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DECRETO Nº 090, DE 28 DE OUTUBRO DE 2020 

COLOCA A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL 

SERVIDORES E DEPENDÊNCIAS DOS 

ESTABELECIMENTOS DA REDE MUNICIPAL DE 

ENSINO, COM VISTAS AO PLEITO DE 15 DE 

NOVEMBRO DE 2020, EM PRIMEIRO TURNO. 

Dr. RICARDO RIBEIRO FLORIDO, Prefeito do Município 

de São Sebastião da Grama-SP, no uso das atribuições legais e 

em atenção ao disposto no Código Eleitoral, Lei Federal nº 

4.737, de 15 de julho de 1965, 

DECRETA: 

Art. 1º - As dependências dos prédios dos estabelecimentos de 

ensino requisitados pela Justiça Eleitoral, nos termos do artigo 

137 do Código Eleitoral, para a instalação de mesas receptoras 

de votos e mesas receptoras de justificativas, no pleito de 15 de 

novembro de 2020, em primeiro turno, deverão estar à 

disposição das autoridades requisitantes a partir das 7:00 (sete) 

horas do dia 13 de novembro de 2020, em primeiro turno, 

observado o seguinte cronograma. 

I – dia 13 de novembro, sexta-feira, em primeiro turno, para 

montagem das seções, colocação de sinalização referente à 

indicação das seções e acessos em todo o prédio, afixação de 

cartazes, lista de cabinas, orientação e treinamento do pessoal 

das escolas para o dia do pleito; 

II – dia 14 de novembro, sábado, em primeiro turno, para 

recepção das urnas, vistoria dos prédios e eventuais ajustes 

conforme solicitação e orientação da Justiça Eleitoral;  

III – dia 15 de novembro, domingo, em primeiro turno, 

providenciar a abertura da escola para a Justiça Eleitoral às 6:00 

(seis) horas e disponibilizar pessoal para a tarefa de orientação e 

fluxo dos eleitores no interior do prédio, a partir das 7:00 (sete) 

horas, a fim de que a prestação de orientação ao público não 

sofra interrupções, assegurando o dever-direito de votar na 

respectiva seção. 

Art. 2º - Os servidores administrativos, docentes e os 

coordenadores e diretores de escolas dos estabelecimentos de 

ensino requisitados ficam obrigados a comparecer ao serviço nos 

dias 13, 14 e 15 de novembro, em primeiro turno, para executar 

as atribuições de acordo com a orientação recebida pela Justiça 

Eleitoral. 

Art. 3º - Cabe ao Diretor do estabelecimento de ensino 

requisitado: 

I – responsabilizar-se, pessoalmente, pelo recebimento do 

material entregue pela Justiça Eleitoral para a montagem das 

seções e preparação do prédio (cartazes diversos, setas 

indicativas, lista de candidatos, fitas adesivas etc.); 

II – responsabilizar-se, pessoalmente, pelo recebimento das 

urnas e demais materiais de eleição que lhe serão entregues, 

mediante recibo, bem como pela respectiva guarda, a partir das 

8:00 (oito) horas do dia 14 de novembro, sábado, em primeiro 

turno; 

III – providenciar para que o prédio esteja aberto e em pleno 

funcionamento para os servidores da Justiça Eleitoral às 6:00 

(seis) horas, no dia 15 de novembro, no domingo, em primeiro 

turno; 

IV – designar pessoa apta a prestar auxílio à Justiça Eleitoral, a 

partir do horário a que se refere o inciso III deste artigo; 

V – providenciar a entrega aos colaboradores nomeados pela 

Justiça Eleitoral ou aos membros das mesas receptoras de votos 

e das mesas receptoras de justificativas, do material e respectiva 

urna a eles destinados; 

VI – dar ciência dos termos deste decreto a cada servidor 

convocado. 

Art. 4º - Aos servidores que, nos termos deste decreto, 

prestarem serviços à Justiça Eleitoral nos dias 13, 14 e 15 de 

novembro, em primeiro turno, fica assegurado, até 31 de 

dezembro de 2020, dois dias correspondentes de dispensa de 

ponto a cada 08 (oito) horas trabalhadas, ou, um dia 

correspondente de dispensa de ponto a cada 05 (cinco) horas 

trabalhadas, a ser usufruído mediante autorização prévia do seu 

superior imediato e atendida a conveniência do serviço. 

Art. 5° - A Gerência Municipal de Educação e todas as 

autoridades escolares deverão prestar a mais ampla colaboração 

à Justiça Eleitoral, providenciando, se for o caso, remanejamento 

de pessoal. 

PODER EXECUTIVO 
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Art. 6º - As disposições contidas neste decreto aplicam-se 

exclusivamente aos servidores convocados pela Gerência de 

Educação Municipal e pela Direção de cada estabelecimento de 

ensino.  

Parágrafo Único – Aos servidores convocados diretamente pela 

Justiça Eleitoral, aplicam-se as regras próprias disciplinadas na 

legislação eleitoral vigente. 

Art. 7º - A inobservância das determinações previstas neste 

decreto sujeitará os infratores às medidas disciplinares cabíveis. 

Art. 8º - Este decreto entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

São Sebastião da Grama, 28 de outubro de 2020. 

Dr. RICARDO RIBEIRO FLORIDO  

Prefeito Municipal 

 

ENCADERNADO NO LIVRO PRÓPRIO E PUBLICADO 

POR EDITAL NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. 

DATA SUPRA. 

 

Milton João Hespanhol 

Supervisor de Assuntos Administrativos 

 

 

RATIFICAÇÃO DE JUSTIFICATIVA 

DISPENSA LICITATORIA N.º 11/2020 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 63/2020 

 

O Prefeito Municipal Dr. Ricardo Ribeiro Florido, tendo em 

vista a justificativa apresentada pela Procuradoria Jurídica do 

Município, sobre a contratação direta, fulcrada no inciso II, art. 

24 da Lei Federal 8.666/93, com a empresa CPFL SANTA 

CRUZ, com o valor global estimado de R$ 653.494,51 

(seiscentos cinquenta e três mil quatrocentos e novecentos e 

quatro reis e cinquenta e um centavo) para prestação 

exclusivamente de iluminação pública e atendimento da 

administração Municipal, RATIFICAR a justificativa 

apresentada, e ordenar sua publicação em cumprimento ao 

disposto no art. 26, XXII do supracitado diploma legal.  

São Sebastião da Grama, 30 de outubro de 2020. 

 

DR. RICARDO RIBEIRO FLORIDO 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

RERRATIFICAÇÃO DO EDITAL n.º 001 

RERRATIFICAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 

17/2020 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 62/2020 

 

A Prefeitura Municipal de São Sebastião da Grama torna pública 

a RETIFICAÇÃO do edital do supracitado, objetivo principal da 

presente licitação aquisição de medicamentos para atender as 

necessidades e manutenção dos serviços de saúde do município, 

com fornecimento parcelado, durante o período de 12 (doze) 

meses conforme abaixo: 

01) Considerando que por motivos técnicos, a publicação do 

edital foi com data errada no dia 05/10/2020, para não prejudicar 

o certame:   

1. DA RETIFICAÇÃO: 
2. - Alteração na data de realização do mesmo para o dia 

12/11/2020 às 09h00min; 

Prejudicando o prazo mínimo exigido para a abertura da sessão 

pública; fica alterada a data da realização do certame.  

DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DO 

ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS: HORA DA 

REALIZAÇÃO: 12/11/2020, às 09h00min, O edital está 

disponível no site www.ssgrama.sp.gov.br para download. Mais 

informações poderão ser obtidas pelo tel. 0**19 3646-9951 ou 

pelo e-mail licitacao@ssgrama.sp.gov.br. e/ou 

licitacao2@ssgrama.sp.gov.br; 

02) Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do 

Edital.  

 

São Sebastião da Grama, 30 de outubro de 2020.  

 

Dr. Ricardo Ribeiro Florido - Prefeito Municipal 

 

 

RERRATIFICAÇÃO DO EDITAL n.º 001 

RERRATIFICAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 

17/2020 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 62/2020 

 

A Prefeitura Municipal de São Sebastião da Grama torna pública 

a RETIFICAÇÃO do edital do supracitado, objetivo principal da 

presente licitação aquisição de medicamentos para atender as 

necessidades e manutenção dos serviços de saúde do município, 

com fornecimento parcelado, durante o período de 12 (doze) 

meses conforme abaixo: 

 

01) Considerando que por motivos técnicos, a publicação do 

edital foi com data errada no dia 05/10/2020, para não prejudicar 

o certame:   

 

3. DA RETIFICAÇÃO: 

- Alteração na data de realização do mesmo para o dia 

12/11/2020 às 09h00min; 

 

Prejudicando o prazo mínimo exigido para a abertura da sessão 

pública; fica alterada a data da realização do certame.  

DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DO 

ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS: HORA DA 

REALIZAÇÃO: 12/11/2020, às 09h00min, O edital está 



Imprensa Oficial do Município Eletronica - IOME 
www.ssgrama.sp.gov.br 

 Página 3 de 3                                                                                                       sexta-feira, 30 de outubro de 2020 
 

 
Imprensa Oficial do Município Eletrônica - IOME assinada digitalmente conforme a Lei Municipal 
nº 034, de 16 de novembro de 2017, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade. 

disponível no site www.ssgrama.sp.gov.br para download. Mais 

informações poderão ser obtidas pelo tel. 0**19 3646-9951 ou 

pelo e-mail licitacao@ssgrama.sp.gov.br. e/ou 

licitacao2@ssgrama.sp.gov.br;  

02) Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do 

Edital.  

 

São Sebastião da Grama, 30 de outubro de 2020.  

 

Dr. Ricardo Ribeiro Florido 

Prefeito Municipal 
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