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Atos Oficiais

Decretos

DECRETO Nº 062/2022

 

DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS NO ÂMBITO DO
MUNICÍPIO DE ARTUR NOGUEIRA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

 

LUCAS SIA RISSATO, Prefeito do Município de Artur Nogueira, estado de São Paulo, no uso de minhas
atribuições e prerrogativas legais e ainda;

 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 e considerando que a Lei Federal nº
13.709, de 14 de agosto de 2018, disciplina as normas gerais de interesse nacional a serem observadas pela
União, Estados, Distrito Federal e Municípios em matéria de proteção de dados;



Diário Oficial de Artur Nogueira - SP
Prefeitura Municipal de Artur Nogueira - SP

Diario criado pela Decreto Municipal 045/2009 (artigo 97 da LOM)
www.arturnogueira.sp.gov.br

Artur Nogueira, 10 de maio de 2022 Ano 1 - Edição Nº 153 Página 2

Documento Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, alterada pela Lei nº 14.063/2020

 

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação das normas específicas e procedimentos da Lei Federal nº
13.709, de 14 de agosto de 2018, e a necessidade de disciplinar os procedimentos de proteção de dados no
âmbito do Município de Artur Nogueira:

 

DECRETA:

 

Art. 1º Este decreto regulamenta as normas específicas e os procedimentos para a aplicação da Lei Federal nº
13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, no âmbito do Município de Artur
Nogueira.

 

Art. 2º O presente Decreto e as normas técnicas dele decorrentes aplicam-se aos órgãos e entidades da
Administração Direta e Autarquias do Município de Artur Nogueira.

 

Art. 3º Para os fins deste decreto, consideram-se:

 

I - Controlador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões
referentes ao tratamento de dados pessoais;

 

II - Operador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados
pessoais em nome do controlador;

 

III - Encarregado: pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o
controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD);

 

IV - Agentes de tratamento: o controlador e o operador;

 

V - Encarregado - Geral de Proteção de Dados do Município: pessoas indicadas (um titular e um suplente) pelo
controlador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade
Nacional de Proteção de Dados (ANPD), cumprindo com atribuições constantes em Norma Técnica específica e
com atribuições que possam vir a ser estabelecidas pela ANPD;
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VI - Encarregados Setoriais de Proteção de Dados: pessoas (titular e suplente) indicadas pelos órgãos e
entidades municipais para realizar a adequação de seus órgãos e/ou entidades à LGPD, com base no Protocolo
de Adequação elaborado pelo Encarregado - Geral de Proteção de Dados do Município, observado o constante
em Norma Técnica específica;

 

VII - Comissão Permanente Municipal de Proteção de Dados (CPMPD): comissão formada por representantes de
pastas distintas da Administração Municipal, com o objetivo de atuar de forma deliberativa e consultiva quanto
a qualquer assunto relacionado à LGPD, demais leis que possam colidir com o tema proteção de dados e sobre
este decreto;

 

VIII - Órgãos e Entidades Municipais: todos os Órgãos e Entidades da Administração Direta e Autarquias do
Município abrangidos por este decreto, seja pela sua aplicabilidade compulsória ou facultativa;

 

IX - Dado pessoal: informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável;

 

X - Dado pessoal sensível: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política,
filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida
sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;

 

XI - Dado anonimizado: dado relativo a titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de
meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento;

 

XII - Banco de dados: conjunto estruturado de dados pessoais, estabelecido em um ou em vários locais, em
suporte eletrônico ou físico;

 

XIII - Titular: pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento;

 

XIV - Tratamento: toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, produção,
recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento,
arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação,
transferência, difusão ou extração;
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XV - Anonimização: utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, por meio
dos quais um dado perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo;

 

XVI - Consentimento: manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento
de seus dados pessoais para uma finalidade determinada;

 

XVII - Protocolo de Adequação: documento reunindo um conjunto de normas, procedimentos, diretrizes e
modelos de documentações específicas para guiar a adequação de órgãos e entidades municipais à Lei Geral de
Proteção de Dados;

 

XVIII - Plano de Adequação: documento reunindo um conjunto de procedimentos, processos, modelos de
documentações específicas e medidas que serão realizadas para adequar um órgão ou entidade municipal à Lei
Geral de Proteção de Dados, elaboradas com base no Protocolo de Adequação;

 

XXIX - Relatório de impacto à proteção de dados pessoais: documentação do Encarregado de Proteção de dados
que contém a descrição dos processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos às liberdades
civis e aos direitos fundamentais, bem como medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco;

 

XX - Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD): órgão da Administração Pública Federal responsável
por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento desta lei em todo o território nacional.

 

Parágrafo único: O Município de Artur Nogueira fica definido como Controlador.

 

Art. 4º A regulamentação das normas específicas, bem como os procedimentos para a proteção e tratamento de
dados no âmbito do Município de Artur Nogueira serão detalhadas por Norma Técnica a ser elaborada pelo
Encarregado - Geral de Proteção de Dados e publicada após análise e aprovação da Comissão Permanente
Municipal de Proteção de Dados (CPMPD).

 

Art. 5º Constarão nas Normas Técnicas as regras específicas para a realização do tratamento e proteção de
dados, e seus procedimentos operacionais no Município de Artur Nogueira.

 

§1º Cada Norma Técnica publicada será identificada por número sequencial em relação à norma anterior,
iniciando em um, acrescido do ano de publicação da norma. Ex.: Norma Técnica LGPD 001/2021; Norma
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Técnica LGPD 002/2022.

 

§2º - Toda Norma Técnica emitida deverá ser publicada no Diário Oficial Eletrônico - Atos do Município e
revogará automaticamente a norma anterior, quando regulamentar o mesmo assunto.

 

Art. 6º As Autarquias e as Empresas Públicas poderão optar pela adoção de regulamento próprio para
atendimento à LGPD. Neste caso, deverão manifestar-se formalmente ao Encarregado - Geral de Proteção de
Dados do Município informando a sua opção.

 

Parágrafo único: Quando optarem pela adoção de regulamento próprio, todas as responsabilidades advindas
da LGPD serão exclusivamente da empresa estatal e seus órgãos, eximindo o Encarregado - Geral de Proteção
de Dados do Município ou qualquer outra estrutura do Município de responsabilidades sobre a aplicação da Lei.

 

Art. 7º As atividades de tratamento de dados pessoais pelos órgãos e entidades municipais deverão observar a
boa-fé e os seguintes princípios:

 

I - finalidade: realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular,
sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades;

 

II - adequação: compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular, de acordo com o
contexto do tratamento;

 

III - necessidade: limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com
abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de
dados;

 

IV - livre acesso: garantia, aos titulares, de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do
tratamento, bem como sobre a integralidade de seus dados pessoais;

 

V - qualidade dos dados: garantia, aos titulares, de exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados, de
acordo com a necessidade e para o cumprimento da finalidade de seu tratamento;
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VI - transparência: garantia aos titulares, de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a
realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento, observados os segredos comercial e
industrial;

 

VII - segurança: utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos
não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão;

 

VIII - prevenção: adoção de medidas para prevenir a ocorrência de dados em virtude do tratamento de dados
pessoais;

 

IX - não discriminação: impossibilidade de realização do tratamento para fins discriminatórios, ilícitos ou
abusivos;

 

X - responsabilização e prestação de contas: demonstração, pelo agente, da adoção de medidas eficazes e
capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais e, inclusive,
da eficácia dessas medidas.

 

Art. 8º O tratamento de dados pessoais pelos Órgãos e Entidades Municipais deve:

 

I - objetivar o exercício de suas competências legais e o cumprimento das atribuições legais do serviço público,
para o atendimento de sua finalidade pública e a persecução do interesse público;

 

II - observar o dever de conferir publicidade às hipóteses de sua realização, com o fornecimento de informações
claras e atualizadas sobre a previsão legal, finalidade, os procedimentos e as práticas utilizadas para a sua
execução.

 

Art. 9º Os órgãos e as entidades da Administração Pública Municipal podem efetuar o uso compartilhado de
dados pessoais com outros órgãos e entidades públicas para atender a finalidades específicas de execução de
políticas públicas, no âmbito de suas atribuições legais, respeitados os princípios de proteção de dados pessoais
elencados no artigo 6º da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.

 

Art. 10. A Administração Pública Municipal Direta e Indireta, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de
agosto de 2018, deve realizar e manter continuamente atualizados:
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I - o mapeamento dos dados pessoais existentes e dos fluxos de dados pessoais em suas unidades;

 

II - a análise de risco;

 

III - o plano de adequação, observadas as exigências constantes em norma específica;

 

IV - o relatório de impacto à proteção de dados pessoais.

 

Parágrafo único: Para fins do inciso III do caput deste artigo, deverão ser observadas as regras editadas pelo
Encarregado - Geral de Proteção de Dados do Município, após deliberação favorável da Comissão Permanente
Municipal de Proteção de Dados (CPMPD).

 

Art. 11. É vedado aos Órgãos e Entidades Municipais transferir a entidades privadas dados pessoais constantes
de bases de dados a que tenha acesso, exceto:

 

I - na hipótese de execução descentralizada de atividade pública que exija a transferência, exclusivamente para
esse fim específico e determinado, observado o disposto na Lei n. 12.527, de 18 de novembro de 2011, (Lei de
Acesso à Informação);

II - na hipótese em que os dados forem acessíveis publicamente, observadas as disposições da Lei Federal nº
13.709, de 14 de agosto de 2018;

 

III - quando houver previsão legal ou a transferência for respaldada, por meio de cláusula específica, em
contratos, convênios ou instrumentos congêneres, cuja celebração deverá ser informada pelo responsável ao
Encarregado Geral do Município para comunicação à autoridade nacional de proteção de dados;

 

IV - na hipótese da transferência dos dados objetivar exclusivamente a prevenção de fraudes e irregularidades,
ou proteger e resguardar a segurança e a integridade do titular dos dados, desde que vedado o tratamento para
outras finalidades.

 

Parágrafo único. Em quaisquer das hipóteses previstas neste artigo:
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I - a transferência de dados dependerá de autorização específica conferida pelo Órgão ou Entidade Municipal à
Entidade Privada;

 

II - as Entidades Privadas deverão assegurar que não haverá comprometimento do nível de proteção dos dados
garantido pelo Órgão ou Entidade Municipal.

 

Art. 12. Os Órgãos e Entidades Municipais podem efetuar a comunicação ou o uso compartilhado de dados
pessoais a pessoa de direito privado, desde que:

 

I - o Encarregado - Geral de Proteção de Dados do Município informe a Autoridade Nacional de Proteção de
Dados, na forma do regulamento Municipal correspondente;

 

II - seja obtido o consentimento do titular, salvo:

 

a)      nas hipóteses de dispensa de consentimento previstas na Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018;

b)     nos casos de uso compartilhado de dados, em que será dada publicidade nos termos do artigo 8º , inciso
II, deste decreto;

     c) nas hipóteses do artigo 11 deste decreto.

 

Parágrafo único. Sempre que necessário o consentimento, a comunicação dos dados pessoais a entidades
privadas e o uso compartilhado entre estas e os órgãos e entidades municipais deverão observar os termos e
finalidades constantes do ato de consentimento, sob pena de responsabilização em caso contrário.

 

Art. 13. A estrutura necessária para a implantação e operacionalização da LGPD no Município
obrigatoriamente conterá indicação de:

 

I - um Encarregado - Geral de Proteção de Dados do Município e respectivo suplente a ser indicado pela
Secretaria Municipal de Administração e designado por ato do Chefe do Poder Executivo;

 

II - Encarregados Setoriais de Proteção de Dados (titular e suplente) que serão indicados formalmente pelos
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Órgãos e Entidades Municipais;

 

III - Comissão Municipal de Proteção de Dados (CMPD) composta por representantes, titulares e suplentes,
indicados pelos titulares das seguintes pastas:

 

a) Secretaria Municipal de Administração;

b) Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos e

c) Secretaria Municipal de Finanças;

 

§1º- A indicação dos Encarregados Setoriais de Proteção de Dados e dos componentes da Comissão Municipal
de Proteção de Dados (CMPD), bem como de seus suplentes, será feita por meio de ofício-resposta encaminhado
pelo titular do Órgão ou Entidade ao Encarregado - Geral de Proteção de Dados do Município e a designação
será efetivada por ato do Chefe do Executivo Municipal.

 

§2º - Os Encarregados Setoriais de Proteção de Dados e dos componentes da Comissão Municipal de Proteção
de Dados (CMPD), bem como de seus suplentes deverão ser servidores municipais efetivos de carreira.

 

Art. 14. A função de titular de Encarregado - Geral de Proteção de Dados, deverá ser ocupada exclusivamente
por servidor de carreira e deverá ser servidor efetivamente lotado da Secretaria Municipal de Administração.

 

§1º Caberá à Secretaria Municipal de Administração, em conjunto com os Institutos Municipais de
Administração Pública, a realização de estudos e as providências necessárias para a criação da estrutura do
Encarregado - Geral de Proteção de Dados, de acordo com as normas legais aplicáveis e considerando o
presente decreto.

 

§2º Fica a cargo de cada Órgão ou Entidade Municipal, a designação para a função específica de Encarregado
Setorial de Proteção de Dados.

 

§3º Para os componentes da Comissão Permanente Municipal de Proteção de Dados (CPMPD) não serão criadas
funções específicas.
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Art. 15. Compete ao Encarregado - Geral de Proteção de Dados do Município além das atribuições ordinárias
para o desempenho da função previstas na Lei 13.709/2018 e demais dispositivos deste decreto:

 

I - atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de
Proteção de Dados (ANPD), cumprindo com atribuições constantes em Norma Técnica específica e com
atribuições que possam vir a ser estabelecidas pela ANPD;

 

II - elaborar a Norma Técnica contendo a regulamentação específica, bem como os procedimentos para a
proteção e tratamento de dados no âmbito do Município de Artur Nogueira;

 

III - elaborar o Protocolo de Adequação e o Plano de Adequação para guiar os órgãos e entidades da
Administração Direta e Indireta na adequação à LGPD;

 

IV - elaborar o Relatório de Impacto à proteção de dados pessoais com a descrição dos processos de dados
pessoais que podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais, bem como, as medidas e
salvaguardas e mecanismos de mitigação de riscos;

 

V - encaminhar a Norma Técnica referida no inciso II do caput deste artigo para análise e aprovação da
Comissão Permanente Municipal de Proteção de Dados (CPMPD);

 

VI - comunicar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados a transferência de dados pessoais a entidades
privadas, sempre que informada pelos responsáveis de cada órgão ou entidade, desde que prevista em lei ou
respaldada em contratos, convênios ou outros ajustes, observadas as condições previstas no artigo 11,
parágrafo único, deste decreto;

 

VII - informar a Autoridade nacional de Proteção de Dados a comunicação ou o uso compartilhado de dados
pessoais de pessoas naturais ou jurídicas de direito privado;

 

VIII - encaminhar ao Chefe do Executivo as indicações dos Encarregados Setoriais de Proteção de Dados e dos
membros da Comissão Municipal de Proteção de Dados (CMPD), recebidas na forma do artigo 13 deste decreto;

 

IX - encaminhar ofícios e expedientes aos titulares das pastas dos Órgãos Municipais destinatários do presente
decreto;
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X - encaminhar orientações e diretrizes acerca da matéria, que devem ser atendidas por todos os servidores e
respectivos titulares das pastas nos prazos eventualmente por ele consignados, sob pena de responsabilização
se do não atendimento resultar prejuízo ao Município.

 

Art. 16. Compete aos Encarregados Setoriais:

 

I - elaborar o Plano de Adequação com o descritivo dos procedimentos, processos e modelos de documentação
específicas e medidas que serão realizadas para adequar o órgão ou entidade por ele representado à Lei Geral
de Proteção de Dados, com base no Protocolo de Adequação elaborado pelo Encarregado - Geral de Proteção de
Dados do Município, observado o constante em Norma Técnica específica;

 

II - implementar a adequação de seus órgãos e/ou entidades à LGPD, com base no Plano de Adequação
elaborado na forma do inciso I do caput deste artigo.

 

Art.17. Compete à Comissão Municipal:

 

I - analisar e aprovar a Norma Técnica contendo a regulamentação específica e os procedimentos para a
proteção e tratamento de dados no âmbito do Município de Artur Nogueira, elaborada e encaminhada pelo
Encarregado - Geral de Proteção de Dados do Município;

 

II - atuar de forma deliberativa e consultiva quanto a qualquer assunto relacionado à LGPD, demais leis que
possam colidir com o tema proteção de dados e sobre este decreto;

 

Art. 18. A não observância das normas e procedimentos constantes do presente decreto ensejará a aplicação
das normas disciplinares constantes no Município de Artur Nogueira, além das cabíveis na esfera cível e penal,
caso aplicáveis.

 

Art. 19. A indicação do Encarregado - Geral de Proteção de Dados do Município e de seu suplente referida no
inciso I do caput do artigo 13 deste decreto será feita em até 15 dias contados da sua publicação.

 

Art. 20. Os casos Omissos deverão ser dirimidos tendo em vista o contido na Lei Federal nº 13.709, de 14 de
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agosto de 2018, ou outra que vier a substituí-la, sendo tal norma legal fundamento de validade geral do
presente decreto.

 

Art. 21. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

 

Paço Municipal “Prefeito Jacob Stein”, 09 de Maio de 2022.

 

 

 

LUCAS SIA RISSATO

Prefeito

 

Publicado nos órgãos de imprensa oficial, conforme Artigo 81 da LOMAN – Lei Orgânica do Município de Artur
Nogueira, na data supra.

 

 

 

 

MAYRA DE SOUZA BARBOSA

Chefe de Gabinete

 

DECRETO N° 064/2022

 

Declara prescrito e promove a baixa dos débitos municipais da Prefeitura Municipal de Artur
Nogueira, inscritos em restos a pagar, em data igual ou superior a 05 (cinco) anos e cancela saldo de
empenhos e dá outras providências.

 

LUCAS SIA RISSATO, Prefeito do Município de Artur Nogueira, Estado de São Paulo, no uso de suas das
atribuições e prerrogativas conferidas por Lei e, ainda;
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CONSIDERANDO o Decreto Federal nº 20.910/32 que diz em seu artigo 1º: “As dívidas passivas da união, dos
estados e dos municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a fazenda federal, estadual ou
municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se
originarem”.

 

CONSIDERANDO o Decreto Federal nº 4.597/42 que diz em seu artigo 2º: “O Decreto nº 20.910, de 6 de
janeiro de 1932, que regula a prescrição quinquenal, abrange as dívidas passivas das autarquias, ou entidades e
órgãos paraestatais, criados por lei e mantidos mediante impostos, taxas ou quaisquer contribuições, exigidas
em virtude de lei federal, estadual ou municipal, bem como a todo e qualquer direito e ação contra os mesmos”.

 

CONSIDERANDO, que o presente caso foi submetido ao Departamento Jurídico da Prefeitura Municipal de
Artur Nogueira, tendo como resposta parecer favorável.

 

DECRETA:

 

Art. 1º Ficam declaradas prescritas as dívidas da Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP que já
completaram 05 (cinco) anos de inscrição em restos a pagar, referentes ao exercício de 2016, conforme
Listagem de Empenhos contendo rol de débitos considerados prescritos, que passa a fazer parte integral deste
decreto.

Parágrafo Único:   Não se aplicam os efeitos das disposições previstas neste Decreto aos credores:  14851 –
CIA RS EVENTOS LTDA,  inscrito no  CNPJ-MF  03.893.731/0001-00;   102648 – COMERCIAL 3 ALBE LTDA,
inscrito no  CNPJ-MF  74.400.052/0001-91;  15437 – HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, inscrito no 
CNPJ-MF  09.2121.711/0001-02; 101695 – JANIO APARECIDO DE SOUZA, inscrito no  CNPJ-MF 
18.981.481/0001-29 e  50514 – MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO NOGUEIRENSE LTDA, inscrito no  CNPJ-MF 
04.233.428/0001-35, eis que estes interpuseram ações judiciais visando a cobrança de seus créditos.

 

Art. 2º Fica o setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP autorizado a baixar da
dívida do município os valores relacionados nos anexos I na forma deste decreto.

 

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

 

Paço Municipal “Prefeito Jacob Stein”, 10 de Maio de 2022.
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LUCAS SIA RISSATO

Prefeito

 

Publicado nos órgãos de imprensa oficial, conforme Artigo 81 da LOMAN – Lei Orgânica do Município de Artur
Nogueira, na data supra.

 

 

 

MAYRA DE SOUZA BARBOSA

Chefe de Gabinete

DECRETO N.º 065/2022

 

“Regulamenta a Lei N.° 3.010/2010, estabelecendo valores a serem repassados em função do PMDDE
para o ano letivo de 2022 e dá outras providências”.

 

LUCAS SIA RISSATO, Prefeito do Município de Artur Nogueira, estado de São Paulo, no uso de minhas
atribuições e prerrogativas legais e ainda;

 

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação da Lei n.° 3.010/2010, que criou o Programa Municipal
Dinheiro Direto na Escola;

 

CONSIDERANDO a edição da Lei Complementar n.º 523, de 18 de junho de 2012, e a Lei n.º 3.510 de 10 de
junho de 2021, que introduziram modificações à lei suso citada; e

 

CONSIDERANDO o teor do Decreto Municipal n.º 027 de 06 de abril de 2011, que “Disciplina aplicação dos
recursos recebidos através Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola”;
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DECRETO:-

 

Art. 1o Ficam estabelecidos para serem repassados diretamente às Unidades Executoras, em conformidade
com o artigo 1º, § 3º, da Lei N° 3.010/2010, visando a continuidade da execução do Programa Municipal
Dinheiro Direto na Escola – PMDDE, os seguintes valores:

 

I-                    Parcela Fixa: R$ 10.000,000 (dez mil reais).

 

II-                  Parcela variável:

 

a.      De 0 a 100 alunos - R$ 2.000,00 (dois mil reais);

 

b.      De 101 a 300 alunos - R$ 4.000,00 (quatro mil reais);

 

c.      De 301 a 500 alunos - R$ 6.000,00 (seis mil reais); e

 

d.      Acima de 500 alunos - R$ 8.000,00 (oito mil reais).

 

§ 1º Em conformidade com o § 1º do artigo 1º da Lei 3.010/2010, o número de alunos de cada unidade escolar
para fins de cálculo dos valores a serem repassados, será o constante no censo escolar realizado pelo Ministério
da Educação – MEC, no ano anterior.

 

§ 2º O número de alunos atendidos pelos Centros de Referência em Atendimento à Educação Especial – CRAEE
deverá ser informado pelos interessados à Secretaria Municipal de Educação, que diligenciará para
comprovação dos mesmos.

 

§ 3º Em razão do disposto no Decreto 027, de 06 de abril de 2011, os valores repassados deverão ser
destinados na proporção de 80% (oitenta por cento) para as despesas de custeio e 20% (vinte por cento) para
despesas de capital.
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§ 4º As entidades beneficiárias, eventualmente consorciadas para fins de constituição de Unidade Executora
única, serão consideradas individualmente para repasse do valor previsto no inciso I deste artigo.

 

Art. 2º A Secretaria Municipal de Educação deverá tomar as providências necessárias para que todas as
unidades escolares tenham condições de receber o repasse através de Unidades Executoras próprias ou
consorciadas, se for o caso, nos termos da lei.

 

Art. 3º A Secretaria Municipal de Educação será responsável por tomar as providências para que os
pagamentos se deem em até 30 (trinta) dias, contados a partir da data deste decreto, para não prejudicar a
execução dos trabalhos das entidades beneficiadas, bem como a necessária prestação de contas.

 

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

 

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

 

Paço Municipal “Prefeito Jacob Stein”, 10 de Maio de 2022.

 

 

 

LUCAS SIA RISSATO

Prefeito

 

Publicado por afixação, no quadro próprio de editais, no Paço Municipal “Prefeito Jacob Stein” na data supra.

 

 

MAYRA DE SOUZA BARBOSA

Chefe de Gabinete

Portarias
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PORTARIA Nº 291/2022

“Revoga, in totum, a Portaria n.º 110 de 12 de Março de 2018”.

 

PORTARIA N.º 292/2022

Formaliza nomeação de candidato(a) aprovado(a) em concurso público.

 

PORTARIA Nº 293/2022

“Designa servidores municipais que indicam para assumirem as atribuições atinentes às de Agentes de
Trânsito”.

Licitações: Pregão e Contratos

Aviso de abertura do certame

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO nº 041/2022- SRP

O Município de Artur Nogueira, estado de São Paulo torna público e para conhecimento dos interessados que
realizará licitação conforme acima. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE
BEBEDOUROS INDUSTRIAL PARA AS UNIDADES DA REDE DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE
REFERÊNCIA-ANEXO I DESTE EDITAL. LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (ART. 48, LEI FEDERAL Nº 123/2006, COM ALTERAÇÕES FEITAS PELAS LEIS
COMPLEMENTARES Nº 147/2014 E Nº 155/2016), Data da Sessão: 27 de maio de 2022 às 09h00.
Formalização de consultas e Edital www.bbmnetlicitacoes.com.br. O edital completo será disponibilizado
através do site www.arturnogueira.sp.gov.br (Portal da Transparência). Artur Nogueira, 10 de maio de 2022

 

ANGELA PULZ DELGADO

Secretária de Saúde

AUTORIDADE COMPETENTE-DECRETO Nº 128/2021

Modificação do edital do pregão

AVISO DE RERRATIFICAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO nº. 019/2022

O Município de Artur Nogueira, estado de São Paulo torna público e para conhecimento dos interessados a
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RERRATIFICAÇÃO da licitação acima, onde SE LE: TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PE 063/2021. LEIA-SE:
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PE 019/2022. Artur Nogueira, 10 de Maio de 2022.

ANGELA PULZ DELGADO

Secretária Municipal de Saúde

Autoridade Competente – Decreto nº 128/2021

 

Licitações: Concorrência / Tomada de Preços / Convite / Leilão

Homologação

TERMO DE ADJUDICAÇÃO – CREDENCIAMENTO Nº 001/2022

O Município de Artur Nogueira, Estado de São Paulo, torna pública a Adjudicação do Credenciamento nº
001/2022, conforme Lei Federal nº 11.947/2009, cujo objeto é o CREDENCIAMENTO de instituições financeiras
e cooperativas de crédito, autorizadas pelo Banco Central do Brasil, para realização de empréstimos
consignados aos servidores da Prefeitura, aposentados e pensionistas, atendendo as Legislações Federal e
Municipal que regem a consignação em folha de pagamento, durante um período de 12 (doze) meses, através
da Secretaria Municipal de Finanças, sendo credenciadas as empresas: COOPERATIVA DE CRÉDITO
CREDINTER LTDA – SICOOB CREDINTER, CNPJ N°: 24.048.910/0001-02; COOPERATIVA DE CRÉDITO,
POUPANÇA E INVESTIMENTO DA REGIÃO DAS FLORES, DAS ÁGUAS E DOS VENTOS SP – SICRED FORÇA
DOS VENTOS SP, CNPJ N°: 57.647.653/0004-27; ITAÚ UNIBANCO S.A., CNPJ N°: 60.701.190/0001-04 e
FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, CNPJ N°: 17.167.412/0001-13.
Artur Nogueira, 05 de maio de 2022. ANDRÉ RENAN SEGATTO – Comissão Permanente de Licitação.

 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – CREDENCIAMENTO Nº 001/2022

O Município de Artur Nogueira, Estado de São Paulo, torna publica a homologação do Credenciamento nº
001/2022, conforme Lei Federal nº 11.947/2009, cujo objeto é o CREDENCIAMENTO de instituições financeiras
e cooperativas de crédito, autorizadas pelo Banco Central do Brasil, para realização de empréstimos
consignados aos servidores da Prefeitura, aposentados e pensionistas, atendendo as Legislações Federal e
Municipal que regem a consignação em folha de pagamento, durante um período de 12 (doze) meses, através
da Secretaria Municipal de Finanças, sendo credenciadas as empresas: COOPERATIVA DE CRÉDITO
CREDINTER LTDA – SICOOB CREDINTER, CNPJ N°: 24.048.910/0001-02; COOPERATIVA DE CRÉDITO,
POUPANÇA E INVESTIMENTO DA REGIÃO DAS FLORES, DAS ÁGUAS E DOS VENTOS SP – SICRED FORÇA
DOS VENTOS SP, CNPJ N°: 57.647.653/0004-27; ITAÚ UNIBANCO S.A., CNPJ N°: 60.701.190/0001-04 e
FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, CNPJ N°: 17.167.412/0001-13.
Artur Nogueira, 05 de maio de 2022. LUCAS SIA RISSATO – Prefeito Municipal.

Parecer e deliberações da comissão julgadora

CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 002/2022



Diário Oficial de Artur Nogueira - SP
Prefeitura Municipal de Artur Nogueira - SP

Diario criado pela Decreto Municipal 045/2009 (artigo 97 da LOM)
www.arturnogueira.sp.gov.br

Artur Nogueira, 10 de maio de 2022 Ano 1 - Edição Nº 153 Página 19

Documento Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, alterada pela Lei nº 14.063/2020

SUSPENSÃO

O Município de Artur Nogueira, estado de São Paulo, torna público a SUSPENSÃO da licitação acima citada,
que tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção e
conservação de jardins, praças, corredores centrais e áreas verdes, para adequação do edital. Artur Nogueira,
10 de maio de 2022. A Comissão

Concursos Públicos / Processos Seletivos

Convocações diversas
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