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SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃOSECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO

ERRATA
CONSIDERANDO ERRO MATERIAL NA PUBLICAÇÃO DATADA 

EM 29/05/2020- EDIÇÃO Nº 846, PÁGINA 10, REFERENTE 
À DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2020, CUJO OBJETO É 
A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MÁSCARAS CIRÚRGICA 

DESCARTÁVEIS, ONDE SE LÊ NO ATO DE DECLARAÇÃO DA 
DISPENSA DE LICITAÇÃO:

“Declaro, nos termos do art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações, a dispensa de licitação para contratação da 

empresa: MULTILASER INDUSTRIAL S.A, inscrita no CNPJ sob nº 
59.717.553/0006-17, para Contratação emergencial para aquisi-

ção de máscaras descartáveis.”

LEIA-SE:

“Declaro, nos termos do art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações, art. 4º da Lei Federal nº 13.979/2020 e Decreto 
Municipal nº 6.163, de 17 de março de 2020, a dispensa de licita-
ção para contratação da empresa: MULTILASER INDUSTRIAL 
S.A, inscrita no CNPJ sob nº 59.717.553/0006-17, para Contrata-

ção emergencial para aquisição de máscaras descartáveis”.

NA RATIFICAÇÃO DO ATO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA 
DE LICITAÇÃO:

ONDE SE LÊ:
“Ratifi co, nos termos do art. 26, da Lei 8.666 de 21 de junho de 
1993 com suas alterações, o ato de declaração de dispensa pro-
ferido pela Sra. Estela Barbosa Santana da Silva, Secretária Muni-
cipal de Saúde, nos autos do Processo de Dispensa de Licitação 
nº 05/2020, fundamentado no art. 24 inciso IV da Lei 8666/93 e 

suas alterações.”

LEIA-SE:

“Ratifi co, nos termos do art. 26, da Lei 8.666 de 21 de junho de 
1993 com suas alterações, o ato de declaração de dispensa pro-
ferido pela Sra. Estela Barbosa Santana da Silva, Secretária Muni-
cipal de Saúde, nos autos do Processo de Dispensa de Licitação 
nº 05/2020, fundamentado no art. 24, inciso IV da Lei 8666/93 

e suas alterações, art. 4º da Lei Federal nº 13.979/2020 e Decreto 
Municipal nº 6.163, de 17 de março de 2020.”

PERMANECEM INALTERADAS AS DEMAIS INFORMAÇÕES DO 
EXTRATO.

SANTA ISABEL, 01 DE JUNHO DE 2020.

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 472/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS 
(CONSUMO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS-I.

A Secretária Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com 
a Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, e Decreto Municipal de nº 5.814/2018, em obser-
vância ao processo licitatório e obedecendo as exigências legais e regulamentares, decide 
HOMOLOGAR o certame licitatório e seus objetos às empresas: LIDER E CIA MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob nº 72.726.763/0001-25, com o item 4 
no valor unitário de R$ 0,05 ( cinco centavos), item 9 no valor unitário de R$ 0,06 ( seis cen-
tavos) e item 10 no valor unitário de 0,10 (dez centavos); LUMUS MAXIMA GESTÃO EMPRE-
SARIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 33.054.781/0001-56 com o item 42 no valor unitário 
d R$ 4,21 (quatro reais e vinte e um centavos);  META COMÉRCIO DE FERRAGENS E FER-
RAMENTAS EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 27.518.373/0001-05 com o item 12 com o valor 
unitário de R$ 15,68 ( quinze reais e sessenta e oito centavos); MIGUI CENTER MATERIAIS 
ELÉTRICOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob nº 13.953.661/0001-83 com o item 5 com o 

valor unitário R$ 0,09 (nove centavos), item 14 com o valor unitário de R$ 12,65 (doze reais 
e sessenta e cinco centavos), item 15 com o valor unitário R$ 0,80 ( oitenta centavos), item 

16 com o valor unitário R$ 0,78 ( setenta e oito centavos), item 21 com o valor unitário de R$ 
0,30 ( trinta centavos), item 22 com o valor unitário R$ 0,82 ( oitenta e dois centavos) e item 
43 com o valor unitário de R$ 6,00 (seis reais); RGA SISTEMAS ELÉTRICOS, AUTOMAÇÃO 

E AR CONDICIONADO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 21.724.639/0001-90 com o item  01 no 
valor unitário de R$ 11,51 (onze reais e cinqüenta e um centavos), item  02 no valor unitário de 
R$ 4,17 ( quatro reais e dezessete),  item 06 no valor unitário de R$ 6,63 (seis reais e sessenta 
e três centavos), item 13 com o valor unitário de R$ 19,04 (dezenove reais e quatro centavos), 

item 17 no valor unitário de R$ 1,39 (um real e trinta e nove centavos), item 18 no valor uni-
tário  R$ 34,85 (trinta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), item 19 no valor unitário de            
R$ 0,17 ( dezessete centavos), item 20 no valor unitário de R$ 1,88 ( um real e oitenta e oito 
centavos), item 23 com o valor unitário de R$ 6,32 (seis reais e trinta e dois centavos), item 

24 com o valor unitário de R$ 15,21 ( quinze reais e vinte e um centavos), item 25 com o 
valor unitário de R$ 3,97 (três reais e noventa e sete centavos), item 26 com o valor unitário 
de R$ 5,94 ( cinco reais e noventa e quatro centavos), item 27 com o valor unitário de R$ 
66,59 ( sessenta e seis reais e cinqüenta e nove centavos), item 28 com o valor unitário de 

R$ 1,73 ( um real e setenta e três centavos), item 29 com o valor unitário de R$ 4,05 ( quatro 
reais e cinco centavos), item 30 com o valor unitário de R$ 1,69 ( um real e sessenta e nove 

centavos), item 31 com o valor unitário de R$ 4,10 (quatro reais  e dez centavos, item 32 com 
o valor unitário de R$ 1,43 (um real e quarenta e três centavos), item 33 com o valor unitário 
de R$ 46,16 (quarenta e seis reais e dezesseis centavos), item 34 com o valor unitário de R$ 

3,09 (três reais e nove centavos), item 35 com o valor unitário de R$ 22,45 ( vinte e dois reais 
e quarenta e cinco centavos), item 36 com o valor unitário de R$ 15,79 ( quinze reais e seten-
ta e nove centavos),  item 37 com o valor unitário de R$ 8,14 (oito reais e quatorze centavos), 
item 38 com o valor unitário de R$ 230,13 (duzentos e trinta reais e treze centavos), item 39 
com o valor unitário de R$ 5,06 (cinco reais e seis centavos), item 40 com o valor unitário de 
R$ 24,63 (vinte e quatro reais e sessenta e três centavos) e item 41 com o valor unitário de          

R$ 19,42 (dezenove reais e quarenta e dois centavos).

Santa Isabel, 15 de maio de 2020.

ESTELA BARBOSA SANTANA DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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COMUNICADO DE RESULTADO DE AMOSTRA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03/2020
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO, PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

O pregoeiro do Município de Santa Isabel, no uso de suas atribuições legais, comunica o RESULTADO das amostras apresentadas pelos licitantes 
classifi cados em 3º lugar do Pregão Presencial 16/2020, conforme segue:

EMPRESA: D.R MARTINEZ
Item Código         Da Análise
017 002.001.0101 REPROVADO

EMPRESA: LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS EM GERAL           
Item Código         Da Análise
044 002.001.0203 APROVADO

Os documentos da análise das amostras, estão disponíveis na integra no site deste Município, no endereço eletrônico:www.santaisabel.sp.gov.br - 
link licitações, na aba ARQUIVOS PÚBLICOS do PP 16/2020.

Santa Isabel, 29 de maio de 2020.

RODRIGO MARTINS DE MIRANDA
PREGOEIRO

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFI-
CADO Nº 03/2020-SMDS

ASSISTENTE SOCIAL 

MODALIDADE: ANÁLISE CURRICULAR E DE 
TÍTULOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
1.564/2020

O Município de Santa Isabel, Estado de São 
Paulo, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas pela legislação em vigor, para atender 
necessidade temporária, emergencial, de ex-
cepcional interesse público, nos termos do art. 
37, IX, da CF/88, Lei Federal n° 8.745/93, Lei 
Municipal nº 2.832/2016, Decreto Municipal n° 
6.163/2020 e suas alterações, torna pública 
a abertura de inscrição e estabelece normas 
para a realização de Processo Seletivo Sim-
plificado nº 03/2020-SMDS de análise curri-
cular, ora denominado: PSS 03/20-SMDS.

I – O  PSS 03/20-SMDS será regido 
por este Edital, por seus anexos e eventuais 
retifi cações e a sua execução caberá a Co-
missão Organizadora do Processo Seletivo, 
designada pela Portaria 19.271, de 28 de maio 
de 2020.

II – Toda menção a horário neste Edi-
tal terá como referência o horário ofi cial de 
Brasília - DF.

III – O regime jurídico de contratação 
dos cargos oferecidos neste Edital será em re-
gime especial de natureza jurídico administra-
tiva, nos termos da Lei Municipal nº 2.832/16 
e farão jus aos direitos prescritos naquela Lei 
e, subsidiariamente, na legislação pertinente 
e, o contratado temporariamente se sujeitará, 
também, às disposições da Lei Complemen-
tar Municipal nº 616/70 no que diz respeito 
aos deveres, obrigações e responsabilidades, 
além do que dispuser a legislação ordinária e 
ainda, no que diz respeito às atribuições do car-
go, ao que dispõe o Decreto nº 2.877 de 31 de 
Outubro de 1997 e a Lei 2000/97, seus anexos 
e demais legislações vigentes.

IV – O (a) candidato (a) deverá ler 
atentamente o presente Edital, sua inscrição, 
para o cargo implica na declaração de conhe-
cimento e aceitação das suas condições e/ ou 
requisitos.

V – Os extratos, relativos às etapas do 
 PSS 03/20-SMDS, serão divulgados ofi cial-
mente em jornal de circulação local e/ou na 
Imprensa Ofi cial do Município.

VI – A divulgação ofi cial do conteúdo 
completo do presente Edital e demais pu-
blicações, relativos às etapas deste Processo 

Seletivo, até a sua homologação, serão pu-
blicados na Imprensa Ofi cial do Município, 
no endereço eletrônico https://santaisabel.
sp.gov.br/portal/imprensa-ofi cial/; afi xados 
no mural de publicações do Município de San-
ta Isabel (Avenida da República, 530, Centro 
– Santa Isabel-SP), bem como no site ofi cial 
do Município de Santa Isabel, no endereço ele-
trônico www.santaisabel.sp.gov.br.

VII – É de responsabilidade exclusiva do 
candidato acompanhar todas as publicações 
referentes ao  PSS 03/20-SMDS.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. A análise dos currículos, objeto do presente 
 PSS 03/20-SMDS, está pautada no artigo 37, 
IX, da Constituição Federal; Lei Municipal nº 
2.832/2016, e demais legislação correlata, que 
norteará os critérios da seleção.

1.2. O processo seletivo simplifi cado tem ca-
ráter eliminatório e classifi catório, compreen-
dendo análise curricular.

2. DAS VAGAS, FUNÇÕES, VENCIMENTOS, 
ATRIBUIÇÕES E REQUISITOS:

2.1. O PSS 03/20-SMDS destina-se à 
contratação em caráter emergencial, por tem-
po determinado, para exercer funções no Mu-
nicípio de Santa Isabel, a cargo da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social - SMDS.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
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2.2. A validade do PSS 03/20-SMDS é de 03 (três) meses a contar da data de homologação, podendo ser prorrogado por sucessivos perío-
dos enquanto durar o estado de calamidade pública decretado para enfrentamento da pandemia do Coronavírus (COVID-19).

2.3. As atribuições pertinentes às funções deste PSS 03/20-SMDS estão previstas em conformidade com as definições contidas na Legis-
lação Municipal em vigor e, no caso de omissão ou contradição, no Código Brasileiro de Ocupações, bem como, com as demais leis pertinentes a 
matéria e neste Edital.

2.4. O presente PSS 03/20/SMDS destina-se à contratação de profissionais conforme quadro a seguir:

Função Vagas Requisitos Básicos Remuneração
Carga Horária

(semanal)

ENSINO SUPERIOR

ASSISTENTE 
SOCIAL CBO 

251605

04

(quatro)

Curso Superior de 
Serviço Social, com 
registro no Con-
selho Regional de 
Serviço Social;

E x p e r i ê n c i a 
comprovada de 
06(seis) meses.

Salário base de R$2.928,45 
(dois mil, novecentos e vinte 
e oito reais e quarenta e cinco 
centavos )+ Cesta básica + Vale 
alimentação.

30 (trinta)horas 
semanais.

2.5.  O número de vagas previstas no presente Edital será acrescido daquelas que eventualmente venham a vagar no decorrer do prazo 
de validade do PSS 03/20-SMDS, obedecendo à lista de classificados, visando sempre o princípio do interesse e da continuidade dos serviços 
públicos e até que haja aprovados em concurso público.

3. DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PSS Nº 03/20

ETAPAS DATA HORÁRIO LOCAL

1. PUBLICAÇÃO INTEGRAL 
DO EDITAL DO PSS 03/20/
SMDS

ATÉ 01/06/2020

Sítio oficial do Município de 
Santa Isabel;

Imprensa Oficial do Município; 
e

Mural de publicações do Muni-
cípio de Santa Isabel

2. PERÍODO DE INSCRI-
ÇÕES E ENTREGA CURRI-
CULAR

DE 02/06/2020 À 
04/06/2020

DAS 09:00 HRS DO 
DIA DA ABERTURA 
DAS INSCRIÇOES ÀS 
23:59 HRS DO ULTI-
MO DIA PARA AS 
INSCRIÇÕES

No sítio eletrônico do Municí-
pio www.santaisabel.sp.gov.br
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3. RESULTADO ATÉ 06/06/2020 
(PREVISÃO)

A PARTIR DAS 15:00 
HORAS

Sítio oficial do Município de 
Santa Isabel;

Imprensa Oficial do Município; 
e

Mural de publicações do Muni-
cípio de Santa Isabel

4. PRAZO RECURSAL DO 
RESULTADO 

DA PUBLICAÇÃO 
DO RESULTADO 
ATÉ 23:59 HRS DO 
D I A 0 8 / 0 6 / 2 0 2 0 
(PREVISÃO)

Sítio oficial do Município de 
Santa Isabel;

Imprensa Oficial do Município; 
e

Mural de publicações do Muni-
cípio de Santa Isabel

5. DIVULGAÇÃO DO RESUL-
TADO DOS RECURSOS E 
HOMOLOGAÇÃO DO PRO-
CESSO SELETIVO

ATÉ 11/06/2020 
(PREVISÃO)

Sítio oficial do Município de 
Santa Isabel;

Imprensa Oficial do Município; 
e

Mural de publicações do Muni-
cípio de Santa Isabel

8. CONVOCAÇÃO 2ª QUINZENA DE JU-
NHO (PREVISÃO)

4. DAS INSCRIÇÕES:

Considerando o estado de emergência da saúde pública e as prerrogativas do Decreto Municipal n° 6163/2020 e da Lei Federal nº 13979/2020, 
não serão permitidas as inscrições de candidatos (as):

a) Com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, com comorbidade;

b) Gestantes e Lactantes;

c) Portadores de doenças respiratórias crônicas ou comprometedoras de imunidade.

4.1. As inscrições serão efetuadas exclusivamente nas formas descritas neste Edital.

4.1.1 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá tomar conhecimento do disposto neste Edital e seus anexos e certificar-se que preenche 
todos os requisitos exigidos. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas, em 
relação às quais não poderá alegar desconhecimento.

4.2. Não haverá, sob qualquer hipótese, inscrição provisória, condicional ou extemporânea.

4.3. A inscrição é pessoal e intransferível, sendo o candidato o único responsável por qualquer erro e/ou omissão, bem como pelas informa-
ções prestadas no formulário de inscrição por ele ou seu procurador legal.

4.3.1. O Município de Santa Isabel não se responsabiliza por solicitação de inscrição não recebida por motivos de ordem técnica dos computa-
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dores, falhas de comunicação, congestiona-
mento das linhas de comunicação, bem como 
outros fatores de ordem técnica que impossi-
bilitem a transferência de dados.

4.4. O candidato inscrito por terceiro assu-
me total responsabilidade pelas informações 
prestadas por seu representante, arcando 
com as consequências de eventuais erros no 
preenchimento do formulário eletrônico.

4.5.  Em virtude do excepcional inte-
resse público, bem como da impossibilida-
de de abertura de inscrições presenciais nas 
repartições municipais, as inscrições serão 
realizadas exclusivamente pela Internet, 
no sitio eletrônico do Município www.san-
taisabel.sp.gov.br, das 09h (nove horas) do 
dia 02/06/2020às 23h59min (vinte e três 
horas e cinqüenta e nove minutos) do dia 
04/06/2020. Não serão aceitas e ou recebi-
das inscrições via postal, fac-símile, presen-
cial ou similares.

1.6. No ato da inscrição o candidato de-
verá:

4.6.1 Preencher o formulário de inscrição no 
link disponível e encaminhar por meio de 
(upload),no próprio ato da inscrição, de for-
ma clara e legível,os seguintes documentos 
:Currículo (facultativo); RG e CPF frente e ver-
so; e relação de títulos descritos na (TABELA 
I E II DO ITEM 5.4) com os documentos com-
probatórios (diploma, certificado, certidão de 
tempo de serviço, cursos complementares e 
outros a que vierem a ser necessário para a 
comprovação do alegado pelo participante), 
somente serão aceitos o envio dos documen-
tos por meio digital (upload), os documentos 
para envio deverão ser digitalizados, frente e 
verso, quando necessário, com tamanho de 
até 10MB, por documento anexado, e em uma 
das seguintes extensões: “pdf” ou “png” ou 
“jpg” ou “jpeg”.

4.6.1.1. Caso o candidato ainda não esteja de 
posse do diploma, este documento poderá 
ser substituído provisoriamente por certidão 
de conclusão de curso acompanhada de his-
tórico escolar, emitida por instituição de ensi-
no credenciada.

4.6.1.2. Qualquer documento anexado de for-
ma ilegível, que impossibilite a análise de seus 
dados e informações, será desconsiderado.

4.6.2. Apresentar documento de identificação 
com foto contendo os dados descritos no re-
querimento de inscrição.

4.6.3. O Modelo de Currículo descrito no 
anexo II, é somente como modelo básico, não sendo 
necessário o preenchimento do mesmo, sendo tão 
somente obrigatório o envio dos documentos 

constantes nos itens 4.6.1 e 5.4.1, sem prejuí-
zo da apresentação dos documentos originais 
para conferência e/ou cópias autenticadas, 
quando da convocação.

4.6.4. A ausência de documentos pes-
soais, bem como a falsidade de qual-
quer documento apresentado ou a 
inverdade das informações nele 
contidas implicará em imediata 
DESCLASSIFICAÇÃO do candidato, ou caso 
tenha sido selecionado, a EXTINÇÃO do con-
trato temporário, sem prejuízo das demais 
sanções cabíveis.

4.7. É de exclusiva responsabilidade do 
candidato a exatidão dos dados informados 
na Ficha de Inscrição, inclusive e, principal-
mente, com relação à anotação do cargo que 
pretende concorrer.

4.8. DAS INSCRIÇÕES DOS CANDIDA-
TOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA:

4.8.1. Em cumprimento ao disposto no 
artigo 37, Inciso VIII da Constituição Federal, 
bem como na forma do Decreto Federal nº 
3.298/99, às pessoas portadoras de deficiên-
cia é assegurado o percentual de 5% (cinco 
por cento) das vagas do Processo Seletivo, 
assim como das que vierem a surgir ou forem 
criadas durante o prazo de validade do Pro-
cesso Seletivo;

4.8.2. As pessoas portadoras de deficiên-
cia que pretendam fazer uso das prerrogati-
vas que lhes são facultadas no inciso VIII do 
artigo 37 da Constituição Federal e Decreto 
Federal 3.298/99 são asseguradas o direito 
de inscrição para os cargos em Processo Sele-
tivo, cujas atribuições sejam compatíveis com 
a deficiência de que são portadoras.

4.8.3. Somente haverá reserva, e conse-
qüente convocação de candidatos, para va-
gas para pessoas portadoras de deficiência 
no teor e nos percentuais exigidos por lei.

4.8.4. Consideram-se pessoas portado-
ras de deficiência aquelas que se enquadrem 
nas categorias discriminadas no artigo 4º do 
Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações do 
Decreto Federal nº 5.296/04;

4.8.5. O candidato deverá declarar, quan-
do da inscrição, ser portador de deficiência, 
especificando-a no Formulário de Inscrição;

4.8.6. As pessoas portadoras de defi-
ciência, resguardadas as condições especiais 
previstas no Decreto nº 3.298/99, particular-
mente em seu artigo nº 40, participarão do 
PSS 03/20-SMDS em igualdade de condições 
com os demais candidatos. Os benefícios pre-
vistos no referido artigo nº 40, parágrafos 1º e 

2º, deverão ser requeridos por escrito no ato 
da inscrição.

4.8.7. Os candidatos que, no ato das ins-
crições, não atenderem aos dispositivos men-
cionados neste edital, serão considerados 
como não portadores de deficiência.

4.8.8. A publicação do resultado final do 
Processo Seletivo será feita em duas listas, 
contendo a primeira à pontuação de todos os 
candidatos, inclusive a dos portadores de de-
ficiência, e a segunda, somente a pontuação 
destes últimos.

4.8.9. Será eliminado da lista de deficien-
tes o candidato cuja deficiência, assinalada no 
Formulário de Inscrição, não seja constatada 
ou incompatível com o desempenho da fun-
ção através de laudo médico especialmente 
elaborado para este fim.

4.8.10. O candidato portador de deficiên-
cia que, no ato da inscrição não declarar essa 
condição, não poderá impetrar recurso em fa-
vor de sua situação;

4.8.11. Após a investidura do candidato, a 
deficiência não poderá ser arguida para justi-
ficar a concessão de readaptação, licença por 
motivo de saúde ou aposentadoria por invali-
dez;

4.8.12. Na falta de candidatos habilitados 
para vagas reservadas a pessoas com neces-
sidades especiais, estas serão preenchidas 
pelos demais habilitados, com estrita obser-
vância da ordem classificatória;

4.8.13. É de exclusiva responsabilidade, 
civil e criminal, do candidato a exatidão dos 
dados informados na ficha de inscrição;

4.8.14. Qualquer informação falsa ou inexa-
ta, por parte do candidato, na Ficha de Inscri-
ção, implicará na perda de todos os direitos 
ao Processo Seletivo Simplificado, apurada 
em qualquer época;

4.8.15. A publicação do resultado final do 
Processo Seletivo Simplificado será feita em 
duas listas simultâneas, contendo a primeira a 
pontuação de todos os candidatos que logra-
ram êxito no Processo Seletivo Simplificado, e 
a segunda somente a pontuação dos candi-
datos portadores de deficiência.

4.9. As inscrições para o processo seletivo se-
rão gratuitas.

5.DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO

5.1. O PSS 03/20-SMDS será realizado 
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em etapa única, assim denominada:

5.1.1. Análise de Currículo.

5.2. DA ANÁLISE DE CURRÍCULO

5.2.1. ETAPA I - Na análise da Titulação Acadêmica, será computado e acrescido a maior pontuação conforme a tabela abaixo.

5.2.2. A análise Curricular será realizada pela Comissão do Processo Seletivo Simplificado, ouvidos outros órgãos, se necessário.

5.3. CRITÉRIOS PARA PONTUAÇÃO 

5.4. EXPERIÊNCIA E QUALIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR:

TABELA I

INSTRUÇÃO CONDIÇÃO PONTUAÇAO

1. GRADUAÇÃO Diploma ou certificado de con-
clusão de curso superior na área 
pretendida.

5,00 (Cinco)

2. ESPECIALIZAÇÃO Diploma ou Certificado de Con-
clusão de Curso de Pós-gradua-
ção em nível de Especialização 
com carga horária igual ou supe-
rior a 360 horas/aulas.

12 (Doze)

3. MESTRADO Diploma ou Certificado de Con-
clusão de Curso de Pós-gradua-
ção em nível de Mestrado.

15 (Quinze)

4. DOUTORADO Diploma ou Certificado de Con-
clusão de Curso de Pós-gradua-
ção em nível de Doutorado.

20 (Vinte)

Observação ao quadro de Formação Superior: Para efeitos de pontuação, os títulos referentes aos itens 02, 03 e 04 da TABELA I, não serão 
acumulativos, validando o de maior ponto.

TABELA II

ANÁLISE CURRICULAR CONDIÇÃO PONTOS

1. TEMPO DE SERVIÇO (EXPE-
RIÊNCIA PROFISSONAL)

CONDIÇÕES GERAIS: Documento 
comprobatório de tempo de serviço 
na área de atuação ao cargo preten-
dido, referente aos 20 (vinte) últimos 
anos, registrado pela instituição, legal-
mente autorizada.

0,50 (meio) ponto por 
ano completo, com no li-
mite de 10 (dez) pontos 
totais.

2. QUALIFICAÇÃO PROFISSIO-

NAL
CONDIÇÕES GERAIS: Certificados de 
cursos na área pretendida, devidamen-
te registrados pela instituição formado-
ra, legalmente autorizada, com carga 
horária mínima de 80 (oitenta) horas.

5 (cinco) pontos por cer-
tificado apresentado, com 
limite de 15 (quinze) pon-
tos totais.

3. CAPACITAÇÃO PROFISSIO-
NAL

CONDIÇÕES GERAIS: Certificados de 
cursos na área pretendida, devidamente 
registrados pela instituição formadora, 
legalmente autorizada, com carga horá-
ria mínima de 40 (quarenta) horas.

2 (dois) pontos por certi-
ficado apresentado, com 
limite de 10 (dez) pontos 
totais.

5.4.1. A documentação que comprove os itens da tabela I e II do item 5.4 devera ser encaminhada no ato da inscrição (upload), não sendo aceita 
de forma posterior nem por outro meio a não ser o descrito neste edital.

5.5. ETAPA 2 – DA CLASSIFICAÇÃO E DO APROVEITAMENTO
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5.5.1. A nota final, para efeito de classificação 
dos candidatos, será a nota obtida na Análise 
Curricular, em ordem decrescente;

5.5.2. Será excluído do certame o candidato 
que, ao ser convocado pela classificação, não 
comparecer no prazo previsto em edital de 
convocação.

5.5.3. O Município utilizará a ordem de clas-
sificação geral somente quando existir vaga 
disponível no cargo.

5.5.4 O candidato classificado, excedente às 
vagas atualmente existentes, será mantido 
em cadastro durante o prazo de validade do 
Processo Seletivo Simplificado e poderá ser 
convocado em função da disponibilidade de 
vagas futuras, ficando sob sua responsabili-
dade o acompanhamento da sua convocação 
através da imprensa oficial do município e no 
mural de publicações do Município de Santa 
Isabel/SP, ocorrida durante o prazo de valida-
de do Processo Seletivo Simplificado.

6. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPA-
TE NA CLASSIFICAÇÃO

6.1. Havendo empate na classificação, serão 
obedecidos os critérios de desempate pela 
ordem a seguir:

a) Que tiver maior tempo de serviço;

b) Que tiver mais experiência em tra-
balho desenvolvido em uma única Instituição; 

c) Que tiver maior idade;

d) Que tiver maior numero de filhos;

e) Persistindo o empate entre os can-
didatos, depois de aplicados todos os crité-
rios acima, o desempate se dará por meio de 
sorteio em sessão pública previamente desig-
nada e publicada na Imprensa Oficial do Mu-
nicípio.

7. DO RESULTADO

7.1. A classificação final será publicada 
na Imprensa Oficial do Município no endereço 
eletrônicohttps://santaisabel.sp.gov.br/portal/
imprensa-oficial/; afixados no mural de publi-
cações do Município de Santa Isabel (Avenida 
da República, 530, Centro – Santa Isabel-SP), 
bem como no site oficial da Prefeitura Muni-
cipal de Santa Isabel, no endereço eletrônico 
www.santaisabel.sp.gov.br.

7.2. O (a) candidato (a) fica obrigado a 
acompanhar o PSS 03/20-SMDS, diariamen-
te, através das publicações nos meios de co-

municação oficial, a fim de verificar eventuais 
ratificações e retificações do presente Edital.

7.3. Somente a Comissão do PSS 03/20-
SMDS, designada pela Portaria nº 19.271, de 28 
de maio de 2020 e Diretoria de Recursos Hu-
manos possuem competência para conceder 
informações a respeito do presente certame, 
devendo as solicitações de informações e/ou 
esclarecimentos serem protocoladas através 
do e-mail: pss03smds@gmail.com.

8. DOS RECURSOS

8.1. Caberá interposição de recurso de-
vidamente fundamentado, perante a Comis-
são Organizadora do PSS 03/20-SMDS, no 
prazo de 01 (um) dia útil, contados do primei-
ro dia útil subseqüente à última publicação nos 
meios previstos no item 7.1. deste Edital:

a) Resultado da Análise Curricular;

8.2. Só será recebido o recurso protoco-
lado dentro dos prazos estabelecidos neste 
Edital.

8.3. O recurso deverá ser apresentado 
preferencialmente digitado, assinado e es-
caneado, ou de forma legível, sendo dirigi-
do e encaminhado junto à Comissão do PSS 
03/20-SMDS, no meio descrito no item 7.3 
(e-mail: pss03smds@gmail.com), contendo:

a) Nome do candidato;

b) Número de inscrição;

c) Número do documento de identida-
de - RG;

d) A questão objeto de controvérsia 
(item da análise curricular);

e) A fundamentação ou o embasa-
mento, com as devidas razões do recurso.

8.4. O candidato deverá ser claro e obje-
tivo em seu pleito.

8.5. Deverá ser elaborado um recurso 
para cada item questionado, sob pena de sua 
desconsideração, e os mesmos deverão con-
ter indicação do item questionado e se for o 
caso anexar cópia da bibliografia mencionada 
também sob pena de sua desconsideração.

8.6. Não serão aceitos recursos encami-
nhados, via correios ou protocolados direta-
mente na Diretoria de Recursos Humanos.

8.7. Caberá ao Secretário Municipal de 
Desenvolvimento Social - SMDS, ouvida a Co-
missão Organizadora do PSS 03/20-SMDS, 
julgar os pedidos de recurso no prazo de até 

01 (um) dia útil, após o encerramento do pra-
zo recursal, excluindo-se o dia subsequente.

8.8. Para contagem do prazo para inter-
posição de recurso, excluir-se-á o dia de início 
(data da publicação) e incluir-se-á o do venci-
mento.

8.9. As decisões de recursos serão publi-
cadas através do site da Prefeitura Municipal 
de Santa Isabel, no endereço eletrônico www.
santaisabel.sp.gov.br ; na Imprensa Oficial do 
Município, no endereço eletrônico https://san-
taisabel.sp.gov.br/portal/imprensa-oficial/; e 
afixados no mural de publicações do Municí-
pio de Santa Isabel.

9.DOS REQUISITOS E CONDIÇÕES PARA A 
INVESTIDURA NA FUNÇÃO

9.1. Os candidatos aprovados no PSS 
03/20-SMDS somente poderão assumir a 
função pública se atenderem as seguintes 
exigências, que serão averiguadas na data da 
posse:

a) Possuir idade mínima de 18 (dezoito) anos 
completos na data do ingresso;

b) Possuir idade Máxima de 59 anos no 
ato da Inscrição, conforme orientações da OMS 
(Organização Mundial da Saúde), Lei Federal nº 13.979, 
de 06 de fevereiro de 2020, dispõe sobre medidas 
para enfrentamento da emergência de saúde pública 
decorrente do Coronavírus, segundo o Decreto Estadual 
nº 64.862, de 13 de março de 2020, dispondo 
sobre a adoção, no âmbito da Administração 
Pública direta e Indireta do Estado de São 
Paulo, de medidas temporárias e emergen-
ciais de prevenção de contágio pelo COVID-19 
(Novo Coronavírus) e o Decreto Municipal n° 
6.163 de 17 de Março de 2.020 e suas altera-
ções;

c) Ser brasileiro nato, naturalizado, estrangei-
ro naturalizado, desde que esteja credencia-
do ao respectivo órgão de classe, seja ele o 
Conselho Regional de Classe ou outro que os 
requisitos estabelecerem;

d) Estar quite com as obrigações mili-
tares (se do sexo masculino);

e) Não possuir registro de anteceden-
tes criminais e estar em gozo dos direitos civis, 
políticos e eleitorais;

f) No exercício de atividade pública, 
não ter sido demitido em bem do serviço pú-
blico;

g) Não estar enquadrado nas veda-
ções contidas nos incisos XVI, XVII (acúmulo 
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de cargos) e § 10 do artigo 37 da Constituição 
Federal de 1988, alteradas pela Emenda Cons-
titucional n.º 19/98;

h) Não ser aposentado por invalidez 
e por idade igual ou superior a 60 (sessenta) 
anos, conforme descrição da alínea b) deste 
item;

i) Possuir o nível de escolaridade exi-
gido para o exercício da função, comprovan-
do estar em dia com o órgão regulamentador 
da profissão, quando houver;

j) Ser considerado “APTO” em exame 
médico;

k) Gozar de boa saúde física, mental e 
não ser portador de deficiência incompatível 
com o exercício da função.

10. DA CONVOCAÇÃO E CONTRATAÇÃO:

10.1. Os candidatos classificados serão 
convocados a critério da Administração, con-
forme o número de vagas existentes, seguin-
do-se rigorosamente a ordem de classifica-
ção final, após verificação da documentação 
constante do Edital. 

10.2. A convocação para contratação 
será feita através de carta registrada e, em 
paralelo a esse, a Diretoria de Recursos Hu-
manos também poderá convocar o candidato 
por telefone e/ou e-mail.

10.3. A contratação se dará em regime 
especial de natureza jurídico administrativa, 
nos termos da Lei Municipal nº 2.832/2016, 
com prazo determinado e condições de reno-
vação, nos termos da legislação vigente.

10.4. O Presente Processo Seletivo des-
tina-se ao provimento de vagas das funções 
temporárias constantes na tabela de funções, 
com contrato de validade de 03 (três) meses 
a contar da data de homologação, podendo 
ser prorrogado por sucessivos períodos en-
quanto durar o estado de calamidade pública 
decretado para enfrentamento da pandemia 
do Coronavírus (COVID-19).

10.5. O candidato deverá, no prazo máxi-
mo de 02 (dois) dias úteis a contar da ciência 
da sua convocação, comparecer na Diretoria 
de Recursos Humanos para manifestar o seu 
interesse pela vaga. O não comparecimen-
to será considerado como DESISTÊNCIA da 
vaga.

10.6. Para a contratação, o candidato 
deverá apresentar, no prazo máximo de 02 
(dois) dias úteis, a contar da manifestação 
pelo seu interesse na vaga, podendo ser pror-
rogado a critério e interesse da Administração 

os seguintes documentos:

a) Cópia do CPF;

b) Cópia da carteira de Identidade RG (ob-
servação: não será aceita a cópia da CNH em 
substituição à cópia do RG);

c) Cópia do Título de Eleitor;

d) Cópia do Certificado de Escolarida-
de ou Diploma;

e) Cópia da Carteira de Trabalho e Pre-
vidência Social (página de numeração e iden-
tificação);

f) Número do PIS/PASEP;

g) Cópia do Certificado Militar - Reser-
vista (se homem);

h) 01 Foto 3X4;

i) Declaração de quitação eleitoral;

j) Cópia do comprovante de Residên-
cia atualizado e no nome do candidato;

k) Certidão de antecedentes criminais;

l) Cópia da Certidão de nascimento 
dos filhos menores de 14 (catorze) anos;

m) Declaração de frequência escolar dos 
filhos menores de 14 (catorze) anos;

n) Cópia da carteira de vacinação dos 
filhos menores de 7 (sete) anos;

o) Cópia do comprovante de Curso na 
área;

p) Cópia do Registro do Conselho de 
Classe para as funções em que está sendo exi-
gida;

q) Cópia do cartão SUS;

r)    Atestados de Antecedentes Criminais 
atualizados, disponíveis nos seguintes links: 
Estadual (http://www2.ssp.sp.gov.br/atesta-
do/novo/) - Federal (https://servicos.dpf.gov.
br/antecedentes-criminais/certidao );

s)           Certidão emitida pelo Cadastro Na-
cional de Condenações Cíveis por Ato de Im-
probidade Administrativa e Inelegibilidade, 
disponível no link: http://www.cnj.jus.br/im-
probidade_adm/consultar_requerido.php?-
validar=form

t) Demais documentos que vierem a ser solici-
tados pela Diretoria de Recursos Humanos no 

momento da convocação;

10.7. Não serão aceitos protocolos dos 
documentos exigidos.

10.8. Para efeito de sua contratação fi-
cam os candidatos sujeitos:

a) à aprovação em exame médico admissional 
a ser realizado por profissional credenciado 
pelo Município, segundo a natureza e especifi-
cidade da função, na respectiva área de atua-
ção e que, após análise de exames porventura 
solicitados, do exame clínico e psiquiátrico, 
ateste a aptidão física e mental para o exercí-
cio da função;

b) à apresentação, no prazo legal, dos docu-
mentos que lhe foram exigidos e laudo médi-
co elaborado

10.9. O candidato que prestar qualquer 
declaração falsa, inexata ou, ainda, que não 
atender ou satisfazer a todas as condições 
estabelecidas neste edital, por ocasião da 
sua contratação terá anulados, como conse-
qüência, todos os atos decorrentes de sua 
inscrição, mesmo que habilitadas nas provas 
e etapas, e que o fato seja constatado poste-
riormente.

10.10. O local de trabalho obedecerá à ne-
cessidade do serviço, de acordo com escala a 
ser estabelecida pela Prefeitura Municipal de 
Santa Isabel.

11. DISPOSIÇÕES GERAIS:

11.1. A classificação, após o preenchi-
mento das vagas publicados no presente Edi-
tal não gera direito à contratação, reservando-
-se ao Município de Santa Isabel na medida de 
suas necessidades, o direito de contratar os 
candidatos habilitados com estrita observân-
cia à ordem de classificação.

11.2. A classificação final será publicada 
na Imprensa Oficial do Município, no sitio ele-
trônico do Município e no Mural de publica-
ções.

11.3. Todas as divulgações referentes a 
este PSS 03/20-SMDS serão feitas nos meios 
de comunicação informados nas informações 
preliminares deste edital (itens V e VI constan-
tes da pág. 1).

11.4. A homologação deste Processo Se-
letivo Simplificado será publicada na forma 
legal.

11.5. Reitera-se que é de responsabilida-
de do candidato o acompanhamento de to-
dos os atos publicados referentes a este Pro-
cesso Seletivo Simplificado.
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11.6. O presente Processo Seletivo terá 
validade de 03 (três) meses a contar da data 
de homologação, podendo ser prorrogado 
por sucessivos períodos enquanto durar o es-
tado de calamidade pública decretado para 
enfrentamento da pandemia do Coronavírus 
(COVID-19).

11.7. O contrato será vinculado ao Regi-
me de Previdência Geral da Previdência So-
cial, nos termos do inciso I, alínea, do artigo 9º 
do Decreto Federal nº 3048/1999 (Art. 9º São 
segurados obrigatórios da previdência social 
as seguintes pessoas físicas: I - como empre-
gado: l) o servidor contratado pela União, Es-
tado, Distrito Federal ou Município, bem como 
pelas respectivas autarquias e fundações, por 
tempo determinado, para atender à neces-
sidade temporária de excepcional interesse 
público, nos termos do inciso IX do art. 37 da 
Constituição Federal;).

11.8. A inexatidão e/ou irregularidades 
dos documentos, mesmo que verificadas em 
qualquer tempo, em especial por ocasião da 
contratação, acarretarão a nulidade da Ins-
crição, com todas as suas decorrências, sem 
prejuízo das demais medidas de ordem admi-
nistrativa, cível ou criminal.

11.9. O candidato que por qualquer mo-
tivo não comparecer em tempo hábil de 02 
(dois) dias úteis, após a convocação, ou não 
apresentar a documentação completa, no 
prazo estabelecido, perderá automaticamen-
te o direito à contratação.

11.10. Não será fornecido ao candidato 
qualquer documento comprobatório de clas-
sificação neste Processo Seletivo Simplifi-
cado, valendo para este fim a homologação 
publicada na Imprensa Oficial do Município.

11.11. Os itens deste Edital poderão so-
frer eventuais atualizações ou retificações, 
enquanto não consumada a providência ou 
evento que lhes disser respeito, circunstân-
cia que será mencionada em Edital ou Aviso 
publicado, devendo o candidato manter-se 
informado sobre as eventuais atualizações ou 
retificações.

11.12. Após a homologação do Processo 
Seletivo Simplificado, todas as informações a 
ele relativas, serão repassadas aos interessa-
dos pela Diretoria de Recursos Humanos.

11.13. Os casos omissos ou duvidosos se-
rão julgados pela Comissão Organizadora do 
Processo Seletivo, ouvidos outros órgãos se 
necessário.

11.14. O candidato classificado obriga-se 
a manter atualizado seu endereço e telefone 
perante a Diretoria de Recursos Humanos do 

Município de Santa Isabel.

11.15. Município de Santa Isabel e a Comis-
são Organizadora do presente certame não se 
responsabilizam por quaisquer cursos, textos, 
apostilas e outras publicações referentes ao 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO.

11.16. Outras informações referentes a 
este Processo Seletivo Simplificado poderão 
ser obtidas no endereço eletrônico pss03s-
mds@gmail.com.

11.17. Caberá a Excelentíssima Senhora 
Prefeita Municipal a homologação do Proces-
so Seletivo.

11.18. Constam deste Edital os seguintes ane-
xos:

ANEXO I - ATRIBUIÇÕES DAS FUNÇÕES 
(DESCRIÇÃO SUMÁRIA).

ANEXO II - MODELO DE CURRÍCULO.

ANEXO III - LEI MUNICIPAL Nº 2832/2016.

ANEXO IV – DECRETO MUNICIPAL N° 
6.163/2020.

Santa Isabel, 01 de junho de 2020.

FABIA DA SILVA PORTO

-PREFEITA MUNICIPAL-

JOSÉ HELENO ANTONIO PINTO

-SECRETÁRIOMUNICIPAL DE DESENVOLVI-
MENTO SOCIAL-

ANEXO I

EDITAL PSS Nº 03/20-SMDS

ATRIBUIÇÕES DAS FUNÇÕES (DESCRIÇÃO 
SUMÁRIA/DETALHADA)

ASSISTENTE SOCIAL

Descrição Sumária

• Presta serviços de âmbito social, individual-
mente e/ou em grupos, identificando e anali-
sando seus problemas e necessidades mate-
riais e sociais, aplicando métodos e processos 
básicos do serviço social.

Descrição Detalhada

• Organiza a participação dos indivíduos em 
grupo, desenvolvendo suas potencialidades 
e promovendo atividades educativas, recrea-
tivas e culturais, para assegurar o progresso 
coletivo e a melhoria do comportamento in-
dividual.

• Programa a ação básica de uma comunida-
de nos campos social, médico e outros, atra-
vés da análise dos recursos e das carências 
sócio-econômicas dos indivíduos e da comu-
nidade, de forma a orientá-los e promover seu 
desenvolvimento.

• Planeja, executa e analisa pesquisa sócio-e-
conômicas, educacionais e outras, utilizando 
técnicas específicas para identificar necessi-
dades e subsidiar programas educacionais, 
habitacionais, de saúde e formação de mão-
-de-obra.

• Efetua triagem nas solicitações de ambulân-
cia, remédios, gêneros alimentícios, recursos 
financeiros e outros, prestando atendimento 
na medida do possível.

• Acompanha casos especiais como pro-
blemas de saúde, relacionamento familiar, 
drogas, alcoolismo e outros, sugerindo o en-
caminhamento aos órgãos competentes de 
assistência para possibilitar atendimento dos 
mesmos.

• Executa outras tarefas correlatas determina-
das pelo superior imediato.

Especificações

Escolaridade: curso superior de Serviço So-
cial, com inscrição no Conselho Regional de 
Assistentes Sociais – Cras.

Experiência: comprovada, de seis meses.

Iniciativa/Complexidade: executa tarefas que 
exigem conhecimentos técnicos e especiali-
zados. 

Esforço Mental: constante.
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Esforço Visual: constante.

Responsabilidade/Dados Confidenciais: lida com informações sigilosas, provenientes de contatos com pessoas.

Responsabilidade/Patrimônio: usa material e equipamento, com pouca possibilidade de perda.

Ambiente de Trabalho: normal, está sujeito a trabalho externo. 

ANEXO II

MODELO DE CURRÍCULO

 I – DADOS PESSOAIS

Nome: _______________________________________________________________

Endereço:________________________________________ Nº_________________ 

Bairro:________________________ Município:________________UF:__________

Telefone: (  ) ________________ Celular: (  ) ____________________________

e-mail: _______________________________________________________________

Data de nascimento: ____/____/_____ Estado civil: _____________________ Sexo: (  )F  (  )M-Naturalida-
de: _______________________________________

UF: _______________________Profissão: ________________________________

a)FORMAÇÃO:

b) CAPACIDADE TÉCNICA E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

b.1- Instituição onde trabalhou: ______________________________________

Cargos ocupados ou funções exercidas: ______________________________ _________________________
_____________________________________________

Período: ____/____/_____ a ____/____/_____ Descreva as atividades desenvolvidas: _________________
______________________________________ __________________________________________________
____________________

b.2- Instituição onde trabalhou: ______________________________________

Cargos ocupados ou funções exercidas: ______________________________ _________________________
_____________________________________________

Período: ____/____/_____ a ____/____/_____ Descreva as atividades desenvolvidas: _________________
______________________________________ __________________________________________________
__________________

Tempo de experiência profissional na função/cargo a que concorre:________
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ANEXO III

LEI MUNICIPAL Nº 2832/2016
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ANEXO IV

DECRETO MUNICIPAL Nº 6.163/2020
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LEIS

LEI Nº 2.975, DE 01 DE JUNHO DE 2020

Di  spõe sobre transposição e transferência de recursos orçamentários entre programas e elementos de despesa de mesmas categorias 
econômicas do Poder Executivo

A Câmara Municipal de Santa Isabel aprovou, e eu, FÁBIA DA SILVA PORTO, Prefeita Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1o. Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos do art. 167, inciso VI, da Constituição Federal, a efetuar transposição e 
transferências orçamentárias do Poder Executivo, no valor de R$ 708.573,15 (setecentos e oito mil e quinhentos e setenta e três reais 
e quinze centavos), nas seguintes rubricas orçamentárias:

Destino Valor
01.03.01.04.1220006.2008  01 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças.

3.3.90.35 (041) - Serviços de Consultoria

R$      35.750,00
01.03.01.28.8430000.0001  01 - Precatórios.

4.6.90.91 (051) - Sentenças Judiciais R$      20.000,00
01.04.01.15.4510065.2062  01 - Aperfeiçoamento e Ampliação das Ações da 
Secretaria.

3.2.90.21 (067) - Serviços de Tecnologia e Comunicação
R$        4.560,00

01.05.02.12.361.0023.23000  01 - Manutenção dos Serviços Educacionais.

3.3.90.30 (096) - Material de Consumo

R$    206.500,00
01.06.01.08.1220015.2521  01 - Administração do Fundo  Municipal de Assistência 
Social.

3.3.90.39 (180) - Outros Serviços de Terceiros - PJ
R$      13.163,15

Destino Valor
01.06.05.08.2410015.2525  01 - Aperfeiçoamento das Ações do Fundo Municipal do 
Idoso.

3.3.90.30 (269) - Material de Consumo

4.4.90.52 (272) - Equipamentos e Material Permanente
R$           500,00

R$        3.500,00
01.09.01.10.1220073.2029  01 - Manutenção dos Serviços da Saúde.

3.3.90.40 (339) - Serviços de Tecnologia da Informação

R$      20.000,00
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01.09.01.10.3010069.2029  01 - Manutenção dos Serviços da Saúde.

3.3.90.39 (351) - Outros Serviços de Terceiros - PJ

R$    280.000,00
01.09.01.10.3020071.2029  01 - Manutenção dos Serviços da Saúde.

3.3.71.70 (365) - Rateio Para Participação em Consórcio

R$    104.600,00
01.14.01.06.1820011.2005  01 - Manutenção da Guarda Municipal

3.3.90.30 (512) - Material de Consumo

R$      20.000,00

Origem Valor
01.01.01.04.1220001.2001 - Manutenção do Gabinete do    Executivo Municipal.

3.1.90.11 (001) - Vencimentos e Vantagens Fixas - PC

R$        7.375,00
01.03.01.04.1220006.2008 01 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças.

4.4.90.52 (048) - Equipamentos e Material Permanente

R$        6.750,00
01.03.01.04.1230000.0002  01 - Juros da Divida Interna.

3.3.90.35 (049) - Juros Sobre Dívida Ativa R$      20.000,00
01.03.02.04.1250010.2010 - Manutenção da Fiscalização.

3.1.90.11 (053) - Vencimentos e Vantagens Fixas - PC R$      29.000,00    
01.04.01.15.4510065.2060  01 - Levantamento Topográfico.

3.3.90.39 (065) - Outros Serviços de Terceiros - PJ R$        4.560,00 

Origem Valor
01.05.02.12.361.0023.2300  01 - Manutenção dos Serviços  Educacionais.

3.1.90.96 (095) - Ressarcimento de Despesas de Pessoal

R$    206.500,00
01.06.01.08.1220015.2521  01 - Administração do Fundo Municipal de Assistência 
Social.

3.1.90.11 (172) - Vencimentos e Vantagens Fixas - PC

3.1.90.13 (173) - Obrigações Patronais
R$        8.089,38

R$        1.698,77
01.09.01.10.3010069.2029  01 - Manutenção dos Serviços da Saúde.

3.3.90.30 (346) - Material de Consumo

R$    280.000,00
01.09.01.10.3020071.2029  01 - Manutenção dos Serviços da Saúde.

3.3.90.39 (370) - Outros Serviços de Terceiros - PJ

R$    104.600,00
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01.09.01.10.3050072.2029  01 - Manutenção dos Serviços da Saúde.

3.3.90.30 (393) - Material de Consumo

R$      20.000,00
01.14.01.06.1820011.2005  01 - Manutenção da Guarda Municipal

3.3.90.39 (513) - Outros Serviços de Terceiros - PF

R$      20.000,00

Art. 2o. Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Município de Santa Isabel, 01 de junho de 2020.

FÁBIA DA SILVA PORTO 
PREFEITA MUNICIPAL

VALESCA CASSIANO SILVA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

ADALBERTO DE LIMA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Registrado e publicado na Secretaria de Gabinete, na data supra.

MARCELO PEREIRA ARENA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO

E SECRETÁRIO MUNICIPAL INTERINO GERAL DE GABINETE

LEI Nº 2.976, DE 01 DE JUNHO DE 2020

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Santa Isabel aprovou, e eu, FÁBIA DA SILVA PORTO, Prefeita Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

    

Art. 1o. Fica a Diretoria de Contabilidade do Município de Santa Isabel, Estado de São Paulo, nos termos do art. 40, inc. II do art. 41, e 
art. 42 da Lei Federal 4.320/64, autorizada a abrir Crédito Adicional Especial na importância de R$ 1.000,00 (um mil reais), consignado 
no orçamento da despesa vigente para o corrente exercício, conforme a seguinte discriminação:
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Crédito Adicional Especial VALOR
01.05.09.12.1220023.2303 01 – Manutenção da Orquestra de Metais.

4.4.90.52 (Ficha 000) – Equipamentos e Material Permanente

R$    1.000,00  

Art. 2o. Os recursos necessários à abertura do crédito descrito no art. 1o decorrerão da anulação total de dotação, no valor de R$ 
1.000,00 (mil reais), conforme disposto no inc. III do § 1o do art. 43 da Lei federal 4.320/64, na seguinte discriminação:

Anulação VALOR
01.05.09.12.1220023.2300 01 - Manutenção dos Serviços Educacionais.

4.4.90.52 (Ficha 169) - Equipamentos e Material Permanente

R$      1.000,00

Art. 3o. Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Município de Santa Isabel, 01 de junho de 2020.

FÁBIA DA SILVA PORTO 
PREFEITA MUNICIPAL

VALESCA CASSIANO SILVA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

ADALBERTO DE LIMA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Registrado e publicado na Secretaria de Gabinete, na data supra.

MARCELO PEREIRA ARENA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO

E SECRETÁRIO MUNICIPAL INTERINO GERAL DE GABINETE

LEI Nº 2.977, DE 01 DE JUNHO DE 2020

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, e dá outras providências.
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A Câmara Municipal de Santa Isabel aprovou, e eu, FÁBIA DA SILVA PORTO, Prefeita Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1o. Fica a Diretoria de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Santa Isabel, Estado de São Paulo, conforme disposto no inciso II do 
§ 1o do art. 43 da Lei federal no 4.320, de 17 de março de 1964, autorizada a abrir crédito adicional suplementar na importância de R$ 
150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), para reforço de dotação das seguintes classificações orçamentárias do orçamento vigente:

SUPLEMENTA VALOR
01.09.01.10.301.0069.2029 - 05 - Manutenção dos Serviços da Saúde.

3.3.90.39 (ficha 353) - Outros Serviços de Terceiros – PJ

R$         150.000,00

Art. 2o. Os recursos, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1o 
desta Lei, decorrerão, nos termos do art. 43, § 1o, inciso II da Lei federal no 4.320/1964, por conta de excesso de arrecadação, assim 
identificados:

 I - repasse efetuado pelo Fundo Nacional de Saúde, através de emenda parlamentar no 40360003 e proposta no 36000.305496/2020-
00 do deputado federal Luiz Philippe de Orleans e Bragança, para incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção básica 
à saúde, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e,

II - repasse efetuado pelo Fundo Nacional de Saúde, através de emenda parlamentar no 41260002 e proposta no 36000.305509/2020-
00 da deputada federal Policial Katia Sastre, para incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção básica à saúde, no valor 
de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Art. 3o. Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Município de Santa Isabel, 01 de junho de 2020.

FÁBIA DA SILVA PORTO 
PREFEITA MUNICIPAL

VALESCA CASSIANO SILVA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

ADALBERTO DE LIMA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Registrado e publicado na Secretaria de Gabinete, na data supra.

MARCELO PEREIRA ARENA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO

E SECRETÁRIO MUNICIPAL INTERINO GERAL DE GABINETE
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DECRETOS

DECRETO Nº 6.213, 01 DE JUNHO DE 2020.

Di spõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Santa Isabel aprovou, e eu, FÁBIA DA SILVA PORTO, Prefeita Municipal, sanciono e promulgo o seguinte 
Decreto:

Art. 1o. Fica a Diretoria de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Santa Isabel, Estado de São Paulo, conforme disposto no inciso I 
do § 1o do art. 43 da Lei federal no 4.320, de 17 de março de 1964, autorizada a abrir crédito adicional suplementar na importância de 
R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), para reforço de dotação das seguintes classifi cações orçamentárias do orçamento 
vigente:

SUPLEMENTA VALOR
01.14.02.04.125.0009.2006 - 01 - Manutenção da Diretoria de Trânsito.

3.3.90.40 (fi cha 526) - Serviços de Tecnologia da Informação

R$        250.000,00
TOTAL R$      250.000,00

Art. 2o. Os recursos necessários à abertura dos créditos de que trata o art. 1o deste Decreto, no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e 
cinquenta mil reais), decorrerão do superávit fi nanceiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2019, resultante dos saldos 
bancários do Boletim de Caixa de 31-12-2019, deduzidos dos Restos a Pagar, conforme disposto no inciso I do § 1o do art. 43 da Lei 
Federal no 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 3o. Este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Município de Santa Isabel,  01 de junho de 2020.

FÁBIA DA SILVA PORTO
PREFEITA MUNICIPAL

ADALBERTO DE LIMA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Registrado e publicado na Secretaria de Gabinete, na data supra.

MARCELO PEREIRA ARENA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO

E SECRETÁRIO MUNICIPAL INTERINO GERAL DE GABINETE
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DECRETO Nº 6.214, DE 01 DE JUNHO DE 
2020.

Altera e acrescenta dispositivos que 
especifica ao Decreto Municipal nº 6.163, de 
17 de março de 2020, que Declara estado 
de calamidade pública em todo território 
do Município de Santa Isabel, adota 
medidas temporárias e emergenciais, de 
prevenção de contágio pelo COVID-19 
(Doença Infecciosa Viral - COBRADE 
1.5.1.1.0), e dá outras providências.
FÁBIA DA SILVA PORTO, Prefeita 
Municipal de Santa Isabel, Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuições legais, 
em especial àquelas previstas nos arts. 
68, inciso II; 69, incisos X e XXII e art. 101, 
inciso I, alínea “j”, todos da Lei Orgânica 
Municipal; Lei Federal nº 13.979, de 06 de 
fevereiro de 2020; Decreto Estadual nº 
64.881, de 22 de março de 2020; Decreto 
Municipal nº 6.163, de 17 de março de 
2020, e,

CONSIDERANDO a prorrogação, até 15 de 
junho de 2020, da quarentena no Estado 
de São Paulo, nos termos do art. 1º do 
Decreto Estadual nº 64.994, de 28 de maio 
de 2020;

CONSIDERANDO por fim, a inarredável 
necessidade de intensificação das 
medidas emergenciais, visando a redução 
da circulação de pessoas, de forma a 
evitar contaminações em grande escala, 
restringir riscos e preservar a saúde do 
público em geral.

D E C R E T A: 

Art. 1º. O art. 2º-A do Decreto nº 6.163, de 
17 de março de 2020, com suas alterações 
posteriores, passa a vigorar com os 
seguintes acréscimos e alterações:

“Art. 2º-A. Fica suspenso, no período 
compreendido entre as 15:00h (quinze 
horas) do dia 22 de março a 15 de junho 
de 2020, o atendimento presencial ao 
público em estabelecimentos comerciais 
em funcionamento no Município de Santa 
Isabel.

....................................................................................

............

§ 2º. O disposto neste artigo não 
se aplica às atividades internas dos 
estabelecimentos comerciais, bem como 
à realização de transações comerciais por 
meio de aplicativos, internet, telefone ou 
outros instrumentos similares e os serviços 
de entrega de mercadorias (delivery); 
“drive-thru” e/ou sistema de retirada (take-
away/take-out), sem prejuízo da adoção 
de limitações e/ou restrições impostas 
pelas autoridades sanitárias e GMPA.

§3º.............................................................................
......

III – take away/take out: serviço de venda 
de produtos, especialmente para os ramos 
de alimentação, saúde e higiene, que 
permite ao consumidor retirar o produto 
na porta do estabelecimento, sem adentrar 
ao mesmo.

....................................................................................

.............

§ 6º. Para os fins de adoção do sistema 
take-away/take-out, os estabelecimentos 
deverão:

I – receber os pedidos previamente à 
retirada pelo consumidor, por via remota 
(telefone, aplicativo e/ou similares), sendo 
vedada a disponibilização de cardápios e 
consumo de alimentos, bebidas e similares 
na porta do respectivo estabelecimento;

II - instalar barreira física na porta do 
estabelecimento comercial, impedindo o 
acesso de clientes ao ambiente interno;

III – adotar medidas que garantam aos 
consumidores a observância de distância 
mínima de 1 (um) metro linear entre 
os mesmos, especialmente quando 
da formação de eventuais filas para 
atendimento;

IV – disponibilizar, em locais de fácil acesso 
e visualização, álcool em gel 70% (setenta 
por cento) aos seus clientes; funcionários 
e demais colaboradores;

V - utilizar preferencialmente meios de 
pagamento por cartões de débito ou 
crédito, pagamento online e outros meios 
de pagamento que evitem contato dos 
funcionários, clientes e colaboradores com 
papéis moeda;

VI - realizar a assepsia do dispositivo de 
cobrança (maquininha) a cada transação; 

VII - orientar os funcionários e 
colaboradores para não terem qualquer 
tipo de contato físico entre si e com os 
clientes; e,

VIII - divulgar informações acerca do 
COVID-19 e das medidas de prevenção.”

Art. 2º. Fica acrescido o § 7º ao art. 2º-B 
do Decreto nº 6.163, de 17 de março de 
2020, com suas alterações posteriores, 
com a seguinte redação:

“Art. 2º-
B.................................................................................

§ 7º. Os estabelecimentos e atividades de 
que trata o caput, poderão utilizar-se do 
sistema take-away/take-out, observadas 
as disposições deste Decreto.”

Art. 3º. O § 2º do art. 2º-G do Decreto nº 
6.163, de 17 de março de 2020, passa a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º-
G................................................................................

§ 2º. Fica permitido o trabalho filantrópico 
e assistencial nas Igrejas e Templos de 
qualquer culto que envolva o recebimento 
e a entrega de doações de alimentos, 
agasalhos e similares, cuja entrega deverá 
se dar preferencialmente por sistema 
de delivery; drive-thru e/ou sistema de 
retirada take-away/take-out, sendo vedada 
a aglomeração de pessoas e obedecidas 
as demais disposições deste Decreto.”

Art. 4º.  O caput do art. 7º do Decreto nº 
6.163, de 17 de março de 2020, passa a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 7º. Fica suspenso, até o dia 15 de 
junho de 2020, o atendimento presencial 
do público externo nas repartições 
da Administração Pública Municipal, 
mantendo-se a prestação dos serviços por 
meio eletrônico ou telefônico.”

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na 
data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário.

Município de Santa Isabel, 01 de junho de 
2020.
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DECRETO Nº 6.215, DE 01 DE JUNHO DE 
2020.

Altera dispositivos que especifica do 
Decreto Municipal nº 6.168, de 23 de março 
de 2020, e dá outras providências.
 
FÁBIA DA SILVA PORTO, Prefeita 
Municipal de Santa Isabel, Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuições legais, 
em especial àquelas previstas no art. 101, 
inciso I, alíneas “i” e “j”, da Lei Orgânica 
Municipal; Lei Federal nº 13.979, de 06 de 
fevereiro de 2020; Decreto Legislativo 
Federal nº 6, de 20 de março de 2020; 
Decreto Legislativo Estadual nº 2.495, de 
31 de março de 2020; Decreto Municipal nº 
6.163/2020; e,

CONSIDERANDO o estabelecimento de 
estado de pandemia pelo COVID-19 (Novo 
Coronavírus), nos termos declarados pela 
Organização Mundial de Saúde – OMS;

CONSIDERANDO a edição do Decreto 
nº 64.881, de 22 de março de 2020, 
decretando quarentena no Estado de 
São Paulo no contexto da pandemia do 
COVID-19 (Novo Coronavírus);

CONSIDERANDO a prorrogação, até 15 de 
junho de 2020, da quarentena no território 
paulista, nos termos do art. 1º do Decreto 
Estadual nº 64.994, de 28 de maio de 
2020; e,

CONSIDERANDO por fim que a situação 
demanda o urgente emprego de medidas 
de prevenção, controle e contenção de 
riscos, danos e agravos à saúde pública, 
a fim de evitar a disseminação da doença 
neste Município.

D E C R E T A:

Art. 1º. O caput do art. 1º do Decreto nº 
6.168, de 23 de março de 2020, com suas 
alterações posteriores, passa a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 1º. Ficam suspensos, no período 
compreendido entre os dias 23 de 
março a 15 de junho de 2020, os 
prazos administrativos no âmbito da 
Administração Pública Direta do Poder 
Executivo do Município de Santa Isabel.”

Art. 2º. O parágrafo único do art. 2º do 
Decreto nº 6.168, de 23 de março de 2020, 
com suas alterações posteriores, passa a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º.....................................................................
...................
Parágrafo único. Na hipótese de prática 
de ato processual, o prazo para manifestar, 
interpor recurso ou efetuar pagamento 
somente começará a fluir no primeiro dia 
útil seguinte ao dia 15 de junho de 2020.”

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na 
data de sua publicação.
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2020.
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DECRETO Nº 6.216, 01 DE JUNHO DE 2020.

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional 
extraordinário no orçamento vigente, e dá 
outras providências.
 
FÁBIA DA SILVA PORTO, Prefeita Municipal 
de Santa Isabel, Estado de São Paulo, no uso 
de suas atribuições legais, em especial àquelas 
previstas no art. 167, §3º da Constituição 
Federal; arts. 68, inciso II e 101, inciso I, alínea 
“d”, todos da Lei Orgânica Municipal; arts. 41, 
inciso III e 44 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de 
março de 1964; art. 3º do Decreto Legislativo 
Estadual nº 2.495, de 31 de março de 2020 e,

CONSIDERANDO o estabelecimento de 
estado de pandemia pelo COVID-19 (Novo 
Coronavírus), nos termos declarados pela 
Organização Mundial de Saúde – OMS;

CONSIDERANDO o Decreto Legislativo de nº 
06, de 20 de março de 2020, do Congresso 
Nacional, que reconheceu a ocorrência do 
Estado de Calamidade Pública Nacional, com 
efeitos até o dia 31 de dezembro de 2020;

CONSIDERANDO a decretação de estado 
de calamidade pública pelo Município de 
Santa Isabel através do Decreto Municipal nº 
6.173, de 31 de março de 2020, devidamente 
reconhecido pela Assembleia Legislativa do 
Estado de São Paulo, nos termos do art. 1º do 
Decreto Legislativo nº 2.495, de 31 de março 
de 2020;

CONSIDERANDO que na Medida Cautelar 
deferida pelo Supremo Tribunal Federal 
na Ação Direta de Inconstitucionalidade 
nº 6.357/DF, foi decretado, em caráter 
excepcional, o afastamento da incidência 
dos artigos 14, 16, 17 e 24 da LRF durante 
o estado de calamidade pública e para fins 
exclusivos de combate integral da pandemia 
de COVID-19;

CONSIDERANDO por fim, as disposições 
contidas no COMUNICADO SDG nº 14/2020 
do E. Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica a Diretoria de Contabilidade da 
Prefeitura Municipal de Santa Isabel, Estado 
de São Paulo, nos termos dos arts. 41, inciso 
III e 44 da Lei Federal nº 4.320/1964 e art. 
3º do Decreto Legislativo nº 2.495, de 31 de 
março de 2020, autorizada a abrir crédito 
adicional extraordinário na importância de 
R$ 778.181,70 (setecentos e setenta e oito 
mil e cento e oitenta um reais e setenta 
centavos), para reforço de dotação das 
seguintes classificações orçamentárias do 
orçamento vigente:

SUPLEMENTA VALOR
01.09.01.10.302.0071.2029 
02 e 05 – Manutenção dos 
Serviços da Saúde.

3.3.90.39 (ficha 551) 
– Outros Serviços de 
Terceiros PJ

3.3.90.39 (ficha 551) 
– Outros Serviços de 
Terceiros PJ

R$      
278.181,70

R$      
500.000,00

TOTAL R$    
778.181,70

Art. 2º. O recurso, no valor de R$ 778.181,70 

(setecentos e setenta e oito mil e cento 
e oitenta um reais e setenta centavos), 
necessário à abertura do crédito de que 
trata o art. 1º deste Decreto, decorrerão, nos 
termos do art. 43, §1º, inciso II da Lei Federal 
nº 4.320/1964, de excesso de arrecadação, 
assim identificado:

I – Da Resolução SS 57 de 28/04/2020, que 
estabelece recursos financeiros do Fundo 
Estadual de Saúde, para os Fundos Municipais 
de Saúde, em consonância ao programa 930 
de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar 
da Rede do Estado, decorrentes de emendas 
parlamentares, para financiamento de ações 
e serviços para assistência integral à saúde 
de comunidade, para ser utilizado a titulo de 
custeio de ações de saúde e investimento 
voltadas diretamente à assistência à saúde, 
no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil 
reais).

II – Transferência do Ministério da Saúde 
por meio de transferências Fundo a 
Fundo, para enfretamento do COVID-19, 
conforme numero do OB 810471, processo 
nº. 25000.071318/2020-58, o valor de R$ 
278.181,70 (duzentos e setenta e oito mil e 
cento e oitenta e um e setenta centavos).

Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.

Município de Santa Isabel, 01 de Junho de 
2020.
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