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PODER EXECUTIVO

concessão de Licença-Prêmio, inclusive anotações no prontuário
do servidor.

PORTARIA Nº 147, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021

São Sebastião da Grama, 22 de novembro de 2021.

CONCEDE LICENÇA PRÊMIO AO SERVIDOR QUE
ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ FRANCISCO MARTHA
Prefeito Municipal

JOSÉ FRANCISCO MARTHA, Prefeito Municipal de São
Sebastião da Grama, Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais, e

ENCADERNADA NO LIVRO PRÓPRIO E PUBLICADA
POR EDITAL NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.
DATA SUPRA.

CONSIDERANDO:

Camila Cristina Brandi Mapelli Plachi
Supervisor de Assuntos Administrativos
____________________________________________________

1) o requerido pelo servidor JOÃO CARLOS MAPELLI,
através do requerimento protocolado sob nº 1960/2013, em 17
de setembro de 2013 e todo o Proc L.P. nº 048/2013-SRH;
2) o que dispõe os Artigos 132 “usque” 140, da Seção X, do
Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de São Sebastião
da Grama-SP;
3) – Que o referido servidor já gozou um bloco de 60 (sessenta)
dias, conforme consta das Portarias nº 217/2020 e 128/2021,
remanescendo um bloco de 30 (trinta) dias;
RESOLVE:
Art. 1º - De acordo com o Artigo 132, “caput”, e seu parágrafo
único, do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de São
Sebastião da Grama (Lei Complementar nº 008, de 15/03/93, Lei
Complementar nº 010, de 14/05/93 e alterações posteriores), fica
concedida ao servidor, JOÃO CARLOS MAPELLI, RG nº
21.402.180-SSP/SP, lotado no cargo público de OPERADOR
DE MÁQUINAS, Cód. 09-E, integrado à Gerência de
Planejamento, Gestão, Regulação e Fiscalização, do Anexo II,
da Lei n° 024, de 18 de junho de 2009, que dispõe sobre a
Estrutura e Organização e sobre a Reestruturação do Quadro
Geral de Pessoal da Prefeitura do Município de São Sebastião da
Grama-SP; LICENÇA-PRÊMIO, sendo, o gozo do bloco de
30 (trinta) dias, totalizando assim, um bloco de 90 (noventa)
dias, em conformidade com o Artigo 136 do referido Estatuto,
com início em 22 de novembro e término em 21 de dezembro
de 2021.
Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário, devendo a
Encarregada do Departamento Municipal de Recursos Humanos
tomar todas as medidas cabíveis para regularização da presente

Autoridade Certificadora

PORTARIA Nº 148, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021
DÁ NOVA REDAÇÃO AO ART. 1°, DA PORTARIA N°
072/2021, QUE NOMEIA COMISSÃO PROCESSANTE
PERMANENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JOSÉ FRANCISCO MARTHA, Prefeito Municipal de São
Sebastião da Grama, Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais, e considerando a necessidade de alterar um
dos membros nomeados através da Portaria nº 072/2021, de 26
de janeiro de 2021, que institui a Comissão Processante
Permanente;
R E S O L V E:
Art. 1º - O Artigo 1º da Portaria nº 072/2021, de 26 de janeiro
de 2021, passa, a partir de 01 de dezembro de 2021, a vigorar
com a seguinte redação: “Art. 1º - Designar, nos termos do Estatuto dos Funcionários
Públicos Municipais de São Sebastião da Grama-SP; a
Comissão Processante Disciplinar Permanente, para apurar
irregularidades no serviço público, bem como para apurar
responsabilidade e determinar aplicação de penalidades a
servidor público municipal, por falta disciplinar praticada no
exercício de suas atribuições, sendo esta composta, pelos
seguintes servidores públicos, para integrarem e constituírem a
referida Comissão Processante:
 ROGÉRIO AUGUSTO BENINI – RG 46.652.515-SSP/SP;
 MARCOS RODRIGO GARCIA – RG 20.736.183-SSP/SP;
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 CARLOS CESAR TREVIZAN – RG 18.133.029-5-SSP/SP.”

PORTARIA Nº 150, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021

Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

DISCIPLINA A ATRIBUIÇÃO DE CLASSES AOS
PROFESSORES
MUNICIPAIS
EFETIVOS
DE
EDUCAÇÃO BÁSICA E DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
PARA O ANO LETIVO DE 2022 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

São Sebastião da Grama, 22 de novembro de 2021.
JOSÉ FRANCISCO MARTHA
Prefeito Municipal
ENCADERNADA NO LIVRO PRÓPRIO E PUBLICADA
POR EDITAL NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.
DATA SUPRA.
Camila Cristina Brandi Mapelli Plachi
Supervisor de Assuntos Administrativos
____________________________________________________
PORTARIA Nº 149, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021
REVOGA A PORTARIA Nº 114/2019, DE 24 DE
OUTUBRO DE 2019 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JOSÉ FRANCISCO MARTHA, Prefeito Municipal de São
Sebastião da Grama, Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais;
RESOLVE: Art. 1º - Fica revogada, a partir desta data, a Portaria nº
114/2019, de 24 de outubro de 2019, que designa a servidora
Municipal
Senhora
SABRINA
VASCONCELLOS
MARCONDES, para ocupar, temporariamente, o cargo público,
em comissão, de Líder Administrativo da Saúde, Cód. 26CPC.
Art. 2° - Em razão do disposto no artigo anterior, fica declarado
vago o cargo público, em comissão, de Líder Administrativo
da Saúde, Cód. 26-CPC.

JOSÉ FRANCISCO MARTHA, Prefeito Municipal de São
Sebastião da Grama, Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais,
CONSIDERANDO:
I – Que a atribuição de classes é da responsabilidade do
Município;
II – Que ao Chefe do Executivo cabe a responsabilidade pela
condução da Educação em nível municipal;
III – Que a atribuição deve ser feita no interesse da
Administração;
R E S O L V E:
Art. 1º - A responsabilidade pela atribuição de classes é do (a)
Gerente Municipal de Educação que deverá tomar todas as
providências para garantir as melhores condições para
viabilização da proposta pedagógica da rede municipal de
ensino, lavrando-se as competentes atas de atribuição e enviando
cópias ao Prefeito.
Art. 2º - A atribuição de Educação Básica e de Educação
Especial para o ano letivo de 2022 será realizada no dia 20 de
dezembro de 2021, na EMEB “PROF. SYLVIO DA COSTA
NEVES”, respeitando os horários e a classificação, conforme
tabelas abaixo, os professores da rede municipal de ensino
deverão vir de máscara e usar álcool em gel que será oferecido
pela Gerência Municipal de Educação devido à Pandemia do
Novo Coronavírus.
EDUCAÇÃO ESPECIAL

Art. 3º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, devendo a Encarregada pelo Departamento
Municipal de Recursos Humanos tomar todas as providências
pertinentes ao cumprimento da presente Portaria.

HORÁRIO

CLASSIFICAÇÃO

07:30

1ª,2ª e 3ª Colocadas
Efetivas de Educação
Especial e

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Professoras habilitadas
e Classificadas na
entrega dos Projetos de
Educação Especial.

JOSÉ FRANCISCO MARTHA
Prefeito Municipal
ENCADERNADA NO LIVRO PRÓPRIO E PUBLICADA
POR EDITAL NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.
DATA SUPRA.
Camila Cristina Brandi Mapelli Plachi
Supervisor de Assuntos Administrativos

EDUCAÇÃO BÁSICA
HORÁRIO

08:00

CLASSIFICAÇÃO
Professor portador
deficiência
1ª
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colocada

d) serão computadas como tempo de serviço, para os efeitos
de atribuição de aula, as ausências ao serviço que se derem pelos
seguintes motivos:
d.1) licença-prêmio;
d.2) licença-gestante;
d.3) licença-saúde para a própria pessoa, especificada no Artigo
4º da presente Portaria;
d.4) gala;
d.5) nojo;
d.6) convocação pelo T.R.E.;
d.7) convocação pela Justiça;
d.8) convocação para participação em cursos e congressos com a
devida e prévia autorização da autoridade responsável;
d.9) convocação para o desempenho de outro serviço municipal,
de natureza educacional e/ou de essencial interesse público, seja
no setor de educação ou em outro da administração municipal, a
exclusivo critério do Chefe do Executivo, mediante Portaria de
convocação;
d.10) faltas abonadas, até, no máximo, 06 (seis) por ano e 01
(uma) por mês.

08:30

11ª colocada
colocada

à

20ª

09:00

21ª colocada
colocada

à

30ª

09:30

31ª colocada
colocada

à

40ª

10:00

41ª colocada
colocada

à

50ª

10:30

51ª colocada
colocada

à

60ª

e) a classificação será feita em ordem decrescente pelo número
de pontos, devendo ser rigorosamente observada na atribuição
das classes.

73ª

f) na hipótese de empate, usar-se-ão os critérios segundo Art. 24
e seus incisos da Lei Complementar nº 010, de 09 de dezembro
de 2015 que Dispõe sobre a estrutura, organização e
funcionamento da carreira e remuneração do magistério público
do município de São Sebastião da Grama.

11:00

61ª colocada
colocada

à

Art. 3º - A atribuição será feita de acordo com o seguinte
critério:
I – Para os Professores efetivos da rede municipal de ensino
serão feitas duas listagens, resultando em uma classificação para
os Professores de Educação Básica e uma classificação para os
Professores de Educação Especial, levando-se em conta o tempo
de serviço prestado como concursados em caráter efetivo e o
tempo de serviço não concomitante de professor eventual,
prestado unicamente ao Ensino Municipal de São Sebastião da
Grama, segundo o seguinte critério:
a) a data-base para contagem do tempo de serviço será de 01 de
dezembro de 2020 a 23 de dezembro de 2020 e de 01 de
fevereiro de 2021 a 30 de novembro de 2021.
b) o tempo de serviço será contado, de forma contínua, dia a dia,
atribuindo-se 01 (um) ponto por dia;
c) não serão computadas como tempo de serviço, para os
efeitos de atribuição de aula, as ausências ao serviço que se
derem pelos seguintes motivos:
c.1 ) licença-saúde para a própria pessoa;
c.2 ) falta justificada e/ou injustificada;
c.3 ) falta médica;
c.4 ) licença para pessoa da família;
c.5 ) suspensões por motivos disciplinares;

Art. 4º - O critério para atribuição de aulas aos Professores
efetivos na rede municipal de ensino, previsto no item d do
Artigo 3º da presente Portaria, computando-se como tempo de
serviço para efeitos de atribuição de aulas as ausências ao
serviço, determina-se que o motivo especificado no item d.3),
seja referido à licença-saúde para a própria pessoa, concedida a
funcionário acometido de doenças crônico-degenerativas,
especificadas abaixo:
a) Mal de Alzheimer;
b) Osteoporose;
c) Esclerose lateral amiotrófica;
d) Arteriosclerose;
e) Neoplasias;
f) Insuficiência renal crônica;
g) Reumatismo;
h) Artropatias ;
i) Insuficiência cardíaca crônica.
j) Covid 19
Art. 5º – As classificações deverão ser publicadas nos quadros
de editais das escolas, com antecedência mínima de 03 (três)
dias da data designada para a atribuição de aulas, devendo o (a)
classificado que se sentir prejudicado impetrar recurso, sob pena
de preclusão, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas ao Prefeito
Municipal, que decidirá em igual prazo.
Art. 6º - Caberá recurso pelo interessado, sob pena de preclusão,
em última e única instância, contra a atribuição, no prazo de 24
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(vinte e quatro) horas, contado do dia da atribuição, ao Prefeito
Municipal que decidirá em igual prazo.
Art. 7º - No ano letivo de 2022, o HTPC, na EMEB Complexo
Educacional Cidade do Futuro, será realizado às terças-feiras das
07:20 às 09:20 h; nas demais escolas da rede municipal de
ensino, os HTPCs serão realizados às terças-feiras das 18:00 às
20:00h e às quartas-feiras das 18:00 às 20:00 h, somente para
professores que acumulam cargo, dede que seja comprovado.
Art. 8º – A ausência INJUSTIFICADA do professor
estatutário e celetista em HTPCs ou falta-aula, poderá ser
acumulada até o total de horas referentes à jornada diária do
professor, sendo que, ao atingir a quantidade de horas da
carga horária diária de trabalho, resultando em falta–dia, se
não houver justificativa legal para a referida falta, a mesma
incidirá em descontos financeiro e de tempo de serviço para
efeito de atribuição de aulas.
Art. 9º – Em atendimento ao artigo 2º parágrafo 4º da lei 11738,
de 16 de julho de 2008, o qual institucionaliza o limite de 2/3 na
composição da jornada de trabalho do professor, este,
obrigatoriamente, deverá cumprir 1/3 da jornada dentro da
Unidade Escolar, realizando atividades referentes a sua sala,
como preparar aulas, correção de atividades e avaliações,
preencher documentos da sala de aula, fazendo relatórios sobre
os alunos, solicitando materiais que serão utilizados em aula,
realizando estudos com seus gestores e/ou outros formadores,
voltados ao aperfeiçoamento da prática educativa; estudos de
casos; formações, entre outros, todos referentes a sala de aula
onde o professor estiver ministrando suas aulas, também o
professor poderá procurar a Coordenação, Direção da Escola e
Secretaria da Escola para tirar dúvidas.
§ 1° O uso dos computadores da escola em que o professor
estiver ministrando suas aulas, somente será permitido para as
atividades relacionadas no Art. 9, ficando assim proibido o uso
para fins particulares como fazer pesquisa em sites de compras,
facebook, imprimir boletos, pesquisas referentes a outras
atividades particulares, as quais não sejam da Unidade de Ensino
assumida em atribuição de aulas.
§ 2° O Docente não poderá realizar atividades extras como
realizar outros cursos e atividades particulares se ausentando da
escola sem a autorização da Direção da Escola ou promovendo
comércio dentro da escola, estes deverão ser feitos fora de seu
período e local de trabalho.
§ 3° O Docente que não cumprir com as especificações de que
trata o Art. 9 e § 1º e 2º, estará sob pena de falta-aula, a qual não
sendo justificada pelo professor, incidirá em desconto financeiro
e totalização para falta-dia, através de perda de tempo de serviço
para efeito de classificação para atribuição de aulas e outras
sanções administrativas cabíveis.
Art. 10 – Nas Escolas municipais os horários de HTPIs dos
professores PEB I para o ano letivo de 2022 serão:
§ 1º Nas escolas EMEB “Prof. Sylvio da Costa Neves”, EMEB
“Profª. Ilda Anadão Rossi” e EMEB “Prof. José Martha”, os
docentes que assumirem aulas terão seu direito legal de
cumprimento de 1/3 de jornada fora da sala de aula,

semanalmente, nas quatro aulas que serão ministradas por PEB
II conforme a matriz curricular de cada escola e no horário das
11:40h às 12:00h para quem assumir aulas no período da manhã
e das 17:40h às 18:00h para quem assumir aulas no período da
tarde conforme Art. 9 § 1º,2º e 3º da presente portaria.
§ 2º Na escola EMEB Polo do Vale da Grama “Dona Mathilde
de Carvalho Dias” os docentes que assumirem aulas na 1ª Etapa
e 2ª Etapa e no 1º,2º,3º,4º e 5º ano terão seu direito legal de
cumprimento de 1/3 de jornada fora da sala de aula
semanalmente nas quatro aulas que serão ministradas por PEB II
conforme a matriz curricular da escola e no horário das 11:40h
às 12:00h., conforme Art. 9 § 1º,2º e 3º da presente portaria.
§ 3º Na escola EMEB Complexo Educacional Cidade do Futuro,
os docentes PEB I que assumirem aulas sabendo-se que seu
horário de intervalo ( recreio ) será das 12:00h às 12:20h, terão
seu direito legal de cumprimento de 1/3 de jornada fora da sala
de aula semanalmente das 09:20h às 10:10h e das 12:20h às
12:30h, conforme Art. 9 §1º, 2º e 3º da presente portaria.
§ 4º Os professores PEB II que assumirem aulas deverão
apresentar seu horário de HTPIs nas escolas onde ministrarem
aulas, inclusive para efeito de acúmulo de cargo.
Art. 11 – O professor efetivo da Rede Municipal, contratado sob
qualquer regime, quando tiver saldo remanescente de horas aula
ou HTPCs decorrentes de ausências justificadas ou injustificadas
durante o ano letivo para composição de falta dia, terá desconto
de um ponto da referida falta para efeito de atribuição de aulas.
§ 1° O(A) Gerente Municipal de Educação poderá, durante o ano
letivo, convocar todos os docentes para HTPCs coletivos,
devendo os mesmos serem previamente cientificados da data,
local e horários designados. A ausência do professor
previamente convocado, resultará nos descontos previstos
nos Art. 8 e 11 e/ou outras sanções administrativas cabíveis.
§ 2° Os professores que acumulam cargo na rede municipal de
ensino de São Sebastião da Grama, além da convocação para o
HTPC coletivo, cumprirão o outro HTPC.
Art. 12 – O (A) Gerente Municipal de Educação, para melhor
atender ao rendimento anual de ensino na rede municipal,
poderá alterar o calendário escolar durante o ano letivo,
desde que previamente comunicado aos professores da rede e
com a devida homologação pela Diretoria de Ensino de São
João da Boa Vista.
Art. 13 - As salas de aula da rede municipal, definidas como
AEE (Atendimento Educacional Especializado), serão atribuídas
aos professores efetivos da lista constante como Professor de
Classe Especial (Professor habilitado).
§ 1° – Se houver salas remanescentes, estas serão atribuídas
conforme Art. 27 item II, Parágrafo único da Lei Complementar
nº 10 de 09 de dezembro de 2015, que dispõe sobre a estrutura,
organização e funcionamento da carreira e remuneração do
magistério público do município de São Sebastião da Grama.
§ 2° – A determinação referente à análise curricular e
apresentação de projetos, bem como local de entrega, será
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realizada através de documento expedido pela Gerência
Municipal de Educação, no qual constará o período de
regularização do ora previsto, com prazo anterior à realização da
atribuição de aulas prevista no artigo 2º da presente Portaria.

materiais concretos e de jogos, materiais pedagógicos variados,
computador e outras metodologias e estratégias diferenciadas
que estimulem o pensar e proporcionem a equidade de
aprendizagem.

§ 3° – Após a expiração do prazo acima referido e do processo
de seleção interna do profissional, a Gerência Municipal de
Educação publicará a listagem classificatória dos professores
habilitados para atribuição das classes remanescentes, a qual será
realizada antes da atribuição aos Professores de Educação
Básica, na data prevista na presente Portaria.

Art. 15- As salas de aula existentes na Escola Polo Infantil
Cidade do Futuro Creche/EMEB “Maria Dalva Tomé de
Araújo” serão atribuídas às professoras efetivas da lista
constante como Professor de Educação Básica, seguindo-se a
classificação, ressalvando-se que por se tratar de creche-escola,
os professores que escolherem o período da manhã trabalharão
conforme planejamento de acordo com a BNCC com os
alunos, sendo que a parte referente aos 05 (cinco) Projetos
anuais, definidos como Arte, Datas Comemorativas
(realização de teatros), Cultura da Paz, Projeto Higiene e
Ciranda da Leitura, serão realizados pelos professores do
período da tarde, através de atividades diferenciadas, porém,
com intencionalidade pedagógica, educativa, lúdica e interativa.

§ 4° – Na programação, planejamento e prática da sala de
recursos elaboradas pelos docentes, serão observadas as áreas de
desenvolvimento cognitivo, motor, social, afetivo e emocional,
com vistas a subsidiar os conceitos e conteúdos defasados no
processo de aprendizagem para atingir o currículo da classe
comum. Os conteúdos escolares deverão ser trabalhados com
metodologias e estratégias diferenciadas com adaptação
curricular, uma vez que o trabalho com o conteúdo não deve ser
confundido com reforço escolar. O professor da Sala de Recurso
que tiver algum período de aulas vagas deverá quando solicitado
pela diretora ou coordenadora da escola onde ministra aula,
auxiliar o professor dentro da sala de aula, com os alunos de Sala
de Recurso.
Art. 14 – Os professores que assumirem as salas de Reforço
estarão cientes de que se no início do ano letivo estivermos em
estado de pandemia e por esse motivo voltar o período de aulas
online, deverão, antes do primeiro dia letivo seguindo a
classificação de professores efetivos para o ano letivo de 2022
assumir a classes remanescentes da referida atribuição
independente do horário das classes vagas, sendo que quando
voltar as aulas presenciais o professor assumirá sua classe de
Reforço novamente.
§ 1º – Caso ocorra algum atraso nos trâmites do Processo
Seletivo para Professores Eventuais de Educação Básica, para o
início do ano letivo de 2022, e não havendo professores efetivos
para assumir aulas na condição de substituição conforme Art. 24
da presente portaria, o professor que assumir as salas de Reforço
estará ciente de que deverá assumir as salas remanescentes desde
que sejam no mesmo horário de sua classe de reforço que lhe foi
atribuída, obedecendo à classificação de professores efetivos
para o ano letivo de 2022, sendo que quando for finalizado os
trâmites do Processo Seletivo para Professores Eventuais de
Educação Básica, o professor assumirá sua classe de Reforço
novamente.
§ 2º – As salas de Reforço serão direcionadas pelos gestores
escolares de acordo com diagnóstico de necessidades das
crianças, sendo atendidas, prioritariamente, os estudantes com
dificuldades na escrita e na leitura em fase de alfabetização.
§ 3º – Os professores que escolherem estas salas deverão ter
bastante cuidado com o planejamento, definição de metas e
escolha de alternativas envolvendo os educandos. As aulas de
Reforço devem ter metodologias diferenciadas das aulas
regulares, mas, ao mesmo tempo, uma integração entre elas, para
que o educando seja estimulado a aprender de forma nova e com
significatividade. O docente deverá utilizar a manipulação de

Art. 16 – Os professores de Educação Básica da rede municipal
de ensino, ao escolherem salas de aula de 1ª Etapa na Escola
Polo Infantil Cidade do Futuro Creche/EMEB “Maria Dalva
Tomé de Araújo”, no período da manhã (7:00 às 11:40 h professor com alunos), terão seu direito legal de cumprimento
de 1/3 de jornada fora da sala de aula semanalmente nas quatro
aulas que serão ministradas por PEB II conforme matriz
curricular da escola e horários definidos pela direção da escola, e
no horário das 11:40h às 12:00h, conforme Art. 9 § 1º,2º e 3º
da presente portaria.
§ 1º - Os professores da escola supracitada que escolherem aulas
no período da manhã (7:00 às 11:40 h - professor com alunos)
nas classes de Maternal I , Maternal II e Berçário I e II, por
não terem aulas diferenciadas, terão seu direito legal de
cumprimento de 1/3 da jornada fora da sala de aula, no
horário das 11:00 às 11:40 h , e no horário das 11:40h às
12:00h, conforme Art. 9 § 1º,2º e 3º da presente portaria.

§ 2º - Os professores que escolherem classes na escola
mencionada no caput deste artigo, no período da tarde, ( 13:00
às 17:40 – professor com alunos ) por não terem aulas
diferenciadas, terão seu direito legal de cumprimento de 1/3 da
jornada fora da sala de aula, no horário das 17:00 às 17: 40 h
(após a saída dos alunos), e no horário das 17:40h às 18:00h,
conforme Art. 9 § 1º,2º e 3º da presente portaria
Art. 17 – Todas as classes da escola referida no Art. 15, serão
atribuídas aos professores constantes da lista de Professor de
Educação Básica, sendo que estes realizarão em sala de aula o “
ato de cuidar pedagógico”, ou seja, além de ensinar noções
básicas de atividades educacionais inerentes à faixa etária das
crianças, também desenvolverão atividades ligadas à afetividade,
tais como “ pegar no colo”, “ninar”, “dar mamadeira”, “trocar
fralda” e outras que se fizerem necessárias como a estimulação
precoce para o desenvolvimento saudável do educando. Também
o professor deverá apresentar um semanário contendo as
atividades desenvolvidas com fotos, o professor deverá estar
ciente que, durante o ano letivo, poderá passar por capacitações
específicas oferecidas pela Gerência Municipal de Educação
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para melhor desenvolvimento do seu trabalho com crianças de
zero a quatro anos.
Art. 18 – Os professores da rede municipal de ensino, ao
escolherem salas de aula na Escola Polo Infantil Cidade do
Futuro Creche/EMEB “Maria Dalva Tomé de Araújo”, estarão
cientes de que, devido ao horário integral da mesma, o horário
de intervalo escolar será diferenciado entre professor e aluno,
para melhor atender à clientela escolar, segundo critérios
estabelecidos pela Direção da Escola.
Parágrafo único – Os professores da rede municipal de ensino
que escolherem salas de aula na Escola acima referida, serão
cientificados de que, devido à especificidade da mesma, deverão
auxiliar as ADIs nos horários de intervalos dos alunos, ajudando
a alimentar as crianças e acompanhar as mesmas para as salas de
aulas, quando houver necessidade.
Art. 19 - Em atendimento à Base Nacional Comum Curricular
(BNCC), Resolução CNE/CP Nº 2, de 22 de dezembro de 2017,
os docentes que escolherem as classes de Educação Infantil das
escolas EMEB Polo do Vale da Grama “Dona Mathilde de
Carvalho Dias”, EMEB “Prof. José Martha” e Escola Polo
Infantil Cidade do Futuro Creche/EMEB “Maria Dalva Tomé de
Araújo” deverão estar cientes da intencionalidade educativa em
suas práticas pedagógicas na Educação Infantil, o que inclui
cuidados pessoais e de higiene, como demonstra o trecho da
BNCC citado abaixo:
“Essa concepção de criança como ser que observa,
questiona, levanta hipóteses, conclui, faz julgamentos e assimila
valores e que constrói conhecimentos e se apropria do
conhecimento sistematizado por meio da ação e nas interações
com o mundo físico e social não deve resultar no confinamento
dessas aprendizagens a um processo de desenvolvimento natural
ou espontâneo. Ao contrário, impõe a necessidade de imprimir
intencionalidade educativa às práticas pedagógicas na
Educação Infantil, tanto na creche quanto na pré-escola.
Essa intencionalidade consiste na organização e proposição,
pelo educador, de experiências que permitam às crianças
conhecer a si e ao outro e de conhecer e compreender as
relações com a natureza, com a cultura e com a produção
científica, que se traduzem nas práticas de cuidados pessoais
(alimentar-se, vestir-se, higienizar-se), nas brincadeiras, nas
experimentações com materiais variados, na aproximação com
a literatura e no encontro com as pessoas. Parte do trabalho do
educador é refletir, selecionar, organizar, planejar, mediar e
monitorar o conjunto das práticas e interações, garantindo a
pluralidade de situações que promovam o desenvolvimento
pleno das crianças.”
Art. 20 - As salas de aula existentes na escola denominada
EMEB Complexo Educacional Cidade do Futuro, serão
atribuídas às professoras efetivas da lista constante como
Professor de Educação Básica, seguindo-se a classificação,
ressalvando-se que por se tratar de contraturno, os professores
trabalharão conteúdos Bimestrais específicos, através de
Projetos Educacionais durante todo o ano letivo, conforme
especificado:

a)
Disciplina de Educação Ambiental: Têm como
objetivo aprofundar conhecimentos e incentivar boas práticas
para o alcance da promoção e manutenção da saúde humana, da
sustentabilidade e da preservação do meio ambiente.
Durante o ano letivo será realizada a Feira de Meio Ambiente
(mês de junho), Projeto Horta Educativa, Mata Viva,
Conscientização do uso correto da Água e Projetos Ambientais.
b) Disciplina Educação Empreendedora e Financeira: Têm
como objetivo elaborar e aplicar uma proposta de ensino através
do uso de jogos e / ou atividades e recursos educacionais com o
intuito de capacitar os alunos e desenvolver práticas
empreendedoras, bem como noções sobre consumo e mercado
atual.
Durante o ano letivo, será realizada a “Feira do
Empreendedorismo”, expondo e comercializando produções
artesanais dos educandos, promovendo competências e
habilidades quanto ao uso consciente do dinheiro e negociações.
Nas aulas, os alunos receberão estímulos para traçar estratégias e
solucionar problemas lógicos, despertando autonomia e o
equilíbrio de suas escolhas futuras, tanto pessoal quanto
profissional.
c)
Disciplina Comunicação e Expressão: Têm como
objetivo oferecer aos alunos soluções que contribuam para o
aprimoramento da comunicação por meio da Língua Portuguesa
oral e escrita. Para tanto, busca desenvolver a fluência escrita
dos alunos, de modo que consigam organizar as ideias para
produção de textos claros, coesos e objetivos. Por meio de aulas
teóricas e práticas, com dinamismo e muita interatividade, a
disciplina propicia o estudo prático e direto do conteúdo
necessário para uma boa comunicação, o domínio de técnicas de
interpretação e produção de textos, além de um trabalho de
expressão corporal através de representações cênicas nos
diferentes contextos sociais, culturais e históricos.
Durante o ano letivo serão desenvolvidos projetos de
apresentações teatrais, sarau e a elaboração de livrinhos com as
produções dos alunos.
§ 1º – Os professores de Educação Física da Rede Municipal
que escolherem aulas do bloco específico de Dança, incluído
na disciplina denominada Esporte e Lazer na Escola
mencionada no caput deste Artigo, estarão cientes de que,
devido à especificidade da mesma, ficarão responsáveis pelos
ensaios e apresentação dos alunos em datas comemorativas,
formaturas, Proerd ou nos eventos festivos que forem realizados
na referida escola ou pela Gerência Municipal de Educação,
sendo estas aulas ministradas no espaço físico do prédio
principal ou na sala do Ginásio de Esportes.
§ 2ºAs aulas de Futsal serão distribuídas dentro da matéria
denominada Esporte e Lazer, serão voltadas para atividades
lúdicas, gincanas, treinamento e campeonatos.
Art. 21 – Encerrando-se a atribuição prevista na presente
Portaria e verificada a existência de docentes adidos, estes
deverão cumprir suas funções conforme o Art. 25 da Lei
Complementar nº 010, de 09 de Dezembro de 2015 que dispõe
sobre a estrutura, organização e funcionamento da carreira e
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remuneração do magistério público do município de São
Sebastião da Grama.
Art. 22 - Após o encerramento da atribuição de que trata a
presente Portaria e até a data limite de quinze dias após o início
das aulas presenciais conforme constará em calendário escolar,
serão permitidas permutas de salas de aulas entre os professores
efetivos da rede municipal, nos termos do Art. 28 e Parágrafo
Único da Lei Complementar nº 010, de 09 de Dezembro de
2015, que Dispõe sobre a Estrutura, Organização e
Funcionamento da Carreira e Remuneração do Magistério
Público do Município de São Sebastião da Grama.
“Art. 28 – Será permitida, até o limite de 15 (quinze )
dias, após o início do ano letivo regular, a permuta de
atribuição de professores, desde que obedecidas às normas
gerais de habilitação dos mesmos e exclusivamente para
possibilitar o acúmulo de cargo com a mesma ou outra rede de
ensino.”
“PARÁGRAFO ÚNICO – A viabilização da permuta
será feita de comum acordo entre os docentes que deverão
apresentar declaração conjunta requerendo a troca de
atribuição, não tendo o Departamento de Educação qualquer
responsabilidade em viabilizar o acúmulo de cargo de qualquer
docente”.
Art. 23 - Se durante o período de permuta que consta no Art. 22,
houver a necessidade de desdobramento de classes, ou alguma
classe ficar vaga, estas salas serão oferecidas por meio de
permuta aos professores efetivos da rede municipal de ensino
seguindo a ordem de classificação.
Art. 24 – Os professores PEB I e PEB II que tiverem interesse
em assumir aulas na condição de substituição eventual conforme
consta no Art. 12 da Lei Complementar nº 010, de 09 de
Dezembro de 2015, que Dispõe sobre a Estrutura, Organização e
Funcionamento da Carreira e Remuneração do Magistério
Público do Município de São Sebastião da Grama, deverão
manifestar interesse assinando a listagem que seguirá a ordem de
classificação dos professores para o ano letivo de 2022 no dia da
referida atribuição de aula.

§ 1º O horário de aulas nas escolas EMEB “Prof. Sylvio da
Costa Neves”, EMEB “Profª. Ilda Anadão Rossi”, EMEB “Prof.
José Martha”, será das 07:00h às 12:00 h no período da manhã e
das 13:00h às 18:00h no período da tarde.
§ 2º Na Escola Polo Infantil Cidade do Futuro Creche/EMEB
“Maria Dalva Tomé de Araújo”, o horário de aula será das
07:00h às 12:00h no período da manhã e das 13:00h às 18:00h
no período da tarde.
§ 3º Na EMEB Polo do Vale da Grama “Dona Mathilde de
Carvalho Dias”, o horário de aula será das 07:00h às 12:00h.
§ 4º Na EMEB Complexo Educacional “Cidade do Futuro” o
período de aulas com alunos será das 09:30h às 14:30 h.
Art. 28 - Os Professores de Educação Física, Biologia e Inglês,
por exercerem cargos de PEB II, na Rede Municipal, terão suas
salas e ou aulas atribuídas no dia 20 de dezembro de 2021, a
partir das 13:30 h, mediante definições em portaria previamente
publicada para ciência e convocação dos interessados.
Art. 29 – As aulas de informática da Rede Municipal serão
atribuídas aos monitores de informática devidamente habilitados,
no mesmo dia e horário da atribuição dos professores PEB II.
Art. 30 - Situações que porventura não estiverem elencadas nos
artigos descritos ou situações novas que vierem a ocorrer na
respectiva atribuição de aulas, serão analisadas e resolvidas pela
Gerência Municipal de Educação e pelo Departamento Jurídico
da Prefeitura Municipal.
Art. 31 - A presente Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
São Sebastião da Grama, 23 de novembro de 2021
JOSÉ FRANCISCO MARTHA
Prefeito Municipal
ENCADERNADA NO LIVRO PRÓPRIO E PUBLICADA
POR EDITAL NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.
DATA SUPRA.

Art. 25 - Os professores efetivos da rede, afastados em cargos
em comissão de Diretor e Coordenador, estarão desobrigados de
escolherem salas de aula na atribuição prevista na presente
Portaria.

Camila Cristina Brandi Mapelli Plachi
Supervisor de Assuntos Administrativos
____________________________________________________

Parágrafo Único – Se, após a atribuição de aulas, os mesmos
decidirem retornar aos seus cargos de origem, assumirão,
obrigatoriamente, a sala vaga pelo substituto ao cargo de chefia.

PORTARIA Nº 151, 23 DE NOVEMBRO DE 2021

Art. 26 - No exercício de 2022, os horários de funcionamento
das Escolas Municipais com funcionários será das 06:00 às
18:00 horas, excetuando-se o Complexo Educacional, o qual ,
devido à sua especificidade , funcionará das 7:00 às 16:00 horas.
Nos dias de HTPC segue horário conforme Art. 7º.
Art. 27 – Para fins de acúmulo de cargo de professores PEB I da
rede municipal de ensino, os horários de aulas nas escolas
municipais será:

DISCIPLINA A ATRIBUIÇÃO DE CLASSES/AULAS DE
EDUCAÇÃO FÍSICA, INGLÊS e BIOLOGIA AOS
PROFESSORES
MUNICIPAIS
EFETIVOS
E
A
DISCIPLINA DE INFORMÁTICA AOS MONITORES
EFETIVOS PARA O EXERCÍCIO DO ANO LETIVO DE
2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JOSÉ FRANCISCO MARTHA, Prefeito Municipal de São
Sebastião da Grama, Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais,
R E S O L V E:
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Art. 1º - Em atendimento aos artigos 28 e 29 da portaria nº 150,
de 23 de novembro de 2021, as classes e ou aulas das disciplinas
de Educação Física, Biologia e Inglês, bem como as aulas de
Informática da Rede Municipal de Ensino serão atribuídas aos
professores e monitores de informática efetivos, no dia 20 de
dezembro de 2021, na EMEB “Prof. Sylvio da Costa Neves”,
respeitando os horários e a classificação, conforme as tabelas
abaixo, os professores da rede municipal de ensino deverão vir
de máscara, respeitar o distanciamento e usar álcool em gel que
será oferecido pela Gerência Municipal de Educação devido a
Pandemia do Novo Coronavírus.

HORÁRIO

CLASSIFICAÇÃO

15:00

Monitores Efetivos
de Informática

1º e 2º colocados

EDUCAÇÃO FÍSICA
HORÁRIO

13:30

Art. 2º - Os critérios usados para a referida atribuição serão os
mesmos definidos na portaria nº 150, de 23 de novembro de
2021.

CLASSIFICAÇÃO

Professores Efetivos de
Educação Física

Art. 3º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
São Sebastião da Grama, 23 de novembro de 2021

INGLÊS
JOSÉ FRANCISCO MARTHA
Prefeito Municipal
HORÁRIO

14:00

CLASSIFICAÇÃO

Professores Efetivos
de Língua Inglesa

ENCADERNADA NO LIVRO PRÓPRIO E PUBLICADA
POR EDITAL NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.
DATA SUPRA.
Camila Cristina Brandi Mapelli Plachi
Supervisor de Assuntos Administrativos
____________________________________________________

1º e 2º colocados
PORTARIA Nº 152, 23 DE NOVEMBRO DE 2021
DISCIPLINA CARGA HORÁRIA E ATRIBUIÇÃO DE
AULAS DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA
QUE IRÃO TRABALHAR JUNTO AO DEPARTAMENTO
MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O ANO DE 2022.

BIOLOGIA

HORÁRIO

CLASSIFICAÇÃO

14:30

Professores
Efetivos
Biologia

JOSÉ FRANCISCO MARTHA, Prefeito Municipal de São
Sebastião da Grama, Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais,
R E S O L V E:

de

1º e 2º colocados

Art. 1º - Durante o ano de 2022 os professores de Educação
Física que estiverem lotados junto ao Departamento Municipal
de Esportes terão sua carga horária distribuída com os mesmos
critérios dos professores que ministram suas aulas junto ao
Departamento Municipal de Educação conforme tabela abaixo.
Professor de Educação Física
Jornada

MONITORES DE INFORMÁTICA
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minutos)
PEB II

26

02

05

07

40
horas

PEB II

20

02

03

05

30
horas

PEB II

14

02

01

03

20
horas

Art. 2º - A jornada semanal de trabalho do docente vinculado ao
Departamento de Esporte e Lazer será constituída por Horas em
Atividades com Alunos (H.A.A.), Horário de Trabalho
Pedagógico Livre ( H.T.P.L.), Horário de Trabalho Pedagógico
Individual ( H.T.P.I.) e Horário de Trabalho Pedagógico
Coletivo ( H.T.P.C.)

DÁ NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 56º, DA LEI
MUNICIPAL N° 024, DE 18 DE JUNHO DE 2009, QUE
DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E
SOBRE A REESTRUTURAÇÃO DO QUADRO GERAL
DE PESSOAL DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
JOSÉ FRANCISCO MARTHA, Prefeito Municipal de São
Sebastião da Grama, Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais,
FAZ SABER que a Câmara Municipal de São Sebastião da
Grama aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte LEI:
Art. 1º – O artigo 56º da Lei Municipal n° 024, de 18 de junho
de 2009, passa a viger com a seguinte redação: -

§ 1º - São Consideradas H.A.A. (Horas Atividades com Alunos)
as efetivamente trabalhadas diretamente com alunos, de acordo
com horários e planejamento realizado pelo responsável pelo
Departamento de Esporte e Lazer.

“Art. 56º - O Chefe do Executivo Municipal
regulamentará a presente lei, consubstanciando em
decreto as competências dos cargos/empregos que
compõe os Anexos I e III da presente Lei. ”

§ 2º - No que se refere o Horário de Trabalho Pedagógico Livre (
H.T.P.L.), Horário de Trabalho Pedagógico Individual (
H.T.P.I.) e Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (
H.T.P.C.), o professor de Educação Física que ministrar aulas
junto ao Departamento de Esporte e Lazer, estará ciente que
estes horários serão cumpridos durante Eventos Esportivos no
período noturno ou aos finais de semana e feriados, realizados
pela Prefeitura Municipal de São Sebastião da Grama ou em
campeonatos intermunicipais realizados aos finais de semana.

Art. 2º - A presente Lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º - Os professores de Educação Física deverão estar
presentes na atribuição de aulas para o ano letivo de 2022 que
será realizada no dia 20/12/2021 às 13:30 horas na E.M.E.B.
“Prof. Sylvio da Costa Neves”, conforme portaria nº 151 de 23
de novembro de 2021, onde em ato contínuo e obedecendo a
classificação de Professores de Educação Física serão atribuídas
as aulas do Departamento de Esporte e Lazer e do Departamento
Municipal de Educação.

ENCADERNADA NO LIVRO PRÓPRIO E PUBLICADA
POR EDITAL NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.
DATA SUPRA.

São Sebastião da Grama, 24 de novembro de 2021.

JOSÉ FRANCISCO MARTHA
Prefeito Municipal

Camila Cristina Brandi Mapelli Plachi
Supervisor de Assuntos Administrativos
____________________________________________________
LEI Nº 048, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021

Art. 4º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
São Sebastião da Grama, 23 de novembro de 2021

AUTORIZA A DOAÇÃO DE ÁREA À EMPRESA QUE
ESPECÍFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ FRANCISCO MARTHA
Prefeito Municipal

JOSÉ FRANCISCO MARTHA, Prefeito Municipal de São
Sebastião da Grama, Estado de São Paulo, usando das
atribuições que lhe são conferidas por Lei,

ENCADERNADA NO LIVRO PRÓPRIO E PUBLICADA
POR EDITAL NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.
DATA SUPRA.

FAZ SABER que a Câmara Municipal de São Sebastião da
Grama aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte LEI:

Camila Cristina Brandi Mapelli Plachi
Supervisor de Assuntos Administrativos
____________________________________________________
LEI Nº 047, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021

Art. 1º - Fica o Município de São Sebastião da Grama
autorizado a doar à Empresa GM PACK INDUSTRIA E
COMERCIO DE PLASTICOS LTDA, pessoa jurídica de direito
privado inscrita no CNPJ sob o nº 33.045.171/0001-96, para
implantação de uma unidade industrial destinada a Fabricação de
embalagens de material plástico, uma área de terreno com
482,61 m² (quatrocentos e oitenta e dois metros sessenta e um
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2021
centímetros quadrados), constituída pelo lote “05” na Quadra
“G”, localizado na Rua Orpheu José da Costa do DISTRITO
INDUSTRIAL “PARQUE UNENORTE – UNIDADE
EMPREENDEDORA NORTE”.
Parágrafo único - A presente doação é feita em conformidade
com a Lei Municipal nº 038, de 30 de outubro de 2009, bem
como em razão do parecer favorável da CEPEX/UNENORTE Comissão Especial de Planejamento, Implantação e
Acompanhamento Empreendedor do Distrito Industrial “Parque
Unenorte – Unidade Empreendedora Norte”,
Art. 2º - A escritura pública de doação de que trata este artigo
deverá ser passada no prazo de até 60 (sessenta) dias contados da
data que o Município notificar a empresa para praticar tal ato.
Parágrafo único – Constará, obrigatoriamente, da escritura
Pública:
I - cláusula garantidora do fiel cumprimento das obrigações sob
pena de nulidade do ato;
II - cláusula assecuratória de reversão do imóvel;
III - encargos da beneficiária;
IV - prazo para instalação do empreendimento;
V - outras cláusulas que o Município julgar pertinentes
Art. 3º - A donatária deverá cumprir integralmente todos os
encargos e obrigações constantes da Lei Municipal nº 038, de 30
de outubro de 2009, sob pena da incidência das penalidades
previstas no art. 13 da citada legislação municipal.
Art. 4º - A presente Lei, bem como a Lei Municipal nº 038, de
30 de outubro de 2009, deverá ser transcrita na respectiva
escritura pública.
Art. 5º - Todos os encargos inerentes ao procedimento de
alienação serão suportados integralmente pela donatária.
Art. 6º - As despesas oriundas da execução desta Lei correrão à
conta de dotações orçamentárias próprias do Município,
podendo o Chefe do Poder Executivo suplementá-las, se
necessário, observando-se, para este fim, o disposto no artigo 43
da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 7º - A presente Lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

LEI Nº 049, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021
ALTERA A REDAÇÃO DO ARTIGO 1° DA LEI
MUNICIPAL N° 039, DE 26 DE AGOSTO DE 20216 E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JOSÉ FRANCISCO MARTHA, Prefeito Municipal de São
Sebastião da Grama, Estado de São Paulo, usando das
atribuições que lhe são conferidas por Lei,
FAZ SABER que a Câmara Municipal de São Sebastião da
Grama aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte LEI:
Art. 1º - O Art. 1º da Lei nº 039, de 26 de agosto de 2021, que
autoriza a doação de área à empresa que especifica, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica o Município de São Sebastião da Grama
autorizado a doar à Empresa VERA LUCIA SCOPARO,
pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº
41.832.695/0001-55, para implantação de uma unidade
industrial destinada a Comércio atacadista de bicicletas,
triciclos e outros veículos recreativos, uma área de terreno com
1388,18 m² (um mil e trezentos e oitenta e oito metros dezoito
centímetros quadrados), constituída pelo lote“11-E”, da
Quadra “I”, localizado na Avenida do Empreendedor Juscelino
Kubitschek, do DISTRITO INDUSTRIAL “PARQUE
UNENORTE – UNIDADE EMPREENDEDORA NORTE”.
Parágrafo único - A presente doação é feita em
conformidade com a Lei Municipal nº 038, de 30 de outubro de
2009, bem como em razão do parecer favorável da
CEPEX/UNENORTE - Comissão Especial de Planejamento,
Implantação e Acompanhamento Empreendedor do Distrito
Industrial - Parque Unenorte - Unidade Empreendedora Norte.”
Art. 2º - A presente Lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
São Sebastião da Grama, 24 de novembro de 2021.
JOSÉ FRANCISCO MARTHA
Prefeito Municipal
ENCADERNADA NO LIVRO PRÓPRIO E PUBLICADA
POR EDITAL NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.
DATA SUPRA.
Camila Cristina Brandi Mapelli Plachi
Supervisor de Assuntos Administrativos

São Sebastião da Grama, 24 de novembro de 2021.
JOSÉ FRANCISCO MARTHA
Prefeito Municipal
ENCADERNADA NO LIVRO PRÓPRIO E PUBLICADA
POR EDITAL NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.
DATA SUPRA.

_____________________________________
LEI Nº 050 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021
AUTORIZA A DOAÇÃO DE ÁREA À EMPRESA QUE
ESPECÍFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Camila Cristina Brandi Mapelli Plachi
Supervisor de Assuntos Administrativos
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JOSÉ FRANCISCO MARTHA, Prefeito Municipal de São
Sebastião da Grama, Estado de São Paulo, usando das
atribuições que lhe são conferidas por Lei,

podendo o Chefe do Poder Executivo suplementá-las, se
necessário, observando-se, para este fim, o disposto no artigo 43
da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

FAZ SABER que a Câmara Municipal de São Sebastião da
Grama aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte LEI:

Art. 7º - A presente Lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Art. 1º - Fica o Município de São Sebastião da Grama
autorizado
a
doar
à
Empresa
MARCO
ZERO
AGRONEGOCIOS LIMITADA, pessoa jurídica de direito
privado inscrita no CNPJ sob o nº 38.312.212/0001-87, para
implantação de uma unidade industrial destinada a Comércio
varejista de medicamentos veterinários, uma área de terreno com
1.000,02 m² (um mil metros e dois centímetros quadrados),
constituída pelo lote “07-A” na Quadra “C”, localizado na
esquina para a Avenida do Empreendedor Juscelino Kubitschek,
com a Rua Renato Alves de Sá do DISTRITO INDUSTRIAL
“PARQUE UNENORTE – UNIDADE EMPREENDEDORA
NORTE”.

São Sebastião da Grama, 24 de novembro de 2021.

Parágrafo único - A presente doação é feita em conformidade
com a Lei Municipal nº 038, de 30 de outubro de 2009, bem
como em razão do parecer favorável da CEPEX/UNENORTE Comissão Especial de Planejamento, Implantação e
Acompanhamento Empreendedor do Distrito Industrial “Parque
Unenorte – Unidade Empreendedora Norte”,
Art. 2º - A escritura pública de doação de que trata este artigo
deverá ser passada no prazo de até 60 (sessenta) dias contados da
data que o Município notificar a empresa para praticar tal ato.

JOSÉ FRANCISCO MARTHA
Prefeito Municipal
ENCADERNADA NO LIVRO PRÓPRIO E PUBLICADA
POR EDITAL NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.
DATA SUPRA.
Camila Cristina Brandi Mapelli Plachi
Supervisor de Assuntos Administrativos
____________________________________________________
LEI Nº 051, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021
AUTORIZA A DOAÇÃO DE ÁREA À EMPRESA QUE
ESPECÍFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JOSÉ FRANCISCO MARTHA, Prefeito Municipal de São
Sebastião da Grama, Estado de São Paulo, usando das
atribuições que lhe são conferidas por Lei,

Parágrafo único – Constará, obrigatoriamente, da escritura
Pública:

FAZ SABER que a Câmara Municipal de São Sebastião da
Grama aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte LEI:

I - cláusula garantidora do fiel cumprimento das obrigações sob
pena de nulidade do ato;

Art. 1º - Fica o Município de São Sebastião da Grama
autorizado a doar à Empresa SACARIAS SAO BENTO SAO
SEBASTIAO DA GRAMA LTDA, pessoa jurídica de direito
privado inscrita no CNPJ sob o nº 43.387.396/0001-84, para
implantação de uma unidade industrial destinada a Comércio
atacadista de embalagens, uma área de terreno com 364,94 m²
(trezentos e sessenta e quatro metros e noventa e quatro
centímetros quadrados), constituída pelo lote “10” na Quadra
“B”, localizado na Rua Benevenuto Biaco do DISTRITO
INDUSTRIAL “PARQUE UNENORTE – UNIDADE
EMPREENDEDORA NORTE”.

II - cláusula assecuratória de reversão do imóvel;
III - encargos da beneficiária;
IV - prazo para instalação do empreendimento;
V - outras cláusulas que o Município julgar pertinentes
Art. 3º - A donatária deverá cumprir integralmente todos os
encargos e obrigações constantes da Lei Municipal nº 038, de 30
de outubro de 2009, sob pena da incidência das penalidades
previstas no art. 13 da citada legislação municipal.
Art. 4º - A presente Lei, bem como a Lei Municipal nº 038, de
30 de outubro de 2009, deverá ser transcrita na respectiva
escritura pública.
Art. 5º - Todos os encargos inerentes ao procedimento de
alienação serão suportados integralmente pela donatária.
Art. 6º - As despesas oriundas da execução desta Lei correrão à
conta de dotações orçamentárias próprias do Município,

Parágrafo único - A presente doação é feita em conformidade
com a Lei Municipal nº 038, de 30 de outubro de 2009, bem
como em razão do parecer favorável da CEPEX/UNENORTE Comissão Especial de Planejamento, Implantação e
Acompanhamento Empreendedor do Distrito Industrial “Parque
Unenorte – Unidade Empreendedora Norte”,
Art. 2º - A escritura pública de doação de que trata este artigo
deverá ser passada no prazo de até 60 (sessenta) dias contados da
data que o Município notificar a empresa para praticar tal ato.
Parágrafo único – Constará, obrigatoriamente, da escritura
Pública:
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I - cláusula garantidora do fiel cumprimento das obrigações sob
pena de nulidade do ato;
II - cláusula assecuratória de reversão do imóvel;
III - encargos da beneficiária;
IV - prazo para instalação do empreendimento;

Art. 1º - Fica extinto do Quadro Geral dos Servidores Públicos
do Município, 01 (um) cargo público em comissão, de Líder
Administrativo da Saúde – Cód. 26-CPC - C.H.S. 40 horas –
Vencimento: (Ref.) R$ 2.394,66, constante do Anexo III da Lei
nº 024, de 18 de junho de 2009, que dispõe sobre a Estrutura
Organizacional e sobre a Reestruturação do Quadro Geral de
Pessoal da Prefeitura do Município de São Sebastião da GramaSP, criado pela Lei Municipal nº 123, de 23 de outubro de 2019.

V - outras cláusulas que o Município julgar pertinentes
Art. 3º - A donatária deverá cumprir integralmente todos os
encargos e obrigações constantes da Lei Municipal nº 038, de 30
de outubro de 2009, sob pena da incidência das penalidades
previstas no art. 13 da citada legislação municipal.
Art. 4º - A presente Lei, bem como a Lei Municipal nº 038, de
30 de outubro de 2009, deverá ser transcrita na respectiva
escritura pública.
Art. 5º - Todos os encargos inerentes ao procedimento de
alienação serão suportados integralmente pela donatária.
Art. 6º - As despesas oriundas da execução desta Lei correrão à
conta de dotações orçamentárias próprias do Município,
podendo o Chefe do Poder Executivo suplementá-las, se
necessário, observando-se, para este fim, o disposto no artigo 43
da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 2º - A presente Lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
São Sebastião da Grama, 24 de novembro de 2021.
JOSÉ FRANCISCO MARTHA
Prefeito Municipal
ENCADERNADA NO LIVRO PRÓPRIO E PUBLICADA
POR EDITAL NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.
DATA SUPRA.
Camila Cristina Brandi Mapelli Plachi
Supervisor de Assuntos Administrativos
____________________________________________________

Art. 7º - A presente Lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
São Sebastião da Grama, 24 de novembro de 2021.
JOSÉ FRANCISCO MARTHA
Prefeito Municipal
ENCADERNADA NO LIVRO PRÓPRIO E PUBLICADA
POR EDITAL NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.
DATA SUPRA.
Camila Cristina Brandi Mapelli Plachi
Supervisor de Assuntos Administrativos
____________________________________________________
LEI Nº 052, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021
DISPÕE SOBRE A EXTINÇÃO DE CARGO PÚBLICO DE
PROVIMENTO EM COMISSÃO, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
JOSÉ FRANCISCO MARTHA, Prefeito Municipal de São
Sebastião da Grama, Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais,
FAZ SABER que a Câmara Municipal de São Sebastião da
Grama aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte LEI:
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