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EDITAIS
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 069 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2021.
Dispõe sobre a Revogação de Cessão de servidores para a Fundação de Esporte Arte e
Cultura - FEAC.
ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA, Prefeito Municipal de Franca, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais,
RESOLVE
Art. 1º - Ficam REVOGADAS as cessões das servidoras a FEAC – Fundação de Esporte Arte e Cultura, elencadas na Portaria 058
de 05 de fevereiro de 2021,abaixo relacionadas:
I. Tarcila Aparecida Idalgo Balbino, chapa 13282.
II.Tarcilene Andreane Idalgo Balbino, chapa 16138.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Franca, 09 de fevereiro de 2021.
ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA
PREFEITO
PORTARIA Nº 070 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2021.
Dispõe sobre NOMEAÇÃO da servidora municipal Sulia das Neves do Nascimento para
exercer as funções de Cargo em Comissão junto a Secretaria Municipal de Ação Social
e dá outras providências.
ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA, Prefeito Municipal de Franca, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais,
RESOLVE
Art. 1º - Fica NOMEADA para exercer as funções do Cargo em Comissão, abaixo relacionado, junto a Secretaria Municipal Ação
Social, a seguinte servidora municipal:
• Setor Administrativo do CRAS Sul
Sulia das Neves do Nascimento
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Franca, 09 de fevereiro de 2021.
ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA
PREFEITO
PORTARIA Nº 071 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2021.
Dispõe sobre NOMEAÇÃO do servidor municipal Dennis Wesley Marques dos Reis para
exercer as funções de Cargo em Comissão junto a Secretaria Municipal de Administração
e Recursos Humanos e dá outras providências.
ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA, Prefeito Municipal de Franca, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais,
RESOLVE
Art. 1º - Fica NOMEADO para exercer as funções do Cargo em Comissão, abaixo relacionado, junto a Secretaria Municipal de
Administração e Recursos Humanos, o seguinte servidor municipal:
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• Chefe do Setor de Arquivo Central
Dennis Wesley Marques dos Reis
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Franca, 09 de fevereiro de 2021.
ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA
PREFEITO
PORTARIA Nº 072 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2021.
Dispõe sobre NOMEAÇÃO da servidora municipal Janice Aguiar Amorim Almeida para
exercer as funções de Cargo em Comissão junto a Secretaria Municipal de Educação e
dá outras providências.
ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA, Prefeito Municipal de Franca, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais,
RESOLVE
Art. 1º - Fica NOMEADA para exercer as funções do Cargo em Comissão, abaixo relacionado, junto a Secretaria Municipal de
Educação, a seguinte servidora municipal:
• Seção de Serviços, Processos e Contratos
Janice Aguiar Amorim Almeida
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nessa data.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Franca, 09 de fevereiro de 2021.
ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA
PREFEITO
PORTARIA Nº 073 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2021.
Dispõe sobre NOMEAÇÃO da servidora municipal Luciene Beirigo de Andrade Neves para exercer
as funções de Cargo em Comissão junto a Secretaria Municipal de Saúde e dá outras providências.
ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA, Prefeito Municipal de Franca, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais,
RESOLVE
Art. 1º - Fica NOMEADA para exercer as funções do Cargo em Comissão, abaixo relacionado, junto a Secretaria Municipal de
Saúde, a seguinte servidora municipal:
• Setor de Atenção Primária; UBS SANTA TEREZINHA
Luciene Beirigo de Andrade Neves
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Franca, 09 de fevereiro de 2021.
ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA
PREFEITO
PORTARIA Nº 074 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2021.
Dispõe sobre NOMEAÇÃO do servidor municipal Eri Pereira dos Santos para exercer
as funções de Cargo em Comissão junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e dá
outras providências.
ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA, Prefeito Municipal de Franca, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais,
RESOLVE
Art. 1º - Fica NOMEADO para exercer as funções do Cargo em Comissão, abaixo relacionado, junto a Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, o seguinte servidor municipal:
• Diretor de Departamento de Fiscalização Ambiental e Limpeza Urbana
Eri Pereira dos Santos
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nessa data, retroagindo seus efeitos a data de 08 de fevereiro de 2021.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Franca, 09 de fevereiro de 2021.
ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA
PREFEITO
LEI Nº 8986, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2021
Autoriza a abertura de créditos adicionais no Orçamento Fiscal, no valor total de R$
927.560,00, e dá outras disposições.
ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA, Prefeito Municipal de Franca, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais,
FAZ SABER, que a Câmara Municipal APROVOU e ele PROMULGA, a seguinte LEI:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado, através da Secretaria Municipal de Finanças, observadas as disposições das Leis
Federais nº. 4.320/1964 e Lei Complementar nº 101/2000, a proceder a alterações no Orçamento Fiscal de 2020, aprovado através
da Lei nº. 8.958, de 10 de dezembro de 2020, mediante abertura de créditos adicionais suplementares no valor total de R$ 421.160,00
(quatrocentos e vinte e um mil, cento e sessenta reais) nas seguintes classiﬁcações:
020602 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
082442025 FOMENTO À REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
2251 Parcerias com o Terceiro Setor - Assistência Social - Rec. Tesouro Mun
33503900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 015001531 TR.INSTITUIÇÃO ED.INFANTIL ESTRELA DE DAVI-DOMICÍLIO USUÁRIO
020605 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA DE FRANCA
142412028 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA
2260 Apoio aos Direitos da Pessoa Idosa
33503900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 011001456 TR.VOSF – VOLUNTÁRIAS SOCIAIS DE FRANCA - TERMO 0018/2018
Fonte: 011001471 TR. TEMPLO ESPÍRITA VICENTE DE PAULO - TERMO 0146/2018
Fonte: 011001472 TR. CENTRO ESP.SEBASTIANA BARBOSA FERREIRA - TERMO 0147/2018
Fonte: 011001473 TR. FUNDAÇÃO ESPÍRITA JUDAS ISCARIOTES - TERMO 0148/2018
Fonte: 011001457 TR.CENTRO INT.TERC.IDADE-LIONS CLUBE F.SOBRAL -TERMO 0019/18
Fonte: 011001474 TR. FUNDAÇÃO ESPÍRITA JUDAS ISCARIOTES - TERMO 0149/2018

R$ 395.000,00

R$ 3.824,00
R$ 3.824,00
R$ 3.824,00
R$ 3.824,00
R$ 5.432,00
R$ 5.432,00

Parágrafo Único - Os recursos para cobertura dos créditos adicionais autorizados na forma deste artigo são oriundos de superávit
ﬁnanceiro, veriﬁcado no balanço do exercício anterior, da fonte 01 - recursos próprios - tesouro municipal.
Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado, através da Secretaria Municipal de Finanças, observadas as disposições das Leis
Federais nº. 4.320/1964 e Lei Complementar nº 101/2000, a proceder a alterações no Orçamento Fiscal de 2020, aprovado através
da Lei nº. 8.958, de 10 de dezembro de 2020, mediante abertura de créditos adicionais suplementares no valor total de R$ 452.000,00
(quatrocentos e cinquenta e dois mil reais) nas seguintes classiﬁcações:
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021301 SECRETARIA MUN. DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
041252076 GESTÃO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA
2937 Manutenção dos Serviços da Secretaria dos Negócios Jurídicos
Fonte: 011100000 GERAL
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

R$ 72.000,00
R$ 380.000,00

Parágrafo Único - Os recursos para cobertura dos créditos adicionais autorizados na forma deste artigo são oriundos de superávit
ﬁnanceiro, veriﬁcado no balanço do exercício anterior, da fonte 01 - recursos próprios - tesouro municipal.
Art. 3º - Fica o Poder Executivo autorizado, através da Secretaria Municipal de Finanças, observadas as disposições das Leis
Federais nº. 4.320/1964 e Lei Complementar nº 101/2000, a proceder a alterações no Orçamento Fiscal de 2020, aprovado através
da Lei nº. 8.958, de 10 de dezembro de 2020, mediante abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 54.400,00
(cinquenta e quatro mil e quatrocentos reais) na seguinte classiﬁcação:
021002 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE
185432062 RECUPERAÇÃO AMBIENTAL
1234 Obras e Serviços de Recuperação Ambiental
Fonte: 051005023 Tr.CFEM Cota-pte Compens.Financ.Rec.Minerais 1/53-1/29005-X
33903000 Material de Consumo
R$ 54.400,00
Parágrafo Único - Os recursos para cobertura do crédito adicional autorizado na forma deste artigo são oriundos de superávit
ﬁnanceiro, veriﬁcado no balanço do exercício anterior, da fonte 05 - transferências da União - CFEM.
Art. 4º - As despesas com a execução da presente Lei correm à conta de dotações próprias do Orçamento vigente.
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Franca, 09 de fevereiro de 2021.
ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA
PREFEITO
LEI Nº 8987, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2021
Autoriza a abertura de crédito adicional no Orçamento Fiscal, no valor total de R$
920.000,00, e dá outras disposições.
ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA, Prefeito Municipal de Franca, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais,
FAZ SABER, que a Câmara Municipal APROVOU e ele PROMULGA, a seguinte LEI:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado, através da Secretaria Municipal de Finanças, observadas as disposições das Leis
Federais nº. 4.320/1964 e Lei Complementar nº 101/2000, a proceder a alterações no Orçamento Fiscal de 2020, aprovado através
da Lei nº. 8.958, de 10 de dezembro de 2020, mediante abertura de crédito adicional suplementar no valor total de até R$ 920.000,00
(novecentos e vinte mil reais) na seguinte classiﬁcação:
020101 GABINETE DO PREFEITO
041312002 COMUNICAÇÃO SOCIAL
2204 Publicidade Institucional
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 053120023 COVID-19 - 4ª PARCELA LC FED. 173/2020 - 1/53/95.327-X
Parágrafo Único - Os recursos para cobertura do crédito adicional autorizado na forma deste artigo são oriundos de superávit
ﬁnanceiro, veriﬁcado no balanço do exercício anterior, vinculados às transferências da Lei Complementar Federal nº 173/2020.
Art. 2º - As despesas com a execução da presente Lei correm à conta de dotações próprias do Orçamento vigente.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Franca, 09 de fevereiro de 2021.
ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA
PREFEITO
LEI Nº 8988, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2021
Autoriza o Poder Executivo celebrar convênio com a Fundação Santa Casa de Misericórdia
de Franca, no valor de R$ 1.440.000,00, altera o Orçamento vigente, o Plano Plurianual
e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e dá outras providências.
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ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA, Prefeito Municipal de Franca, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais,
FAZ SABER, que a Câmara Municipal APROVOU e ele PROMULGA, a seguinte LEI:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênio, no exercício de 2021, objetivando ações de enfrentamento da
emergência de saúde pública decorrente do novo Coronavírus - COVID-19, no valor de R$ 1.440.000,00 (um milhão, quatrocentos
e quarenta mil reais), com a Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca, inscrita no CNPJ sob número 47.969.134/0001-89.
§ 1º - O valor previsto no caput será repassado conforme cronograma de desembolso previsto no plano de trabalho aprovado pelo
órgão gestor do Município de Franca.
§ 2º - O prazo para aplicação dos recursos transferidos de conformidade com este artigo é de 31 de dezembro de 2021 sendo que
até o dia 31 de janeiro de 2022, a Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca deverá prestar contas perante a Divisão de
Gestão de Parcerias e Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Finanças.
§ 3º - A prestação de contas referida no parágrafo anterior deste artigo se dará mediante apresentação de toda a documentação
exigida nas instruções e resoluções vigentes expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
§ 4º A Secretaria Municipal de Finanças poderá requerer, a qualquer momento, a apresentação de prestações de contas parciais e
periódicas.
Art. 2º - São condições para que a instituição receba os recursos do convênio:
I. Estar em dia com a prestação de contas de recursos anteriormente recebidos do Município de Franca.
II. Haver sido declarada como de utilidade pública municipal, observado o artigo 150, da Lei Orgânica do Município
de Franca.
III. Estar com a diretoria devidamente constituída, empossada e em atividade.
IV. Haver apresentado o Plano de Trabalho à respectiva Secretaria Municipal para execução em 2021.
V. Estar em acordo com as exigências da Vigilância Sanitária.
VI. Estar em dia com as contribuições para com a Previdência Social e para com o Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço.
VII. Apresentar os documentos solicitados pela concedente para liberação do recurso.
Parágrafo Único - A instituição deverá manter atualizada toda a documentação relativa às exigências estabelecidas neste artigo.
Art. 3º - A liberação dos recursos ﬁnanceiros, pelo órgão responsável pelas ﬁnanças municipais, dependerá de requerimento
encaminhado pela instituição beneﬁciária ao Prefeito, conforme Anexo Único, que integra e incorpora a presente Lei, mediante
avaliação da instituição e de documentação que comprove as exigências enumeradas no art. 2º desta Lei.
§ 1º - A Secretaria Municipal de Saúde fará análise e avaliação permanente do cumprimento do Plano de Trabalho aprovado, da
atividade geral da instituição, da validade e documentação exigida e da aplicação dos recursos.
§ 2º - Nos casos em que as atividades da instituição estiverem enquadradas no campo de atuação de outros conselhos municipais,
estes deverão ser periodicamente ouvidos para os ﬁns aludidos no parágrafo anterior.
Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado, através Secretaria Municipal de Finanças, observadas as disposições das Leis Federais
nº 4.320/1964 e Lei Complementar nº 101/2000, a proceder a alterações no Orçamento Fiscal de 2021, mediante abertura de
crédito adicional especial, no valor de R$ 1.440.000,00 (um milhão, quatrocentos e quarenta mil reais) na seguinte classiﬁcação
orçamentária:
020701 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
103022078 COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID-19
1995 Serviços Urgência e Especializados COVID-19
33503900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 053120132 TR. SANTA CASA - COVID-19 - 1/53/95.327-X
Parágrafo Único - Os recursos para cobertura do crédito adicional autorizado na forma deste artigo são oriundos de superávit
ﬁnanceiro, veriﬁcado no balanço do exercício anterior, vinculados às transferências da Lei Complementar Federal nº 173/2020.
Art. 5º - Fica acrescentado às metas físicas de transferências de recursos às entidades, no programa “103022078 Combate ao
Coronavírus - COVID-19”, ação “1995 Serviços Urgência e Especializados COVID-19”, ano de 2021, nos anexos do Plano Plurianual
e Lei de Diretrizes Orçamentárias, a transferência referida no artigo 1º desta Lei.
Parágrafo Único - Os Anexos do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, referidos neste artigo, correspondem
aos Anexos “Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos” do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - Projeto
AUDESP.
Art. 6º - A transferência prevista nesta Lei, inclusive critérios de apoio à entidade, metas de atendimentos e respectivos valores,
observando o art. 26 da Lei Federal Complementar nº 101/2000, ﬁcam incluídos no Anexo “Demonstração da Previsão de Transfe-
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rências às entidades sem ﬁns lucrativos”, da Lei Orçamentária, e no Anexo “Demonstrativo das entidades do terceiro setor”, da Lei
de Diretrizes Orçamentárias.
Art. 7º - As despesas com a execução da presente Lei correm à conta de dotações orçamentárias próprias.
Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9º - Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Franca, 09 de fevereiro de 2021.
ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA
PREFEITO
ANEXO ÚNICO
EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL DE FRANCA
REQUERIMENTO
Vimos, nos termos da Lei _____/ _____, requerer a V. Ex.ª, liberação da transferência prevista, comprometendo-nos a cumprir
todas as exigências nela contidas.
Seguem anexas:
1. CND do INSS
2. CRF do FGTS
3. Ata de eleição e Posse da Atual Diretoria
Franca, ______/________________/_______.
_______________________________________________________
(nome da entidade)
Representante legal:______________________________________

Para preenchimento da entidade:
1. Inscrição Conselho Setorial n º
2.Utilidade Pública Munic. n.º
3 Número de Registro Ata Diretoria:
4. Gestão:
____________a____________
5.Plano de trabalho aprovado:
6. Nº da Conta Corrente:
Banco:
Agência:

Para uso da área de Finanças:
1. Vr. da transferência:
2.Cronograma de pagamento:
3. Ordem de Empenho:
RETIFICAÇÃO

Na Portaria nº 047, de 02 de fevereiro de 2021, publicada no Diário Oﬁcial do Município nº 1.712, de 03 de fevereiro de 2021, na
página 121;
ONDE SE LÊ: “Ana Paulo Pinto Maraﬁga Ribeiro”.
LEIA-SE: “Ana Paula Pinto Maraﬁga Ribeiro”.
Na Portaria nº 049, de 02 de fevereiro de 2021, publicada no Diário Oﬁcial do Município nº 1.712, de 03 de fevereiro de 2021, na
página 123;
ONDE SE LÊ: “Luis Antônio Murari”.
LEIA-SE: “Luis Antônio Murari Pereira”.
Na Portaria nº 063, de 08 de fevereiro de 2021, publicada no Diário Oﬁcial do Município nº 1.716, de 09 de fevereiro de 2021, na
página 10;
ONDE SE LÊ: “Art. 3º -Esta Portaria entra em vigor nesta data, com seus efeitos retroativos à 01° de janeiro de 2021.”.
LEIA-SE: “Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação”.
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Na Portaria nº 064, de 08 de fevereiro de 2021, publicada no Diário Oﬁcial do Município nº 1.716, de 09 de fevereiro de 2021, na
página 10;
ONDE SE LÊ: “Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, com seus efeitos retroativos à 01° de janeiro de 2021.”.
LEIA-SE: “Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação”.

AÇÃO SOCIAL
CONSELHO MUNICIPAL DA CONDIÇÃO FEMININA – CMCF
RESOLUÇÃO CMCF N.° 01/2021
Dispõe sobre a Composição da Mesa Diretora do Conselho Municipal da Condição
Feminina de Franca – Gestão – 2021/2023.
O Conselho Municipal da Condição Feminina – CMCF, no uso das atribuições legais que lhe conferem as Leis Municipais nº 5.572/2001
e 6.284/2004, que estabelece regras de funcionamento do referido Conselho Municipal, faz saber que;
Considerando a conclusão do Processo de Renovação de 2/3 do Colegiado, conforme Resolução CMCF 02.2020;
Considerando o vencimento do mandato da Mesa Diretora do CMCF;
Considerando a eleição da Mesa Diretora realizada na 1ª Reunião Ordinária, no dia 05 de fevereiro de 2021;
RESOLVE
ARTIGO 1º – Compor a Mesa Diretora do Conselho Municipal da Condição Feminina de Franca, para o mandato de 02 anos, gestão
2021/2023, da seguinte forma:
I - Presidente: Marília Angélica Martins
II - Vice-Presidente: Roberta Guaraldo Diniz Vilhena
III - 1ª. Secretária: Cléria Maria Lobo Bittar.
IV - 2ª Secretária: Joseane da Silva Poli
ARTIGO 2º - Deﬁnir o mandato coletivo para os cargos de Presidente e Vice-Presidente, no qual assumirão os referidos cargos e
também comporão a Mesa Diretora, as conselheiras: Janaína Lucas dos Santos e Elaine Aparecida Aprile, respectivamente.
ARTIGO 3º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Franca/SP, 05 de Fevereiro de 2021.
Marilia Angélica Martins
Presidente do CMCF

CONTROLADORIA INTERNA
CITAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 56.732/2020
O MUNICÍPIO DE FRANCA - SP, pessoa jurídica de direito público, inscrito no Ministério da Fazenda com o CNPJ nº 47.970.769/000104, cuja sede ﬁca localizada à Rua Frederico Moura n. 1517, Bairro Cidade Nova, em Franca, Estado de São Paulo, através Departamento de Ouvidoria, Corregedoria e Controladoria e Controle Interno, vale-se da presente para Citar, a empresa “Barbo Segurança
Eireli”. Encontra-se em tramitação neste Departamento, o Processo Administrativo nº 56.732/2020, instaurado a ﬁm de se apurar
suposta conduta irregular da empresa “Barbo Segurança Eireli Eireli” em face da Prefeitura Municipal de Franca/SP, haja vista o
não cumprimento do Edital Pregão Presencial n. 010/2018 e contrato n. 0075/2018. Assim, ﬁca a empresa “Barbo Segurança Eireli”,
citada a apresentar Defesa Prévia, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar desta publicação, tendo-se em vista a incidência do previsto
na Lei n. 8.666/1993, mais precisamente em seus artigos 66, 70, 77, 86 e 87 e descumprimento do disposto na Cláusula Terceira –
Dos direitos e obrigações da contratada, itens 3.2, 3.5, 3.17, 3.19, 3.21, Cláusula Décima Primeira – Das sanções administrativas,
parágrafos segundo, quarto, sexto e sétimo, ambas do Memorial Descritivo do Pregão Presencial n. 010/2018 e da incidência do
artigo 25 do Decreto Municipal nº 10.093/19.
Franca/SP, 09 de fevereiro de 2021.
LUIS OTÁVIO MONTELLI
Presidente da Comissão de Responsabilização de Agentes Privados
INTIMAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 50.784/2020.
O MUNICÍPIO DE FRANCA - SP, pessoa jurídica de direito público, inscrito no Ministério da Fazenda com o CNPJ nº 47.970.769/000104, cuja sede ﬁca localizada à Rua Frederico Moura nº 1517, Bairro Cidade Nova, em Franca, Estado de São Paulo, por meio do
Departamento de Controle Interno, Auditoria, Corregedoria e Descumprimento Contratual, vale-se da presente para INTIMAR, a
empresa “BARBO SEGURANÇA EIRELI”, em querendo, produzir todas as provas que a legislação brasileira permite, como oitiva de
testemunhas e do representante da empresa, bem como apresentação de documentos, na forma de ALEGAÇÕES FINAIS, tendo-
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se em vista que a empresa teria supostamente infringido o que dispõe os artigos 66, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87 e 88 da Lei 8.666/93,
bem como do descrito no Edital Pregão Presencial n. 010/2018 pela incidência da Cláusula Décima Segunda, item 12.2; Cláusula
Terceira, item 3.21 do Anexos VI e X, e do artigo 25 do Decreto Municipal nº 10.093/19. Os autos completos estão à disposição da
referida empresa e/ou de seu representante legal na sede do Controle Interno, Auditoria, Corregedoria e Descumprimento Contratual,
na Rua Frederico Moura, nº. 1517, Cidade Nova, Franca/SP.
Franca/SP, 09 de fevereiro de 2021.
Luís Otávio Montelli
Presidente da Comissão de Descumprimento Contratual

EDUCAÇÃO
PORTARIA SME Nº 007 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2021.
Dispõe sobre cronograma e procedimentos para atribuição de Classes e Aulas, e permuta
de Professores Titulares de cargos PEB I de Educação Musical, para o exercício de 2021
e dá outras providências.
MÁRCIA DE CARVALHO GATTI, Secretária Municipal de Educação de Franca, no uso de suas atribuições e competências legais, e
com fundamento na Resolução SME nº 007 de 09 de fevereiro de 2021, expede a presente Portaria:
Art. 1°. Considerando a suspensão das atividades presenciais, excepcionalmente, a Etapa III – ATRIBUIÇÃO, prevista na Resolução
SME nº 007 de 09 de fevereiro de 2021, acontecerá de forma remota, com uso da ferramenta de videoconferência Zoom Meet, nos
dias 11 e 12 de fevereiro de 2021, na seguinte conformidade:
Parágrafo único. Para proceder a escolha, os docentes serão divididos em blocos, segundo sua classiﬁcação, nos seguintes dias e
horários:
I. No dia 11/02/2021:

Horário:
8h
9h
10h
13h
14h
15h
16h

Classiﬁcados de:
001 a 007
008 a 011
012 a 015
016 a 020
021 a 025
026 a 029
030 a 034

II. No dia 12/02/2021:

Horário:
8h
9h
10h

Classiﬁcados de:
035 a 038
039 a 043
044 a 048

Art. 2°. Para acesso à sala de atribuição, o professor deverá acessar o link via WhatsApp, que será encaminhado por técnico
da Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a classiﬁcação e horário estabelecido nos incisos do artigo 1° da presente
Portaria.
§ 1°. No ato da atribuição, o professor deverá estar munido de documento de identiﬁcação original com foto, o qual deverá ser
apresentado, remotamente, ao servidor que estiver realizando a atribuição.
§ 2°. Havendo o não comparecimento em atribuição remota em dia e horário estabelecido nos incisos do artigo 1° da presente
Portaria, será realizado um único contato via WhatsApp e/ou telefone, por técnico da Secretaria Municipal de Educação. Caso o
candidato não seja localizado será atribuída vaga, compulsória, a critério da Comissão, ao ﬁnal do processo.
Art. 3°. Será expedida Portaria com os docentes cedidos para atuação na Fundação de Esporte, Arte e Cultura – FEAC.
Parágrafo único. Fica estabelecido que havendo aulas livres, ao longo do ano letivo, será encerrada a cessão de professor para a
Fundação de Esporte, Arte e Cultura, e aplicada a ordem inversa da lista de classiﬁcação por tempo de serviço, para garantia do
atendimento das aulas regulares da Educação Básica.
Art. 4°. A permuta será efetuada entre docentes de uma Unidade Escolar para outra, na seguinte conformidade:
§ 1°. O Requerimento dos interessados contendo dados pessoais e as classes/escolas envolvidas no processo, deverá ser
encaminhado via e-mail para centralemrede@franca.sp.gov.br, até dia 15 de fevereiro de 2021.
§ 2°. Caberá aos interessados aguardar a divulgação do resultado após solicitação, que poderá ser Deferida ou Indeferida pela
Secretária Municipal de Educação, tendo como principal critério de análise o cumprimento do previsto nos artigos 13 e 14 da
Resolução SME nº 007 de 09 de fevereiro de 2021.
Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Franca, 09 de fevereiro de 2021.
MÁRCIA DE CARVALHO GATTI
Secretária Municipal de Educação
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RESOLUÇÃO SME Nº 007 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2021
Estabelece critérios para atribuição de Classes e Aulas, e permuta de Professores
Titulares de cargos de PEB I de Educação Musical, para o exercício de 2021 e dá outras
providências.
MÁRCIA DE CARVALHO GATTI, Secretária Municipal de Educação de Franca, no uso de suas atribuições e competências legais,
e considerando a fundamentação legal a seguir:
Considerando a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 em seu inciso – XVI do artigo 37;
Considerando as diretrizes da Lei Federal n° 9.394/96 em seus artigos 13 e 23;
Considerando o disposto na Consolidação das Leis do Trabalho, no que se refere ao artigo 71, ao inciso II do § 4° do artigo 392,
artigo 471, inciso IV do artigo 473 e artigo 476;
Considerando o disposto na Lei Federal n° 9.504/97 no artigo 98;
Considerando o disposto na Lei Federal n° 11.738/2008 no § 4°do artigo 2°;
Considerando o disposto na Lei Federal n° 13.726/2018, no inciso I do artigo 3°;
Considerando o que determinam os artigos 19, 31, § 1° e 2° do artigo 34, e 49 da Lei Municipal n° 4.972/98;
Considerando o disposto no Decreto Municipal nº 9.810, de 02 de julho de 2012;
Considerando o disposto no Decreto Municipal n° 11.181, de 26 de janeiro de 2021;
Considerando, enﬁm, a necessidade de estabelecer normas, critérios e procedimentos que assegurem a legalidade, legitimidade e
transparência do processo anual de atribuição e permuta de professores PEB I de Educação Musical;
RESOLVE:
Seção I
Das Competências
Art. 1°. Compete à Secretária Municipal de Educação designar Comissão para execução, coordenação, acompanhamento e
supervisão do processo anual de atribuição de classes e aulas, que estará sob sua responsabilidade, em todas as etapas.
Art. 2°. Compete à Comissão de que trata o artigo 1°, desta resolução, a atribuição de classes e aulas aos docentes PEB I de
Educação Musical, observadas as situações de acúmulo de cargos dos servidores e seguida a ordem de classiﬁcação por tempo de
serviço, conforme disposto no artigo 34 da Lei Municipal n° 4. 972/98.
Art. 3°. Compete à Secretária Municipal de Educação, observado o interesse do Serviço Público, autorizar o processo de permuta
entre docentes, conforme disposto no artigo 49 da Lei Municipal n° 4.972/98.
Seção II
Da Classiﬁcação
Art. 4°. Para ﬁns de ATRIBUIÇÃO, os docentes serão classiﬁcados de acordo com o seu tempo de serviço, em dias trabalhados, na
Rede Municipal de Ensino, sendo que a data limite da contagem de tempo é sempre 30 de junho do ano precedente ao de referência.
§ 1°. Conforme estabelece o § 1° do artigo 34 da Lei Municipal n° 4.972/98: “Computam-se como dias trabalhados licença gestante,
licença paternidade, gala, nojo e júri” (grifo nosso). Acrescenta-se também os dias de doação de sangue, conforme inciso IV do artigo
473 da CLT, dispensas em razão de nomeação do TRE para composição das Mesas Receptoras ou Juntas Eleitorais, conforme
artigo 98, da Lei Federal n° 9.504, de 30 de setembro de 1997 e, bem assim, as ausências das gestantes pelo período necessário
para consultas médicas e exames complementares referentes à gestação, até o n° de 06, conforme inciso II, § 4° do artigo 392 da
CLT e orientação jurídica contida nos autos do Proc. Adm. PMF n° 15180/2014.
§ 2°. O tempo de afastamento do docente por Licença Saúde, INSS, Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), faltas injustiﬁcadas
ou por Licença sem Vencimentos (LSV) não será computado para ﬁns de classiﬁcação no processo de atribuição de classes e aulas.
Conforme orienta o artigo 34 da Lei Municipal n° 4.972/98:
“Para ﬁns de atribuição de classes ou aulas, os docentes do mesmo campo de atuação das classes
e das aulas a serem atribuídas serão classiﬁcados de acordo com seu tempo de serviço, em dias
trabalhados, no Sistema Municipal de Ensino.” (grifo nosso).
§ 3°. Para ATRIBUIÇÃO, em caso de empate, terá primazia, conforme § 2° do artigo 34 da Lei Municipal n° 4.972/98:
I. Maior tempo no Magistério Municipal;
II. Maior tempo no Quadro do Magistério Municipal;
III. Maior tempo no Serviço Municipal;
IV. Idade.
Seção III
Dos Afastamentos
Art. 5°. São considerados afastados os docentes que se encontram em Licença sem Vencimento (LSV), INSS, bem como os que
se encontram em situação de comissionamento, designação na Rede Municipal de Ensino e designação fora da Rede Municipal de
Ensino, para esses casos, ﬁca estabelecido que:
§ 1°. No ato da ATRIBUIÇÃO, os docentes que se encontrem em situação de afastamento INSS não participarão do processo. Havendo retorno, durante o período letivo, os mesmos serão lotados em consonância com a necessidade e interesse da Administração
Pública, tendo em vista que o artigo 476 da CLT considera o empregado em situação de auxílio-enfermidade como licença não
remunerada, portanto, com o contrato de trabalho provisoriamente suspenso.
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“Art. 476. Em caso de seguro-doença ou auxílio-enfermidade, o empregado é considerado em licença não remunerada, durante o
prazo desse benefício.”
§ 2°. No ato da ATRIBUIÇÃO, os docentes que se encontrem em situação de afastamento por Licença sem Vencimento (LSV) não
participarão do processo. Havendo retorno, durante o período letivo, os mesmos serão lotados em consonância com a necessidade
e interesse da Administração Pública, tendo em vista que o empregado se encontra em licença não remunerada, portanto, com o
contrato de trabalho provisoriamente suspenso.
I. O direito estabelecido no artigo 471 da CLT ﬁca garantido, de modo que ao retornar, o docente permanecerá com a mesma
quantidade de pontos anterior à licença, o mesmo cargo ou função e todas as vantagens que, em sua ausência, tenham sido
atribuídas à sua categoria:
“Art. 471. Ao empregado afastado do emprego, são asseguradas, por ocasião de sua volta, todas as vantagens que, em sua
ausência, tenham sido atribuídas à categoria a que pertencia na empresa.”
§ 3°. Aos docentes afastados, designados para atuarem na Rede Municipal de Ensino, bem como os docentes cedidos, ﬁca
estabelecido que os mesmos não participarão do processo. Havendo retorno, durante o período letivo, serão lotados em consonância
com a necessidade e interesse da Administração Pública.
§ 4°. Tendo em vista o disposto no parágrafo único do artigo 19 da Lei Municipal n° 4.972/98, acerca dos titulares afastados para
exercerem comissionamento, bem como designados fora da Rede Municipal de Ensino, ﬁca estabelecido que os mesmos não
participarão do processo, uma vez que:
“Artigo 19. Parágrafo único. Os Professores e Especialistas em Educação, afastados em comissionamento, ao retornarem, serão
lotados em unidades carentes de pessoal, a juízo da Administração Municipal, ﬁcando assegurado ao Professor o mesmo número
de aulas e/ou classes da época do afastamento, até a primeira atribuição de aulas e/ou classes.”
Seção IV
Das Etapas
Art. 6°. O processo de atribuição ocorrerá em 04 (quatro) etapas, sendo elas:
§ 1°. Etapa I – DESIGNAÇÃO dos professores que atuarão na Rede Municipal de Ensino.
§ 2° - Etapa II – CESSÃO dos professores que atuarão na Fundação de Esporte, Arte e Cultura – FEAC.
§ 3°. Etapa III – ATRIBUIÇÃO.
§ 4°. Etapa IV – PERMUTA.
ETAPA II
CESSÃO
Art. 7°. Será expedida Portaria com os docentes cedidos para atuação na Fundação de Esporte, Arte e Cultura – FEAC.
Parágrafo único. Fica estabelecido que havendo aulas livres, ao longo do ano letivo, será encerrada a cessão de professor para a
Fundação de Esporte, Arte e Cultura, e aplicada a ordem inversa da lista de classiﬁcação por tempo de serviço, para garantia do
atendimento das aulas regulares da Educação Básica.
ETAPA III
ATRIBUIÇÃO
Das Competências
Art. 8°. Caberá à Comissão de que trata o artigo 1°, desta resolução, proceder à atribuição de classes e aulas aos PEB I de Educação
Musical, da Rede Municipal de Ensino, observada a classiﬁcação dos docentes, em dias trabalhados na Rede Municipal de Ensino.
Da Escolha
Art. 9°. Será expedida, pela Secretaria Municipal de Educação, Portaria com cronograma do Processo de Atribuição, bem como os
procedimentos adotados para realização da mesma, tendo em vista a situação de excepcionalidade decorrente da pandemia da
Covid-19.
Parágrafo único. No ato da atribuição, o professor deverá estar munido de documento de identiﬁcação original com foto, o qual
deverá ser apresentado, remotamente, ao servidor que estiver realizando a atribuição.
Art. 10. No ato da atribuição, o candidato poderá fazer-se representar por procurador legalmente reconhecido como tal, ou seja,
munido de procuração de nomeação e de documento de identidade original com foto, de acordo com a Lei Federal nº 13.726, de
8 de outubro de 2018, não podendo o procurador ser funcionário público. Os referidos documentos deverão ser apresentados
remotamente ao servidor que estiver realizando a atribuição. Ao candidato que não comparecer, e não enviar representante
credenciado, será atribuída vaga, compulsoriamente, a critério da Comissão, ao ﬁnal do processo.
Art. 11. Para atribuição de aulas os professores PEB I de Educação Musical poderão, segundo sua classiﬁcação, fazer opção para
compor jornada de trabalho, na seguinte conformidade:
§ 1°. Os blocos das escolas de Educação Básica serão, prioritariamente, de 04 (quatro) aulas, e em casos excepcionais de 03 (três)
e 02 (duas) aulas, para composição de jornada dos professores de 40h, priorizando a proximidade de escolas e anos.
I. Será atribuído somente 01 (um) bloco com aulas à disposição da Secretaria por professor, salvo sobra ao ﬁnal do Processo
de Atribuição.
II. Nas aulas à disposição da Secretaria serão realizadas atividades de Educação Musical, conforme orientação dos técnicos
da Secretaria Municipal de Educação.
§ 2°. Ao professor que possui jornada de trabalho de 30 horas semanais, deverá ser atribuída jornada de 20 (vinte) aulas semanais
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de 01 (uma) hora.
§ 3°. Ao professor que possui jornada de trabalho de 40 horas semanais, deverá ser atribuída jornada de 26 (vinte e seis) aulas
semanais de 01 (uma) hora, e o cumprimento dos quarenta minutos restantes, dar-se-á em uma Unidade Escolar que já estiver
lotado, com realização de atividades de Educação Musical, conforme orientação dos técnicos da Secretaria Municipal de Educação.
I. O professor de 40 horas semanais que optar pelas aulas da Escola Municipal de Iniciação Musical – EMIM, deverá escolher
20 (vinte) aulas na Escola Municipal de Iniciação Musical – EMIM, e 06 (seis) na Educação Básica.
Do Acúmulo
Art. 12. A acumulação remunerada de dois cargos docentes poderá ser exercida desde que:
§ 1°. Haja compatibilidade de horários, conforme orienta o inciso – XVI do artigo 37 da Constituição Federal.
XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em
qualquer caso o disposto no inciso XI. (grifo nosso)
§ 2°. A somatória das cargas horárias não exceda o limite de 80h semanais incluídas as horas destinadas às atividades extraclasse,
quando ambos integrarem o Quadro desta Secretaria de Educação.
§ 3°. Para ﬁns de acúmulo de cargo, o professor que atuar em outra instituição pública, deverá apresentar no local em que estiver
lotado, declaração com seu horário de trabalho, em papel timbrado, devidamente assinado pelo seu superior, até o início do ano
letivo, sendo a cheﬁa imediata a autoridade competente para veriﬁcar a regularidade da acumulação pretendida.
Art. 13. Em consonância à Constituição, bem como com o Decreto Municipal nº 9.810, de 02 de julho de 2012, o qual institui o
regulamento disciplinar do servidor contratado sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT):
Art. 1º - São deveres do servidor:
V - Cumprir e fazer cumprir, dentro de suas atribuições legalmente deﬁnidas, a Constituição Federal, as Leis e as ordens legais das
autoridades competentes, exercendo suas atividades com responsabilidade, incutindo-as em seus subordinados;
XI - Manter conduta compatível com a moralidade administrativa; (grifo nosso)
XII - Proceder de maneira ilibada na vida pública e particular, de modo a digniﬁcar a função pública; (grifo nosso)
Art. 2º - Ao servidor é proibido:
XVIII - Receber propina, comissão, presente ou vantagens de qualquer espécie, em razão de suas atribuições;
Art. 14. No ato da atribuição deverão ser observados, pelo servidor, os dispositivos legais citados anteriormente, no que se refere à
acumulação remunerada de cargos públicos, cabendo, inclusive, a nulidade do ato em situações de descumprimento dos mesmos.
Seção V
Da Composição da Jornada
Art. 15. Para proceder à atribuição das aulas dos professores PEB I de Educação Musical será observado que:
§ 1°. O professor PEB I de Educação Musical, independentemente da jornada de trabalho, deverá cumprir a carga horária nos
moldes do § 4° do artigo 2° da Lei Federal n° 11.738/2008, ou seja, 2/3 da jornada laborando em interação com educandos e 1/3
nas atividades extraclasse.
§ 2°. Sobre o 1/3 da jornada nas atividades extraclasse, ﬁca estabelecido que:
I. Serão realizadas reuniões e/ou cursos (REP - Reunião de Estudos Pedagógicos, cursos, palestras, oﬁcinas, congressos e/
ou seminários). O restante, da carga horária, deverá ser utilizado para preparação de aulas, análises, correção de trabalhos
e provas, avaliações, pesquisas, atendimento a pais, alunos e professores, participação efetiva nos eventos, bem como atividades extracurriculares;
II. A Formação Continuada se dará mediante estudos pedagógicos em:
a) Reuniões de Estudos Pedagógicos realizadas pelo Centro de Formação Continuada, que acontecerão semanalmente
às quintas-feiras, de forma remota no 1° Semestre, em função da pandemia, no período da tarde: das 17h20 às 18h50,
totalizando uma hora e trinta minutos;
b)Reuniões de Orientações Administrativas, que acontecerão mensalmente na primeira quarta-feira do mês, de forma remota
no 1° Semestre, em função da pandemia, no período da tarde: das 17h20 às 17h50, totalizando trinta minutos;
c) Encontros Formativos, realizados pelo Centro de Formação Continuada, que acontecerão mensalmente na terceira quartafeira do mês, de forma remota no 1° Semestre, em função da pandemia, no período da tarde: das 17h20 às 18h50, totalizando
uma hora e trinta minutos.
Art. 16. No processo de organização do horário para cumprimento da jornada deverá ser observado o cumprimento do período de
descanso disposto no artigo 71 da CLT:
“Art. 71 - Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 (seis) horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para
repouso ou alimentação, o qual será, no mínimo, de 1 (uma) hora e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não
poderá exceder de 2 (duas) horas.”
Das Vagas
Art. 17. São vagas na Educação Básica:
Parágrafo único. Classes e Aulas nas Escolas Municipais de Educação Básica.
Art. 18. São vagas nos Projetos:
Parágrafo único. Vagas na Escola Municipal de Iniciação Musical – EMIM, no Centro de Educação Integrada – CEI, e no Coral
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Infanto Juvenil da Secretaria Municipal de Educação.
Art. 19. Considerando a situação de excepcionalidade decorrente da pandemia da Covid-19, o retorno gradual das atividades
presenciais de forma segura, observado o limite máximo de alunos em consonância ao Plano São Paulo, bem como orientações e
normativas legais, quanto aos servidores que possuem condições de saúde que inviabilize o trabalho presencial, o professor poderá,
durante o período de ﬂexibilização das formas de atendimento ao aluno, assumir turmas, bem como ministrar aulas de forma remota
ou presencial, para turma diversa da que lhe foi atribuída, em conformidade ao previsto no artigo 23 da Lei Federal nº 9.394/96:
Art. 23. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de
estudos, grupos não-seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização,
sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar.
Parágrafo único. Caberá ao Diretor da Unidade Escolar o gerenciamento previsto no parágrafo anterior pelo Plano de Retomada
Consciente e Gradual ao atendimento.
Etapa IV
PERMUTA
Art. 20. A permuta é, conforme artigo 49 da Lei Municipal n° 4.972/98:
“Permuta é a troca do local de trabalho entre docentes ou especialistas de educação de igual jornada de trabalho, com interstício
de 1 (um) ano na Unidade Escolar e só poderá ocorrer mediante requerimento dirigido ao Secretário de Educação, a quem caberá,
observado o interesse do Serviço Público, autorizar a permuta.”
§ 1°. A permuta será efetuada entre docentes de uma Unidade Escolar para outra.
§ 2°. Caberá aos interessados, aguardar a divulgação do resultado após solicitação, que poderá ser Deferida ou Indeferida pela
Secretária Municipal de Educação, tendo como principal critério de análise o cumprimento do previsto nos artigos 13 e 14 da
presente resolução.
Seção VI
Do Remanejamento
Art. 21. Aos técnicos de Educação Musical, da Secretaria Municipal de Educação, em articulação com o diretor da Unidade Escolar,
no âmbito de sua competência, cabe a responsabilidade de proceder ao remanejamento de professores, ao longo do ano letivo,
sempre que houver necessidade de garantir a efetiva aprendizagem dos alunos, fundamentado nos registros de desempenho
proﬁssional, bem como nas necessidades da Administração Pública.
Art. 22. Ao Diretor da Escola Municipal de Iniciação Musical – EMIM, no âmbito de sua competência, cabe a responsabilidade
de proceder ao remanejamento de professores, ao longo do ano letivo, sempre que houver necessidade de garantir a efetiva
aprendizagem dos alunos, fundamentado nos registros de desempenho proﬁssional.
Parágrafo único. Não havendo número de alunos suﬁcientes para formação das turmas, no projeto, os professores poderão ser
remanejados, de acordo com a necessidade.
Art. 23. É prioridade o atendimento das aulas regulares da Educação Básica, cabendo, inclusive, o remanejamento de professores
dos projetos para garantia do atendimento de todas as escolas da Rede Municipal de Ensino.
Parágrafo único. Fica estabelecido que havendo aulas livres, ao longo do ano letivo, será realizado o remanejamento de professor
do projeto, aplicada a ordem inversa da lista de classiﬁcação por tempo de serviço, para garantia do atendimento das aulas regulares
da Educação Básica.
Art. 24. Conforme disposto na Resolução SME n° 015 de 09 de outubro de 2020, na organização do atendimento à demanda nas
unidades escolares da Rede Municipal de Ensino, será observado como critério para composição de classes/turmas o número
mínimo de 15 alunos para a Educação Infantil (Fase I e Fase II) e Ensino Fundamental (1° ao 5° Ano).
§ 1°. As salas que não mantiverem o número mínimo de alunos para a composição da mesma, previsto no caput deste artigo,
poderão ser reorganizadas conforme a disponibilidade da Unidade Escolar, no que se refere à existência de outras salas que
comportem a realocação dos alunos, respeitando os parâmetros estabelecidos e o interesse público.
§ 2°. Serão critérios para o remanejamento dos professores PEB I das salas que passarão pelo processo de reorganização:
I. Aplicação do disposto no artigo 34 da Lei Municipal n° 4.972/98 e/ou acordo estabelecido pelos pares, devidamente
documentado em papel timbrado da Unidade Escolar, assinado por ambos e validado pelo diretor;
II. O remanejamento será realizado entre as vagas disponíveis na Rede Municipal de Ensino, no momento da reorganização das salas.
§ 3°. Não haverá alteração salarial e prejuízo dos benefícios por parte do servidor.
Seção VII
Das Incumbências
Art. 25. Conforme disposto no artigo 13 da Lei Federal nº 9.394/96, os docentes incumbir-se-ão de:
“I - participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino;
II - elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino;
III - zelar pela aprendizagem dos alunos;
IV - estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento;
V - ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento,
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à avaliação e ao desenvolvimento proﬁssional;
VI - colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade.”
Seção VIII
Das Disposições Finais
Art. 26. Os recursos referentes ao processo de ATRIBUIÇÃO deverão ser interpostos no prazo de 1 (um) dia útil a contar da data da
publicação, dispondo a autoridade recorrida de igual prazo para decisão.
Parágrafo único. A interposição de recurso deverá ser protocolada, respeitado o prazo previsto no caput do artigo 26, na Secretaria
Municipal de Educação.
Art. 27. A Secretária Municipal de Educação poderá expedir disposições complementares que se façam necessárias ao cumprimento
do disposto na presente resolução.
Art. 28. Os casos omissos na presente resolução serão resolvidos pela Secretária Municipal de Educação, conjuntamente com a
Comissão de Atribuição de Aulas.
Art. 29. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30. Revogam-se as disposições em contrário.
Aos 09 de fevereiro de 2021.
MÁRCIA DE CARVALHO GATTI
Secretária Municipal de Educação

FINANÇAS
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Proc. nº 48472/20 - Pregão Eletrônico nº 47/20 - Aquisição de equipamentos de informática (CPUs e monitores). O Sr. Pregoeiro torna público
que, ﬁcam HOMOLOGADAS e ADJUDICADAS as propostas das empresas A4 Comércio e Prestação de Serviços e Informática Ltda, lote 2; MI
Equipamentos Eletronicos Ltda, lote 3; Positivo Tecnologia S/A, lote 1.
JULGAMENTO
Proc. nº 37152/20 - Pregão Eletrônico nº 40/2020 - Interessado: Secretaria de Educação - Objeto: Aquisição de carnes com diversos tipos de
cortes. O Sr. Pregoeiro torna público que, ﬁca desclassiﬁcada a empresa Sérgio Braulio Ribeiro, nos lotes 1 e 3. Fica classiﬁcada no Lotes 1 e 3 a
próxima colocada, a empresa BMG Açucareira Comércio e Transporte Eireli.
EXTRATO DE CONTRATO
Proc. nº 36948/20 - Pregão Eletrônico nº 43/2020 - Aquisição de seringa de implante anticoncepcional subdérmico. Contratada: Genesio A.
Mendes & Cia Ltda, lote 1.
AVISO DE RETOMADA DE PREGÃO ELETRÔNICO
Processo nº 20517/20 - Pregão Eletrônico nº 04/2021 - Interessado: Secretaria de Saúde - Objeto: Aquisição de materiais hospitalares – equipos,
cateteres e sondas. A Comissão Permanente de Licitações vem esclarecer que, por equivoco, não houve disputa de lances referente aos lotes 55,
56 e 57. De maneira a não causar prejuízos a nenhum dos licitantes participantes, ﬁca designada a data de 11/02/2021, às 8h30 para retomada dos
lotes faltantes.
Franca, 09 de fevereiro de 2021.
Sérgio Luiz Romero Gerbasi
Presidente da Comissão Permanente de Licitações / Pregoeiro
TERMO DE CONVÊNIO
Processo nº 54.352/2020 - TERMO DE CONVÊNIO que celebram, de um lado, o MUNICÍPIO DE FRANCA, e de outro, a ASSOCIAÇÃO DE
PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FRANCA, pessoa jurídica de direito privado, sem ﬁns lucrativos, para prestação de Serviços de
Assistência à saúde. Este Termo de Convênio, tem por objeto a celebração, em regime de mútua cooperação, de parceria destinada à consecução
de ﬁnalidades de interesse público e recíproco, para regular os serviços de assistência à saúde conforme detalhado no Plano de Trabalho anexo.
Processo nº 54.341/2020 - TERMO DE CONVÊNIO que celebram, de um lado, o MUNICÍPIO DE FRANCA, e de outro, a ASSOCIAÇÃO DE
PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FRANCA, pessoa jurídica de direito privado, sem ﬁns lucrativos, para prestação de Serviços no
Centro de Especializado em Reabilitação – CER II. Este Termo de Convênio, tem por objeto a celebração, em regime de mútua cooperação, de
parceria destinada à consecução de ﬁnalidades de interesse público e recíproco, para regular a habilitação da APAE pelo Ministério da Saúde em
Centro Especializado em Reabilitação, em conformidade com as Portarias nº 793, de 24 de abril de 2012, nº 835, de 25 de abril de 2012 ,nº 790, de
01 de setembro de 2014, nº 1.027, de 08 de outubro de 2014, e nº 2.325 de 23 de outubro de 2014, do Ministério da Saúde, observada a Constituição
Federal, em especial os artigos 37, inciso XXI e 196 e seguintes, a Constituição do Estado de São Paulo, em especial os artigos 219 e seguintes, as
Leis 8.080/90 e 8.142/90, as Normas Operacionais Básicas, decretos e portarias e demais normas do SUS, o plano municipal de saúde de Franca,
e outras disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie, conforme detalhado no Plano de Trabalho anexo.
DESCREDENCIAMENTO DE EMPRESAS
EDITAL DE CHAMAMENTO 001-20
Proc. nº 0537/2020 – Credenciamento público para contratação de pessoas jurídicas para prestação de serviços médicos em caráter de plantão de
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12 horas nas especialidades de emergencialistas nas áreas de clínica médica e pediatria para atuação no Pronto Socorro Dr. Álvaro Azzuz, Pronto
Socorro Infantil, UPA Aeroporto I e UPA Anita. Descredenciada, a partir de 05/02/2021: N.A Alvarenga Serviços Médicos ME
Franca, 09 de fevereiro de 2021.
Lucas Eduardo de Souza
Secretário de Saúde

SAÚDE
RESOLUÇÃO GABSECSAÚDE/004/2021 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2021
Estabelece Protocolo de Medidas Protetivas contra o coronavírus para Estabelecimentos
onde são realizadas Atividades Religiosas de qualquer natureza, em caráter temporário e
emergencial para o enfrentamento da pandemia decorrente do Novo Coronavírius.
Lucas Eduardo de Souza, Secretário Municipal de Saúde, em exercício, no uso de suas atribuições legais e;
Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de importância internacional pela Organização Mundial de Saúde
(OMS) em 30 de janeiro de 2020, em virtude de disseminação de doença infecciosa viral respiratória- COVID-19;
Considerando as atribuições da Secretaria Municipal de Saúde, contidas no Art. 15 do Decreto Municipal nº 11.172, de 16 de Janeiro
de 2021;
Considerando o Decreto Municipal 11.191 de 08 de Fevereiro de 2021, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento aos efeitos
da Pandemia de COVID-19, provocada pelo coronavírus SARS-COV2, durante a Fase Vermelha do Plano São Paulo;
Considerando a necessidade urgente de promoção e conscientização sobre os riscos de aglomerações;
Considerando a necessidade do envolvimento de toda a sociedade na adoção de medidas preventivas e protetivas;
RESOLVE
Art. 1º - Adotar providências com relação ao Protocolo de Medidas Protetivas contra o coronavírus para estabelecimentos onde são
realizadas Atividades Religiosas de qualquer Natureza, em caráter temporário e emergencial para o enfrentamento da pandemia do
Novo Coronavírus- COVID-19.
PARÁGRAFO ÚNICO: Os estabelecimentos devem incentivar a participação, nas atividades a que se refere esta Resolução, de
forma não presencial, através das mídias sociais.
Art. 2º - O funcionamento dos estabelecimentos que trata esta Resolução ﬁca condicionado:
I. O uso de máscaras deverá ser obrigatório, preferencialmente artesanais, dentro ou fora dos estabelecimentos onde são
realizadas Atividades Religiosas de qualquer Natureza;
II. Divulgar e informar aos colaboradores e ﬁeis sobre Etiqueta Respiratória, ao tossir ou espirrar deve-se cobrir o nariz e a
boca com lenço descartável e posteriormente descartá-lo, no caso de não haver lenço ou toalha de papel disponível, cobrir
nariz e a boca com a parte interna do braço com cotovelo ﬂexionado;
III. Durante as Atividades Religiosas, independentemente do local que serão realizadas, deve-se observar o limite de 30% da
capacidade máxima de pessoas dentro do estabelecimento, e ainda, manter o distanciamento mínimo de 02 (dois) metros de
diâmetro uns dos outros com exceção das crianças, idosos ou qualquer indivíduo que necessite de apoio ou auxilio especial;
a). Pessoas e/ou idosos com necessidades especiais, que não necessitam de apoio para locomoção, deverão respeitar o
distanciamento estabelecido;
IV. Orientar as famílias para que não permitam que as crianças circulem pelo ambiente, ou se reúnam com outras crianças,
evitando contato físico e provável aumento no risco de contaminação;
V. Adotar medidas que favoreçam a ventilação natural do ambiente e/ou manter o sistema de climatização desligado,
funcionando somente em modo de circulação de ar;
VI. Locais que possuem ventiladores e/ou ar condicionado, deverão manter limpos e higienizados os componentes do sistema
de climatização (bandejas, serpentinas, umidiﬁcadores, ventiladores e ductos de ventilação), de forma a evitar a difusão ou
multiplicação de agentes nocivos à saúde humana e manter a qualidade interna do ar;
VII. Manter todas as portas e janelas abertas, para evitar o contato com maçanetas e estimular a ventilação destes ambientes;
VIII. Veriﬁcar com o responsável pela brigada de incêndio, a possibilidade de manter as portas corta fogo abertas;
IX. Proibir o uso de bebedouros e incentivar o uso de garrafas individuais para hidratação;
X. Suspender os cumprimentos (saudação), como toque de mãos, abraços, ou qualquer forma de contato físico;
XI. Caso haja imagens e/ou objetos sagrados no local, deve-se colocar barreiras físicas a uma distância de pelo menos 1,5
metros destes, proibindo o toque com as mãos;
XII. Reduzir para a capacidade máxima de 1 (uma) pessoa nos elevadores e ainda disponibilizar álcool gel 70% próximo aos
painéis de controle (interno e externo);
XIII. Nos Ritos onde existe oferta e/ou contribuição ﬁnanceira, deverá ser organizado o ﬂuxo de tal maneira que a contribuição
seja depositada somente em caixas de coleta ﬁxas;
XIV. A pessoa responsável pela coleta deverá fazer a manipulação da contribuição ﬁnanceira, com luva descartável e logo após
higienizar as mãos;
XV. Nos Ritos de Comunhão/Ceia ou outros atos especíﬁcos de cada religião, é recomendado evitar o toque das mãos. No caso
desta necessidade, recomenda-se o uso de máscara facial e álcool gel 70% nas mãos;
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a). Nestes mesmos Ritos, se houver ﬁla, esta deverá ser organizada de forma a se respeitar o distanciamento recomendado (dois
metros) e deverá ser disponibilizado álcool gel 70% antes do recebimento da Eucaristia/Santa Ceia ou outros;
Art. 3º - Da Higienização:
I. Estimular a higienização frequente das mãos de todos ﬁéis e/ou frequentadores, dos colaboradores e/ou responsáveis
pelos Estabelecimentos onde são realizadas Atividades Religiosas de qualquer Natureza, com álcool gel 70% ou água e
sabonete líquido;
Disponibilizar a todas as pessoas álcool gel 70% e acesso fácil a pias para lavagem das mãos, equipadas com sabão líquido,
papel toalha descartável, lixeiras com tampa acionada por pedal;
I. Realizar a desinfecção de mobiliário de uso comum, friccionando com pano descartável e embebido em álcool líquido 70%
por 20 segundos, incluindo maçanetas, torneiras, porta papel toalha, porta sabão líquido, bancos, cadeiras, microfones, etc;
II. Intensiﬁcar a higienização dos sanitários, sendo que o funcionário da limpeza, durante seu trabalho deverá utilizar máscara,
luva de borracha exclusiva, avental, calça comprida e sapato fechado;
III. Adotar medidas de limpeza e desinfecção, dos ambientes, dentre outras regras de segurança e proteção de saúde,
realizando a limpeza de todo ambiente com água e sabão ou outro desinfetante (comprovadamente eﬁcaz no combate ao
coronavirus), assim como maçanetas, balcões, mesas, poltronas/cadeiras, portas de vidro, torneiras, porta papel toalha, porta
sabão líquido, corrimãos e painéis de elevadores, cabine de elevadores, telefones e demais artigos e equipamentos que
possam ser de uso com- partilhado e/ou coletivo.
IV. Não é recomendado o uso de luvas descartáveis e sim a higienização frequente das mãos;
Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário, em especíﬁco a Resolução GABSECSAÚDE/003/2021 de 22 de Janeiro de 2021.
Art. 7º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
08 de Fevereiro de 2021.
Lucas Eduardo de Souza
Secretário Municipal de Saúde

CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA - UNI-FACEF
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA DOCENTES Nº 04/2020
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
O Reitor do Centro Universitário Municipal de Franca – Uni-FACEF, no uso de suas atribuições e tendo em vista o relatório da
Comissão Coordenadora do Concurso Público de Provas e Títulos para Docentes Nº 04/2020, HOMOLOGA os procedimentos do
referido concurso e seus respectivos resultados, que apontaram as seguintes classiﬁcações dos aprovados:
SUBÁREA 01: Enfermagem e Saúde da Mulher
1º Lilian Puglas da Silva
2º Carla Porto Cunha Murari
SUBÁREA 02: Enfermagem e Centro Cirúrgico
1° Nádia Bruna da Silva Negrinho
2° Andressa Rodrigues de Souza
3° Fernanda Cristina Lemos Mendes
4° Viviana Colbacho Bettarello
Franca (SP), 09 de fevereiro de 2021.
Dr. Alfredo José Machado Neto
Reitor
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO N° 04/2020
O Centro Universitário Municipal de Franca – Uni-FACEF CONVOCA os candidatos abaixos relacionados, APROVADOS E
CLASSIFICADOS no Concurso Público Nº 04/2020, para comparecer à Avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, 2400, no Setor de
Recursos Humanos, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da publicação desta convocação, no horário das 08h00 às
11h30 e das 13h30 às 16h00, munidos dos seguintes documentos:
• Uma foto 3X4;
• Exame admissional realizado na Clínica APTO (obrigatório realizar antes do primeiro dia de trabalho, mais informações no
RH Uni-FACEF);
• CTPS – Carteira Proﬁssional de Trabalho e Previdência Social (original);
• Cartão (ou número) PIS/PASEP;
• CPF e RG (original e cópia);
• Comprovante de registro no Conselho da classe proﬁssional (original e cópia) se for o caso;
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• Título de Eleitor (original e cópia);
• Certidão de quitação eleitoral (original e cópia);
• Certidão de Nascimento/Casamento (original e cópia);
• Certidão de nascimento dos ﬁlhos menores de 18 (dezoito) anos (original e cópia);
• Prova de quitação com o serviço militar, quando for o caso;
• Cópia frente e verso dos Diplomas (graduação, especialização, mestrado e/ou doutorado) original e cópia;
• Certidão de Antecedentes Criminais obtido no Poupatempo ou no site da Secretaria de Segurança Pública;
• Termo Circunstanciado (TC), obtido no site do Tribunal de Justiça (https://esaj.tjsp.jus.br/sco/abrirCadastro.do);
• Declaração de acumulação de cargo ou função pública, com dias e horários que trabalha (caso não tenha cargo público a
declaração negativa será preenchida aqui);
• Declaração de Bens, na forma da Lei nº 8.429/92 (Declaração dos bens e valores que integram o respectivo patrimônio,
bem como os do cônjuge, companheiro, ﬁlhos ou outras pessoas que vivam sob a sua dependência econômica, excluídos
apenas os objetos e utensílios de uso doméstico. Tal declaração poderá ser substituída por cópia da declaração de bens e
direitos da declaração anual de Ajuste do Imposto de Renda).
Informamos, ainda, que o não atendimento da presente convocação no prazo acima assinalado, acarretará a desclassiﬁcação do
concurso e a convocação do próximo colocado.
Concurso

Class.

Nome

Subárea

1°

Lilian Puglas da Silva

SUBÁREA 01: Enfermagem e Saúde da Mulher

N° 04/2020

2°

Carla Porto Cunha Murari

SUBÁREA 01: Enfermagem e Saúde da Mulher

N° 04/2020

1°

Nádia Bruna da Silva Negrinho

SUBÁREA 02: Enfermagem e Centro Cirúrgico

N° 04/2020

Franca (SP), 09 de fevereiro de 2021.
Dr. Alfredo José Machado Neto
Reitor

ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS
COMUNICADO DE ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO
A Creche Frei José Luiz Igea Sainz- ﬁlial entidade sem ﬁns lucrativos, inscrita no CNPJ 66.995.390/0002-76, qualiﬁcada como
organização da sociedade civil (OSC), que atua na área de educação infantil, vem por meio deste, tornar pública a abertura do
processo seletivo para preenchimento das seguintes vagas:
I- Das vagas e requisitos:
1 Professor(a) 44h/semana, nível superior em pedagogia, com experiência na área.
1 Nutricionista 12h/semana, nível superior em nutrição, com experiência na área.
II- Das inscrições:
Entregas de currículo na entidade R: Luiza Gomes Dourado nº 6000, Residencial Dourado, no dia 12 de fevereiro de 2021, em
horário comercial.
III- Do processo de avaliação e seleção:
Primeira etapa: análise e seleção de currículos.
Segunda etapa: entrevista com os candidatos.
Parágrafo primeiro: O candidato selecionado será contratado em regime de CLT, prestará serviço dentro do horário estabelecido pela
entidade e deverá apresentar os documentos pessoais e comprovante de escolaridade.
Franca, 09 de fevereiro 2021.
Ademir Paulino de Sousa
Presidente
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