março de 2020 e nº 2.165, de 03 de abril de 2020.”

FERNANDA BÁLSAMO FERRACINI, Secretária Municipal da Educação e
Cultura de Dumont, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e
CONSIDERANDO que as aulas e demais atividades subordinadas à Secretaria Municipal da Educação estão suspensas desde 23/03/2020, por tempo
indeterminado;
CONSIDERANDO a autonomia dada aos Secretários Municipais para adotar as providências necessárias em seus respectivos âmbitos para conter o
avanço do COVID-1919 (Novo Coronavírus);
CONSIDERANDO as medidas trabalhistas dispostas no Decreto Municipal nº 2.165, de 03 de abril de 2020, para o enfrentamento do estado de
emergência decorrente da pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus),

RESOLVE:

Art. 1º. Implantar, no âmbito Secretaria Municipal de Educação e Cultura, em caráter excepcional e por prazo indeterminado, a jornada laboral mediante
teletrabalho as Diretoras de Escola e aos demais servidores que atuam diretamente em funções administrativas/pedagógicas internas da Secretaria
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Municipal de Educação e Cultura, desde que não se enquadrem nas situações previstas no inciso I do artigo 3º do Decreto Municipal nº 2162, de 23 de
março de 2020.
Parágrafo único. Os servidores de que trata o caput deste artigo deverão trabalhar em regime de revezamento uma vez por semana na sede da
Secretaria Municipal de Educação, a fim de informar a população, via e-mail educacaodumont@hotmail.com e através do telefone (16) 3944-3010, sobre as
medidas e providências que forem sendo adotadas para assegurar as condições imprescindíveis ao efetivo trabalho nas unidades escolares quando as aulas
presenciais ou semipresenciais retornarem.
Art. 2º. Os servidores que se enquadrem nas situações previstas no inciso I do artigo 3º do Decreto Municipal nº 2162, de 23 de março de 2020,
considerados grupo de risco, as Coordenadoras Pedagógicas e a Vice-Diretora, realizarão jornada laboral mediante teletrabalho até 09 de abril de 2020.
Art. 3º. Compete a Secretária Municipal de Educação e Cultura estabelecer aos servidores em regime de teletrabalho:

I

- as atividades a serem executadas;

II - o acompanhamento da execução das atividades;
III- juntamente com o empregado os critérios e os prazos para entrega das atividades.
§ 1º. Os servidores submetidos ao regime de teletrabalho deverão cumprir sua jornada de trabalho diária e semanal de acordo com o horário homologado
pela Secretária Municipal de Educação e Cultura, registrando-o em controle de ponto manual.
§ 2º. Os servidores em regime de teletrabalho devem permanecer à disposição da Secretaria Municipal de Educação e Cultura no período de sua jornada de
trabalho diária convencional.
Art. 4º. Os servidores do quadro de apoio lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura não citados no artigo 1º desta Resolução, que não se
enquadram nas situações previstas no inciso I do artigo 3º do Decreto Municipal nº 2162, de 23 de março de 2020, ficarão em disponibilidade até 09 de abril
de 2020 para trabalhar em sistema de revezamento, mediante escala organizada pela Secretária Municipal de Educação e Cultura, observada a necessidade
e a conveniência para o serviço público.
Art. 5º. Os servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura 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 não citados no artigo 1º desta Resolução que tenham completado o período aquisitivo ou que irão
completá-lo até o dia 31 de dezembro de 2020, serão impreterivelmente colocados em gozo de férias pelo período de 15 (quinze) dias a partir de 13 de abril
de 2020.
§ 1º. O Setor de Pessoal deverá informar aos servidores 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, qual seja, de 13 a 27 de abril de 2020.
§ 2º. O pagamento da remuneração das férias e do adicional de um terço serão efetuados conforme disposto nos §§ 4º e 5º do artigo 1º do Decreto
Municipal nº 2.165, de 03 de abril de 2020, devendo as informações constarem no “Aviso de Férias” para conhecimento do servidor.
Art. 6º. Os demais servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura não citados nos arts. 1º, 2º e 5º desta Resolução e os contratados por
prazo determinado através do Processo Seletivo nº 001/2018, poderão ter suas atividades interrompidas a partir do dia 13 de abril de 2020, caso concordem
em constituir regime especial de compensação de jornada, por meio de banco de horas, que será estabelecido através de acordo individual formal,
conforme preconizado no Decreto Municipal nº 2.165, de 03 de abril de 2020.
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§ 1º. Caso os servidores citados no caput deste artigo que pertencem ao quadro permanente deste município não concordarem com a interrupção de
atividades e constituição de regime especial de compensação de jornada, por meio de banco de horas, não sendo possível, pela natureza de suas
atribuições, exercer o teletrabalho, terão suas atividades presenciais mantidas, mediante escala de trabalho, em caráter de revezamento organizado pela
Secretária Municipal de Educação e Cultura.
§ 2º. Os contratados por prazo determinado através do Processo Seletivo nº 001/2018 que não concordarem com a interrupção de atividades e constituição
de regime especial de compensação de jornada, por meio de banco de horas, terão o período de férias proporcionais ao prazo de vigência de seus contratos
de trabalho antecipado, nos termos do art. artigo 5º do Decreto Municipal nº
2.165, de 03 de abril de 2020.
Art. 7º. Fica reprogramado o calendário letivo de 2020 com relação ao período de recesso escolar, capacitação docente, conselho de classe/ano e
planejamento/replanejamento previstos entre os dias 16 e 28 de julho, a fim de que seja considerado como de efetivo trabalho escolar para compor carga
horária mínima de atividade obrigatória.
Parágrafo único. Para compatibilizar a reprogramação do calendário letivo de 2020 e a situação excepcional que se instalou em razão da pandemia, o
período entre os dias 23 de março e 09 de abril será contabilizado como recesso escolar para os para alunos e professores da rede municipal de ensino.
Art. 8º. Os dias entre 13 e 27 de abril serão reprogramados no calendário letivo de 2020 como período de férias aos alunos e professores da rede municipal
de ensino, em antecipação ao período previsto entre 1º e 15 de julho.
Art. 9º. Tão logo cesse o período de suspensão de aulas, as alterações do calendário escolar deverão ser aprovadas e amplamente divulgadas, contendo a
nova disposição dos dias de efetivo trabalho escolar, outras programações didático-pedagógicas e demais períodos não letivos.
Art. 10. Poderão ser expedidas normas complementares com vistas ao cumprimento dos protocolos do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado da
Saúde e da Educação e orientações do Chefe do Poder Executivo.
Art. 11. Casos omissos deverão ser submetidos a apreciação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e do Setor de Pessoal.
Art. 12. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para 23 de março de 2020.

FERNANDA BÁLSAMO FERRACINI
Secretária Municipal da Educação e Cultura
Dumont/SP
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