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a Prefeitura

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº11.061 DE 10 DE JUNHO DE 2020.

Dispõe sobre a instituição do Programa Prefeitura Digital, e dá outras providências.

Gilson de Souza, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FRANCA, Estado de São Paulo, no uso 
da atribuição, considerando a importância da constante busca pela modernização e desburocratização dos atendimentos, visando a 
eficácia e agilidade dos serviços públicos.

Considerando ainda que a Prefeitura Municipal de Franca possui em funcionamento 
todos os processos do e-SIC e RECAM de maneira totalmente digital;

Considerando que a informatização acarretará em significativa economia de recursos 
materiais, como papel e toner, desonerando os cofres públicos, bem como espaço físico destinado ao arquivamento dos processos.

Considerando o aumento da segurança da Tecnologia da Informação, bem como o 
aumento da inclusão digital no país e no mundo.

Considerando que a Prefeitura Municipal de Franca já possui o Programa de Protocolo 
em avançada fase de desenvolvimento, o qual é utilizado de forma substancial no que concerne a informatização dos Processos 
Administrativos.

DECRETA
Art.1º - Fica instituído em âmbito municipal, através da Secretaria de Assuntos Estratégicos, o Programa Prefeitura Digital, que 
consiste na instauração de todos os processos administrativos no formato digital, salvo exceções que serão devidamente analisadas 
e justificadas pelos Secretários de cada Pasta.
Art.2º – A partir da expedição do presente decreto todos os processos administrativos instaurados na Prefeitura de Franca, através 
do Sistema de Protocolo, deverão ser no formato digital, salvo excepcionalidade citada no Art.1º.
Parágrafo único – Os processos administrativos instaurados, anterior a este decreto, tramitarão normalmente até a sua respectiva 
conclusão.
Art.3º - Os documentos que necessitem de assinatura e/ou impressão serão anexados digitalmente no processo eletrônico do 
Sistema de Protocolo.
Art.4º - Através de link denominado Programa Prefeitura Digital, disponibilizado no portal/site da Prefeitura Municipal de Franca, os 
munícipes poderão abrir processos e terão acesso aos processos protocolados digitalmente, através de usuário e senha, que será 
fornecido no ato da realização do protocolo.
Art.5º - Os munícipes que não tiverem acesso à Internet, poderão protocolar e acompanhar seus processos na Central de Atendimento 
do Paço Municipal.
Art.6º - Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art.7º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Franca, aos 10 de junho de 2020.
GILSON DE SOUZA

PREFEITO
________________________________________________________________________________________________________

PORTARIA Nº 151, DE 28 DE MAIO DE 2020.

Dispõe sobre afastamento do servidor público municipal Waldemar Morais Junior, para 
concorrer a cargo eletivo nas eleições de 2020, e dá outras providências.

GILSON DE SOUZA, Prefeito Municipal de Franca, Estado de São Paulo, no exercício de 
suas atribuições legais e considerando o processo administrativo nº 2020018668,

R E S O L V E
Art. 1º - Fica AFASTADO, a partir de 03 de julho de 2020, do emprego público municipal de “Escriturário”, para concorrer a cargo 
eletivo nas eleições de 2020, o servidor municipal WALDEMAR MORAIS JUNIOR.
Art. 2º - Para efeito do disposto no artigo anterior, o servidor público municipal afastado deverá apresentar à Secretaria de 
Administração, o comprovante de registro de sua candidatura, assim que for obtido da Justiça Eleitoral.
Art. 3º - O servidor público municipal afastado deverá reassumir o exercício do emprego público:
I. No primeiro dia útil subsequente ao da publicação da decisão, caso o registro de sua candidatura seja negado ou cancelado 
pela Justiça Eleitoral.
II. No primeiro dia útil subsequente a data da eleição, caso seja confirmado o registro de sua candidatura.
Parágrafo Único - A reassunção do exercício do emprego público municipal correspondente ao servidor na hipótese prevista no Inci-
so I deste artigo deverá ser comunicada à Secretaria de Administração, para as devidas anotações e providências.

EDITAIS
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Poder Executivo
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Art. 4º - O presente ato é efetivado em conformidade com a legislação vigente.
Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Franca, aos 28 de maio de 2020.
GILSON DE SOUZA

PREFEITO
________________________________________________________________________________________________________

PORTARIA Nº 152, DE 28 DE MAIO DE 2020.

Dispõe sobre afastamento do servidor público municipal Luis Antonio Murari Pereira, 
para concorrer a cargo eletivo nas eleições de 2020, e dá outras providências.

GILSON DE SOUZA, Prefeito Municipal de Franca, Estado de São Paulo, no exercício de 
suas atribuições legais e considerando o processo administrativo nº 2020018900,

R E S O L V E
Art. 1º - Fica AFASTADO, a partir de 03 de julho de 2020, do emprego público municipal de “Escriturário”, para concorrer a cargo 
eletivo nas eleições de 2020, o servidor municipal LUIS ANTONIO MURARI PEREIRA.
Art. 2º - Para efeito do disposto no artigo anterior, o servidor público municipal afastado deverá apresentar à Secretaria de 
Administração, o comprovante de registro de sua candidatura, assim que for obtido da Justiça Eleitoral.
Art. 3º - O servidor público municipal afastado deverá reassumir o exercício do emprego público:
I. No primeiro dia útil subsequente ao da publicação da decisão, caso o registro de sua candidatura seja negado ou cancelado 
pela Justiça Eleitoral.
II. No primeiro dia útil subsequente a data da eleição, caso seja confirmado o registro de sua candidatura.
Parágrafo Único - A reassunção do exercício do emprego público municipal correspondente ao servidor na hipótese prevista no 
Inciso I deste artigo deverá ser comunicada à Secretaria de Administração, para as devidas anotações e providências.
Art. 4º - O presente ato é efetivado em conformidade com a legislação vigente.
Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Franca, aos 28 de maio de 2020.
GILSON DE SOUZA

PREFEITO
________________________________________________________________________________________________________

PORTARIA Nº157, DE 16 DE JUNHO DE 2020.

Dispõe sobre exoneração de servidor de Cargo em Comissão e dá outras 
providências.

GILSON DE SOUZA, Prefeito Municipal de Franca Estado de São Paulo, no exercício de 
suas atribuições legais,

R E S O L V E
Art. 1º - Fica EXONERADO, a partir de 17 de junho de 2020, da Gratificação de Função de Gestão Financeira, junto à Secretaria de 
Serviços e Meio Ambiente, o servidor GIAN CARLO FAVA.
Art. 2º - A Secretaria de Recursos Humanos fará constar em suas fichas funcionais os agradecimentos do Governo Municipal, pelos 
serviços prestados à municipalidade.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - O presente ato é efetivado em conformidade com a legislação vigente.
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Franca, aos 16 de junho de 2020.
GILSON DE SOUZA

PREFEITO
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PORTARIA Nº160, DE 16 DE JUNHO DE 2020.

Dispõe sobre exoneração e nomeação de servidora para Gratificação de Função e 
dá outras providências.

GILSON DE SOUZA, Prefeito Municipal de Franca Estado de São Paulo, no exercício de 
suas atribuições legais,

R E S O L V E
Art. 1º - Fica EXONERADA, a partir de 17 de junho de 2020, da Gratificação de Função de Fiscalização de Obras e Posturas na 
Construção Civil, junto à Secretaria de Planejamento Urbano, a servidora CÁSSIA AUGUSTA FURINI.
Art. 2º - A Secretaria de Recursos Humanos fará constar em suas fichas funcionais os agradecimentos do Governo Municipal, pelos 
serviços prestados à municipalidade.
Art. 3º - Fica NOMEADA, a partir de 17 de junho de 2020, para exercer as atribuições da Gratificação de Função de Gestão 
Financeira, junto à Secretaria de Serviços e Meio Ambiente, a servidora CÁSSIA AUGUSTA FURINI.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º - O presente ato é efetivado em conformidade com a legislação vigente.
Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Franca, aos 16 de junho de 2020.
GILSON DE SOUZA

PREFEITO
________________________________________________________________________________________________________

PORTARIA Nº161, DE 16 DE JUNHO DE 2020.

Dispõe sobre nomeação de servidora para Gratificação de Função e dá outras pro-
vidências.

GILSON DE SOUZA, Prefeito Municipal de Franca Estado de São Paulo, no exercício de 
suas atribuições legais,

R E S O L V E
Art. 1º - Fica NOMEADA, a partir de 17 de junho de 2020, para exercer as atribuições da Gratificação de Função de Fiscalização 
de Obras e Posturas na Construção Civil, junto à Secretaria de Planejamento Urbano, a servidora GISELE DE OLIVEIRA SOUZA.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - O presente ato é efetivado em conformidade com a legislação vigente.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Franca, aos 16 de junho de 2020.
GILSON DE SOUZA

PREFEITO

EDITAIS COPEL

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Proc. n° 063.724/2019 – Tomada de Preços n° 02/2020 – Contratação de empresa para adequação e construção no Centro Esportivo 
do Jardim Aeroporto II, na Rua Jerônimo Guido de Menezes, esquina com a Rua Antônio Pedro Ferreira, s/n, área de lazer, na cidade 
de Franca/SP. O Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitações torna público que, fica HOMOLOGADA e ADJUDICADA a 
proposta da empresa: Camila Construtora Ltda. Valor Global: R$ 1.334.872,90 (um milhão, trezentos e trinta e quatro mil, oitocentos 
e setenta e dois reais e noventa centavos).

EXTRATO DE CONTRATO
Proc. n° 046.073/2019 – Concorrência n° 70/2019 - Registro de Preços de material de cama, mesa e banho para atendimento das 
demandas da divisão de creches da Secretaria Municipal de Educação (com itens exclusivos para microempreendedor individual, 
microempresas e empresas de pequeno porte). Contratadas: Calux Comercial EIRELI EPP, itens 3 e 7; Comercial Infomed Ltda ME, 
itens 5 e 9; Lucas Antônio Franklin Reis EIRELI ME, item 4; Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda EPP, itens 6, 8, 10 e 11.
Proc. 050.664/2019 –Concorrência n° 73/2019 – Registro de Preços de materiais esportivos para a Secretaria Municipal de Educação- 
exclusivo para participação de microempreendedor individual, microempresas e empresas de pequeno porte. Contratadas: Azul 
Esportes Comercial Ltda EPP, itens 1, 2, 3, 5, e 7; J. L. Molina Granero EPP, itens 4, 6, 8, 9, 10, e 11.
Proc. 048.563/2019- Pregão n° 124/2019 – Registro de Preços de brinquedos para utilização nas creches municipais (com itens 
exclusivos para participação de microempreendedor individual, microempresas e empresas de pequeno porte). Contratadas: Carlos 
Ivan da Silva EPP, item 8; Emerson Postigo EIRELI ME, itens 1 e 5; Locomotiva Comércio de Brinquedos Ltda EPP, itens 2, 3, 4, 6, 
e 7.  

Franca, 16 de junho de 2020.
César Carrijo Borges

Presidente da Comissão Permanente de Licitações / Pregoeiro
Lei Complementar 233/13, Art. 2º, § 2º
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, ARTE, CULTURA E LAZER

RESOLUÇÃO SMEACL Nº 007, DE 16 DE JUNHO DE 2020.

Estabelece adoção, no âmbito da Secretaria Municipal de Esportes, Arte, Cultura 
e Lazer, de medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo 
COVID-19 (Novo Coronavírus), e dá outras providências. 

WILLIAN CÉSAR MATIAS, Secretário Municipal de Esportes, Arte, Cultura e Lazer, 
estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e, considerando a existência de pandemia do COVID-19 (novo coronavírus), 
nos termos declarados pela Organização Mundial da Saúde; 

Considerando Decreto Municipal nº 11.055, de 29 de maio de 2020, que declara a 
permanência da situação de emergência no Município de Franca e define outras medidas para o enfrentamento da pandemia 
decorrente no Novo Coronavírus – COVID 19; 

Considerando Resolução SEACL nº 006 de 13 de maio de 2020 e que a situação ainda 
demanda medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;

RESOLVE
Art. 1° Os servidores do quadro de magistério, lotados na Secretaria de Esportes, Arte, Cultura e Lazer, inclusive professores 
readaptados e os designados para laborarem no administrativo, conforme Resolução SMEACL n° 006/2020, em caráter excepcional, 
a partir de 01 de junho de 2020, deverão cumprir sua jornada laboral mediante teletrabalho, devendo orientar e auxiliar, à distância 
e por meios digitais, sua chefia, equipes, atletas ou educandos na execução das atividades propostas pela Secretaria Municipal de 
Esportes, Arte, Cultura e Lazer:
§ 1º - Os servidores a que se refere o artigo 1º desta resolução deverão cumprir em teletrabalho sua jornada diária e semanal de 
acordo com sua carga horária contratual;
§ 2º - Os servidores a que se refere o “caput” deste artigo ficam dispensados do comparecimento periódico no local de trabalho 
durante este período, devendo permanecer à disposição de seu superior imediato no período de sua jornada de trabalho. 
§ 3º - O servidor em teletrabalho ou que se encontrar em sobreaviso poderá ser convocado para o trabalho presencial a qualquer 
momento de acordo com a necessidade do município; 
Art. 2° – A presente Resolução terá vigência até que seja expedido novas normativas;
Art. 3° – O Secretário Municipal de Esportes, Arte, Cultura e Lazer poderá revogar esta Resolução, a qualquer momento, dependendo 
da necessidade e evolução do quadro de Pandemia.
Art. 4° – A presente resolução tem por finalidade notificar os sobreditos servidores, dispensando a necessidade de notificação 
individual. 
Art. 5° – Esta Resolução entra em vigor na data da publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 01 de junho de 2020.
Art. 6° – Revogam-se as disposições em contrário.

Aos 16 de Junho de 2020.
Willian Cesar Matias

Secretário Municipal de Esportes, Arte, Cultura e Lazer
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