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Poder Executivo

 Secretaria de Gabinete

DECRETO Nº 6.670, DE 6 DE JANEIRO DE 2021
DECRETO Nº 6.670, DE 6 DE JANEIRO DE 2021
Dispõe sobre a Programação Financeira e o Cronograma de Execução
Mensal de Desembolso, conforme o disposto na Lei Orgânica do
Município e no art. 8º da Lei Complementar Federal nº 101/2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal).
ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN), Prefeito do Município da
Estância Turística de Paraguaçu Paulista, Estado de São Paulo, usando
de atribuições que são conferidas pela legislação vigente, em especial o
disposto na Lei Orgânica do Município e no art. 8º da Lei Complementar
Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);
DECRETA:
Art. 1º Ficam estabelecidos os limites para movimentação de empenho e
para pagamentos relativos às dotações constantes da Lei Orçamentária
para o exercício de 2021, e aos Restos a Pagar inscritos até o exercício
de 2020, na forma discriminada nos anexos deste decreto.
Art. 2º Os créditos suplementares e especiais que vierem a ser abertos
neste exercício, bem como os créditos especiais reabertos, terão sua
execução condicionada aos limites fixados à conta das fontes de
recursos correspondentes.
Art. 3º A realização de despesa à conta de recursos vinculados somente
poderão ocorrer respeitadas as dotações aprovadas, até o limite da
efetiva arrecadação das receitas correspondentes.
Art. 4º A despesa com pessoal e encargos sociais não poderá exceder a
54% (cinquenta e quatro por cento) da Receita Corrente Líquida, nos
termos da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei
de Responsabilidade Fiscal).
Parágrafo único. Somente será admitida despesa superior ao limite
estabelecido no caput deste artigo com o objetivo de pagamento da folha
com o pessoal efetivo.
Art. 5º Não será objeto de limitação as despesas destinadas ao
pagamento do serviço da dívida e as ressalvadas pela Lei de Diretrizes
Orçamentárias.
Art. 6º Os recursos financeiros correspondentes aos créditos
orçamentários consignados na Lei Municipal nº 3.354, de 10 de
dezembro de 2020 (Lei Orçamentária Anual 2021 – LOA 2021) ao Poder
Legislativo, e seus créditos adicionais, serão entregues até o dia 20 de
cada mês, em obediência ao art. 168 da Constituição Federal, conforme
dispõe o art. 29-A da Constituição Federal.
Art. 7º As medições para liberação de pagamento de obras em execução
deverão informar o percentual da execução física da obra, para avaliação
do serviço de engenharia da Prefeitura Municipal.
Art. 8º O serviço de contabilidade da Prefeitura Municipal adotará as
providências necessárias ao bloqueio provisório das dotações
orçamentárias constantes da Lei Municipal nº 3.354, de 10 de dezembro
de 2020 (Lei Orçamentária Anual 2021 – LOA 2021), cujas ações

dependam de procedimentos complementares que viabilizem a sua
execução orçamentária e financeira.
Art. 9º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, 6 de janeiro de 2021.
ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)
Prefeito
REGISTRADO nesta Secretaria em livro próprio, na data supra e
PUBLICADO por Edital afixado em lugar público de costume.
LÍBIO TAIETTE JÚNIOR
Chefe de Gabinete

DECRETO Nº 6.673, DE 14 DE JANEIRO DE 2021
DECRETO Nº 6.673, DE 14 DE JANEIRO DE 2021
Altera o § 1º do art. 1º do Decreto Municipal nº 5.039/2010, que dispõe
sobre a instituição do Regime Especial de pagamento de precatórios a
que se refere o art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição Federal e revoga o Decreto Municipal nº
6.517/2020.
ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN), Prefeito do Município da
Estância Turística de Paraguaçu Paulista, Estado de São Paulo, usando
de atribuições que são conferidas pela legislação vigente;
Considerando o disposto no Decreto Municipal nº 5.039, de 8 de março
de 2010, e suas alterações, que dispõe sobre a instituição do Regime
Especial de Pagamento de Precatórios a que se refere o art. 97 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal;
Considerando o Memorando Eletrônico (e-mail) do Departamento de
Administração e Finanças, de 12 de janeiro de 2021, encaminhando
decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, expedida em 3
de agosto de 2020, no âmbito do Processo DEPRE nº
9000133-19.2015.8.26.0500/03, Apuração da Alíquota 2021, definindo a
aplicação percentual de 2,91% (dois inteiros e noventa e um centésimos
por cento) sobre a Receita Corrente Líquida (RCL) para os depósitos
relativos ao exercício de 2021, a partir de janeiro de 2021;
DECRETA:
Art. 1º Fica alterado o § 1º do art. 1º do Decreto Municipal nº 5.039, de 8
de março de 2010, que dispõe sobre a instituição do Regime Especial de
pagamento de precatórios a que se refere o art. 97 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal,
passando a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º
….........................................................................................................…..
§ 1º Para o pagamento dos precatórios vencidos e a vencer referidos no
caput deste artigo, serão depositados, no último dia útil de cada mês, em
conta própria administrada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, 1/12 (um doze avos) do valor correspondente a 2,91% (dois
inteiros e noventa e um centésimos por cento), incidente sobre a receita
corrente líquida apurada no segundo mês anterior ao mês do depósito,
na forma do § 3º e incisos do art. 97 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.
….....................................................................................................” (NR) 
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Art. 2º Fica revogado o Decreto Municipal nº 6.517, de 16 de janeiro de
2020.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2021.
Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, 14 de janeiro de 2021.
ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)
Prefeito
REGISTRADO nesta Secretaria em livro próprio, na data supra e
PUBLICADO por Edital afixado em lugar público de costume.
LÍBIO TAIETTE JÚNIOR
Chefe de Gabinete

DECRETO Nº 6.674, DE 14 DE JANEIRO DE 2021
DECRETO Nº 6.674, DE 14 DE JANEIRO DE 2021
Complementa o Decreto Municipal nº 6.566/2020, que consolida, ratifica
e estabelece protocolos de convivência e de distanciamento social às
atividades sociais e econômicas no Município, no que se refere aos
protocolos e funcionamento de Chácaras de Lazer, Estabelecimentos
Comerciais (Lojas e afins), Setor de Alimentação (Bares, Restaurantes e
Lanchonetes), Salões de Beleza e Barbearias, Academias de Esporte de
Todas as Modalidades e o Parque Aquático Prefeito Benedicto Benício -
Grande Lago.
ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN), Prefeito do Município da
Estância Turística de Paraguaçu Paulista, Estado de São Paulo, usando
de atribuições que são conferidas pela legislação vigente;
Considerando o disposto no Decreto Municipal nº 6.566, de 29 de maio
de 2020, e suas alterações, que consolida, ratifica e estabelece
protocolos de convivência e de distanciamento social conforme
especifica, a fim de que seja mantido o processo de prevenção e
enfrentamento ao novo Coronavírus, causador da Covid-19;
Considerando que o Supremo Tribunal Federal (STF), em decisão do
ministro Ricardo Lewandowski, proferida na Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 6625, entendendo que o cenário de pandemia
se mantém, prorrogou a vigência de medidas sanitárias excepcionais
para enfrentamento da Covid-19 previstas na Lei Federal nº 13.979, de 6
de fevereiro de 2020;
Considerando que compete aos municípios legislar sobre assuntos de
interesse local e suplementar a legislação federal e estadual, no que
couber, nos termos dos incisos I e II do art. 30 da Constituição Federal;
Considerando a deliberação do Comitê de Gerenciamento de Crise, em
reunião realizada em 13 de janeiro de 2021;
DECRETA:
Art. 1º Este decreto complementa o Decreto Municipal nº 6.566, de 29 de
maio de 2020, que consolida, ratifica e estabelece protocolos de
convivência e de distanciamento social às atividades sociais e
econômicas no Município, no que se refere aos protocolos e
funcionamento de Chácaras de Lazer, Estabelecimentos Comerciais
(Lojas e afins), Setor de Alimentação (Bares, Restaurantes e
Lanchonetes), Salões de Beleza e Barbearias, Academias de Esporte de
Todas as Modalidades e o Parque Aquático Prefeito Benedicto Benício -

Grande Lago.
Art. 2º Ficam complementados os protocolos estabelecidos no Decreto
Municipal nº 6.566, de 29 de maio de 2020, para o funcionamento de
Chácaras de Lazer, Estabelecimentos Comerciais (Lojas e afins), Setor
de Alimentação (Bares, Restaurantes e Lanchonetes), Salões de Beleza
e Barbearias, Academias de Esporte de Todas as Modalidades e o
Parque Aquático Prefeito Benedicto Benício - Grande Lago:
I - CHÁCARAS DE LAZER:
a) locação permitida somente para reunião familiar (evento familiar), sem
venda de ingressos e open cooler;
b) capacidade limitada de 20% a 40% conforme AVCB (Auto de Vistoria
do Corpo de Bombeiros);
c) fazer lista de participantes no evento familiar e entregar na Prefeitura
no primeiro dia útil após a realização;
II - ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS (LOJAS E AFINS): horário de
funcionamento máximo para todos os setores de 8 (oito) horas por dia,
sendo permitido o horário entre as 6h00 e 20h00; 
III - SETOR DE ALIMENTAÇÃO (BARES, RESTAURANTES E
LANCHONETES): aos Bares, Restaurantes e Lanchonetes será
permitido o atendimento presencial até as 20h00 e após, somente
atendimento por delivery e drive thru;
IV - SALÕES DE BELEZA E BARBEARIAS: devem permanecer abertos
apenas 8 (oito) horas por dia;
V - ACADEMIAS DE ESPORTE DE TODAS AS MODALIDADES: devem
permanecer abertos apenas 8 (oito) horas por dia;
VI - PARQUE AQUÁTICO PREFEITO BENEDICTO BENÍCIO - GRANDE
LAGO:
a) permanecerá aberto para caminhada de segunda a sexta-feira;
b) atividades náuticas permanecerá liberado às sextas-feiras, sábados e
domingos;
c) praia e quiosques não estão liberados.
Parágrafo único. Em caso de descumprimento do disposto na alínea “b”
do inciso I deste artigo, será aplicado multa ao proprietário da chácara de
lazer e o local ficará impedido temporariamente de realizar locações.
Art. 3º Em caso de descumprimento dos protocolos previstos no Decreto
Municipal nº 6.566, de 29 de maio de 2020 e suas alterações, neste
decreto e nas determinações das autoridades sanitárias, o infrator estará
sujeito às sanções previstas no ordenamento jurídico vigente, em
especial as penalidades previstas no Código Sanitário do Estado,
conforme prevê a Lei Municipal nº 2.012, de 11 de fevereiro de 1998.
Art. 4º Nos termos do art. 10 do Decreto Municipal nº 6.566, de 29 de
maio de 2020, e suas alterações, os protocolos serão revistos a cada 7
(sete) dias ou a qualquer momento dependendo de nova avaliação da
situação epidemiológica ou de novas deliberações das autoridades
estaduais e federais, sobretudo para verificação da necessidade de
flexibilização ou intensificação dos protocolos de convivência e de
distanciamento social.
Art. 5º Ficam revogadas as disposições em contrário.
Art. 6º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, 14 de janeiro de 2021.
ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)
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Prefeito
REGISTRADO nesta Secretaria em livro próprio, na data supra e
PUBLICADO por Edital afixado em lugar público de costume.
LÍBIO TAIETTE JÚNIOR
Chefe de Gabinete

DECRETO Nº. 6.667, DE 5 DE JANEIRO DE 2021
DECRETO Nº. 6.667, DE 5 DE JANEIRO DE 2021
Cria o Comitê de Gerenciamento de Crise para Enfrentamento dos
Impactos da Covid-19 e dá outras providências.
ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN), Prefeito do Município da
Estância Turística de Paraguaçu Paulista, Estado de São Paulo, usando
de atribuições que são conferidas pela legislação vigente;
Considerando que o Supremo Tribunal Federal (STF), em decisão do
ministro Ricardo Lewandowski, proferida na Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 6625, entendendo que o cenário de pandemia
se mantém, prorrogou a vigência de medidas sanitárias excepcionais
para enfrentamento da Covid-19 previstas na Lei Federal nº 13.979, de 6
de fevereiro de 2020;
Considerando que a decisão do STF não altera o prazo de término de
vigência do Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, do Senado
Federal, que reconheceu a ocorrência do estado de calamidade, com
efeitos até 31 de dezembro de 2020;
Considerando que a decisão do STF, portanto, é uma nova leitura do art.
8º da Lei Federal nº 13.979/2020, desvinculando as medidas sanitárias
de enfrentamento da Covid-19 do prazo final do estado de calamidade
pública e não possui nenhuma repercussão de natureza contábil;
Considerando ainda, de acordo com a ação, a prorrogação deve
permanecer até a apreciação conclusiva da Medida Provisória (MP) nº
1.003, de 24 de setembro de 2020, cujo prazo de análise expira em 3 de
março de 2021;
Considerando a necessidade de avaliar e monitorar a situação atual e
adotar as medidas e protocolos, se necessários, para enfrentamento da
pandemia da Covid-19 no âmbito do Município;
DECRETA:
Art. 1º Fica criado, no âmbito do Município, o Comitê de Gerenciamento
de Crise para Enfrentamento dos Impactos da Covid-19, com a seguinte
composição:
I - Prefeito: Antonio Takashi Sasada (Antian);
II - Chefe de Gabinete, a quem caberá a Coordenação do Comitê: Líbio
Taiette Júnior;
III - Diretor de Saúde: Egydio Tonini Nogueira Neto;
IV - Diretor de Administração e Finanças: Dênis Roberto Victorino da
Silva;
V - Coordenadora da Vigilância Sanitária: Iraciana Messias de Paiva;
VI - Diretora de Educação: Paula Renata Bertho;
VII - Diretora de Assistência Social: Cátia Aparecida da Silva;
VIII - Diretor de Assuntos Jurídicos: Marcelo Alessandro Berto;
IX - Diretor de Indústria, Comércio e Serviços: Cícero Ribeiro da Silva;
X - Representante da Área de Licitações/Compras: Ricardo Cordeiro

Custódio;
XI - Representante da Área Médica: Dr. Max Henklain Magnavita
Nogueira;
XII - Representante do Conselho Municipal de Saúde: Áurea Maria
Oliveira;
XIII - Representante do Conselho Municipal de Educação: Márcia
Aparecida Gonçalves Brisolla;
XIV - Assessoria de Comunicação: Adilson Funari Zanchetta;
XV - Representante da Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu
Paulista: Godofredo Ribeiro de Freitas Filho.
§ 1º Ao Comitê de Gerenciamento de Crise caberá:
I - monitorar a situação e a aplicação das medidas e protocolos de
enfrentamento da Covid-19 no âmbito municipal;
II - manter um controle dos dados e indicadores relativos à pandemia no
Município;
III - acompanhar as medidas e protocolos adotados por órgãos estaduais
e federais;
IV - propor ao Executivo medidas e protocolos, se necessário, para
enfrentamento à pandemia da Covid-19 e seus impactos.
Art. 2º Os protocolos sanitários de enfrentamento à Covid-19, previstos
em normas municipais e adotados no Município até 31 de dezembro de
2020, no que couber e não conflitar com normas estaduais ou federais
vigentes, ficam mantidos pelo tempo necessário ou deliberação do
Comitê de Gerenciamento de Crise.
Parágrafo único. Em caso de descumprimento dos protocolos previstos
em normas municipais e nas determinações das autoridades sanitárias, o
infrator estará sujeito às sanções previstas no ordenamento jurídico
vigente, em especial as penalidades previstas no Código Sanitário do
Estado, conforme prevê a Lei Municipal nº 2.012, de 11 de fevereiro de
1998.
Art. 3º As despesas decorrentes deste decreto correrão à conta de
dotações orçamentárias consignadas no Orçamento Programa do
Município, suplementadas se necessário.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2021.
Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, 5 de janeiro de 2021.
ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)
Prefeito
REGISTRADO nesta Secretaria em livro próprio, na data supra e
PUBLICADO por Edital afixado em lugar público de costume.
LÍBIO TAIETTE JÚNIOR
Chefe de Gabinete

DECRETO Nº. 6.668, DE 5 DE JANEIRO DE 2021
DECRETO Nº. 6.668, DE 5 DE JANEIRO DE 2021
Designa e delega competência aos Ordenadores de Despesas da
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, suas
atribuições, e dá outras providências.
ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN), Prefeito do Município da
Estância Turística de Paraguaçu Paulista, Estado de São Paulo, usando
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de atribuições que são conferidas pela legislação vigente;
Considerando o disposto nos arts. 70 e 74 da Constituição Federal, arts.
32 e 35 da Constituição do Estado de São Paulo e art. 62 da Lei
Orgânica do Município, relativos ao Sistema de Controle Interno e aos
princípios que regem a fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial dos recursos públicos;
Considerando que o art. 64, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de
1964, não vincula à pessoa da Chefe do Poder Executivo a ordenação de
todas as despesas, nem tampouco a liquidação das mesmas;
Considerando, por simetria, o disposto no § 1º do art. 80 do Decreto-Lei
Federal nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, o qual estabelece que o
ordenador de despesas é toda e qualquer autoridade de cujos atos
resultarem emissão de empenho, autorização de pagamento, suprimento
ou dispêndio de recursos do Município ou pela qual esta responda;
Considerando o disposto no art. 70 da Lei Orgânica do Município, o qual
estabelece as competências privativas da Prefeito;
Considerando que as atribuições de ordenar e liquidar despesas não
encontram-se relacionadas entre aquelas consideradas como privativas
da Prefeito, conforme o art. 70 da Lei Orgânica do Município;
Considerando que o inciso IV do parágrafo único do art. 92 da Lei
Orgânica do Município, que trata dos auxiliares diretos do Prefeito,
dispõe que, compete aos ocupantes de cargo, emprego ou função de
confiança da Prefeito (auxiliares diretos) praticar os atos pertinentes às
atribuições que lhes forem outorgadas ou delegadas pela Prefeito; 
Considerando que o ordenador de despesas é responsável pelos atos
praticados com os recursos públicos e, portanto, tem o dever de prestar
contas;
Considerando a distribuição e o escalonamento das funções nos órgãos
públicos municipais e as atribuições dos gestores públicos;
DECRETA:
Art. 1º Ficam designados e delegada competência de Ordenadores de
Despesas da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu
Paulista aos Diretores Municipais abaixo relacionados, no âmbito dos
assuntos ligados às respectivas pastas:
I - EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO, RG nº 6.791.308-6 SESP/PR e
CPF nº 041.063.669-08: Departamento Municipal de Saúde;
II - PAULA RENATA BERTHO, RG nº 24.139.516-1 e CPF nº
121.061.458-88: Departamento Municipal de Educação;
III - CÁTIA APARECIDA DA SILVA, RG nº 18.912.435-0 e CPF nº
131.095.578-60: Departamento Municipal de Assistência Social;
IV - DÊNIS ROBERTO VICTORINO DA SILVA, RG nº 44.587.381 e CPF
nº 382.980.778-30: Departamento Municipal de Administração e
Finanças e demais Departamentos Municipais.
Parágrafo único. O Ordenador de Despesas do Gabinete do Prefeito será
o Chefe do Executivo Municipal, respeitando-se as demais disposições
deste decreto. 
Art. 2º Os Ordenadores de Despesas designados por este decreto ficam
autorizados a:
I - assinar empenhos e ordens de pagamento;
II - homologar e adjudicar licitações;
III - assinar balancetes, balanços, orçamentos e demais documentos

contábeis;
IV - encaminhar documentos, responder diligências e demais solicitações
dos Tribunais de Contas do Estado e da União;
V - e prestar contas de convênios com o Estado ou União.
§ 1º As ordens bancárias ou outros documentos de autorização de
pagamento de despesas somente terão validade mediante assinaturas
conjuntas e solidárias, mesmo em formato eletrônico, do Prefeito e
Tesoureiro da Prefeitura.
§ 2º Não incluem na competência acima delegada, a movimentação das
contas bancárias por meio de cheques ou emissão de ordens bancárias
eletrônicas, estas ações serão exclusivamente do Prefeito em conjunto
com o Tesoureiro da Prefeitura e Diretor de Administração e Finanças.
§ 3º Em caso de ausência do Prefeito, as ordens bancárias ou outros
documentos de autorização de pagamento de despesas, movimentações
das contas bancárias por meio de cheques ou emissão de ordens
bancárias eletrônicas, serão realizadas, exclusivamente, pelo Diretor
Municipal de Administração e Finanças em conjunto com o Tesoureiro da
Prefeitura.
§ 4º Fica delegada competência específica ao Diretor do Departamento
Municipal de Saúde, EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO, RG nº
6.791.308-6 SESP/PR e CPF nº 041.063.669-08; e ao Tesoureiro da
Prefeitura, ARNALDO PRAXEDES DA SILVA - RG nº 18.535.926
SSP/SP e CPF nº 074.420.208-60, sempre em conjunto e com duas
assinaturas, de executar movimentações de contas do Fundo Municipal
de Saúde, com poderes para:
I - emitir, endossar, sustar, contraordenar, cancelar e baixar cheques;
II - assinar cheques sem limite de valores;
III - abrir e encerrar contas de depósitos;
IV - receber, passar recibos e dar quitação;
V - requisitar talonário de cheques; 
VI - autorizar débitos em conta relativos a operações;
VII - efetuar saques em conta-corrente e poupança;
VIII - efetuar pagamentos e transferências, inclusive por meio eletrônico;
IX - emitir comprovantes, solicitar saldos e extratos de contas corrente,
aplicações financeiras e operações de crédito;
X - retirar cheques devolvidos;
XI - efetuar resgates e aplicações financeiras;
XII - cadastrar, alterar e desbloquear senhas;
XIII - e liberar arquivos de pagamentos.
§ 5º Fica delegada competência específica à Diretora do Departamento
Municipal de Educação, PAULA RENATA BERTHO, RG nº 24.139.516-1
e CPF nº 121.061.458-88, e ao Tesoureiro da Prefeitura, ARNALDO
PRAXEDES DA SILVA - RG nº 18.535.926 SSP/SP e CPF nº
074.420.208-60, sempre em conjunto e com duas assinaturas, de
executar movimentações de contas do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais
da Educação (FUNDEB), com poderes para:
I - emitir, endossar, sustar, contraordenar, cancelar e baixar cheques;
II - assinar cheques sem limite de valores;
III - abrir e encerrar contas de depósitos;
IV - receber, passar recibos e dar quitação;
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V - requisitar talonário de cheques; 
VI - autorizar débitos em conta relativos a operações;
VII - efetuar saques em conta-corrente e poupança;
VIII - efetuar pagamentos e transferências, inclusive por meio eletrônico;
IX - emitir comprovantes, solicitar saldos e extratos de contas corrente,
aplicações financeiras e operações de crédito;
X - retirar cheques devolvidos;
XI - efetuar resgates e aplicações financeiras;
XII - cadastrar, alterar e desbloquear senhas;
XIII - e liberar arquivos de pagamentos.
§ 6º Fica delegada competência específica à Diretora do Departamento
Municipal de Assistência Social, CÁTIA APARECIDA DA SILVA, RG nº
18.912.435-0 e CPF nº 131.095.578-60, e ao Tesoureiro da Prefeitura,
Arnaldo Praxedes da Silva - RG nº 18.535.926 SSP/SP e CPF nº
074.420.208-60, sempre em conjunto e com duas assinaturas, de
executar movimentações de contas do Fundo Municipal da Assistência
Social (FMAS) e do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e
Adolescente, com poderes para:
I - emitir, endossar, sustar, contraordenar, cancelar e baixar cheques;
II - assinar cheques sem limite de valores;
III - abrir e encerrar contas de depósitos;
IV - receber, passar recibos e dar quitação;
V - requisitar talonário de cheques; 
VI - autorizar débitos em conta relativos a operações;
VII - efetuar saques em conta-corrente e poupança;
VIII - efetuar pagamentos e transferências, inclusive por meio eletrônico;
IX - emitir comprovantes, solicitar saldos e extratos de contas corrente,
aplicações financeiras e operações de crédito;
X - retirar cheques devolvidos;
XI - efetuar resgates e aplicações financeiras;
XII - cadastrar, alterar e desbloquear senhas;
XIII - e liberar arquivos de pagamentos.
Art. 3º Os Ordenadores de Despesas serão responsáveis pela
regularidade e legalidade das despesas, devendo observar as normas
previstas na Constituição Federal, nas Leis Federais que dispõem sobre
direito financeiro, licitações e contratos administrativos, na Lei Orgânica
do Município e demais regras federais ou municipais aplicáveis ao
processamento da despesa pública.
Art. 4º Os Ordenadores de Despesas respondem administrativamente,
civil e penalmente pelos atos que praticarem.
Parágrafo único. A responsabilidade do Ordenador de Despesas
persistirá até julgadas regulares suas contas pelo Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo e pela Câmara Municipal.
Art. 5º Os Ordenadores de Despesas exercerão as atividades sem
prejuízo das demais atribuições dos seus cargos ou funções.
Art. 6º A Controladoria Interna exercerá o controle interno dos atos
praticados pelos ordenadores de despesas, visando ao fiel cumprimento
deste decreto.
Parágrafo único. Obriga-se o Controlador-Geral a comunicar ao Prefeito
a ocorrência de eventual descumprimento de norma estabelecida neste
decreto, da qual tiver conhecimento, sob pena de responsabilidade

solidária.
Art. 7º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2021.
Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, 5 de janeiro de 2021.
ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)
Prefeito
REGISTRADO nesta Secretaria em livro próprio, na data supra e
PUBLICADO por Edital afixado em lugar público de costume.
LÍBIO TAIETTE JÚNIOR
Chefe de Gabinete

DECRETO Nº. 6.669, DE 6 DE JANEIRO DE 2021
DECRETO Nº. 6.669, DE 6 DE JANEIRO DE 2021
Estabelece o Programa de Trabalho das Unidades Orçamentárias, dos
Órgãos, Fundos e Entidades do Poder Executivo para o exercício
financeiro de 2021, discriminando os elementos de despesa, assim como
seu desdobramento e dá outras providências.
ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN), Prefeito do Município da
Estância Turística de Paraguaçu Paulista, Estado de São Paulo, usando
de atribuições que são conferidas pela legislação vigente e autorizada
pela Lei Municipal nº 3.354, de 10 de dezembro de 2020, que aprovou o
Orçamento do Município para o exercício de 2021;
DECRETA:
Art. 1º A movimentação das dotações orçamentárias dos órgãos, fundos
e entidades do Poder Executivo, aprovadas pela Lei Municipal nº 3.354,
de 10 de dezembro de 2020 (Lei Orçamentária Anual 2021 – LOA 2021),
obedecerá as disposições constantes deste decreto.
Art. 2º Para efeito da execução orçamentária e obedecidos os limites
impostos pela Lei Orçamentária Anual 2021, os créditos aprovados,
dentro de cada órgão e unidade orçamentária, passam a ser
discriminados acrescidos dos respectivos elementos de despesa e de
seu desdobramento, conforme o Anexo deste decreto.
Art. 3º Os dirigentes dos órgãos, fundos e entidades da Administração
direta e indireta, e os ordenadores da despesa, são responsáveis pela
observância da execução orçamentária e financeira das dotações
liberadas na forma deste decreto, assim como do cumprimento de todas
as disposições legais aplicáveis à matéria, especialmente as previstas
pela Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964; Lei Federal nº 8.666,
de 21 de junho de 1993; e Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de
maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
Art. 4º Os recursos financeiros relativos aos créditos orçamentários
consignados ao Poder Legislativo, às entidades da administração indireta
e aos fundos especiais, serão entregues até o dia 20 (vinte) de cada
mês, obedecidos a programação financeira e os limites constitucionais e
legais.
Parágrafo único. As entidades da administração indireta e os fundos
especiais deverão encaminhar, até o dia 15 (quinze) de cada mês, as
solicitações de numerários à conta do Tesouro Municipal, indicando os
respectivos valores e discriminando-os por elemento de despesa. 
Art. 5º Os serviços de contabilidade da Prefeitura Municipal e das

15/01/2021 Ano I | Edição nº1 |  Município de Paraguaçu Paulista – Estado de São Paulo / Certificado por Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

	Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

5/13



Sexta-feira, 15 de Janeiro de 2021 Ano I  | Edição nº 1 Página 6 de 13

entidades da administração indireta providenciarão os registros relativos
à abertura do orçamento para o exercício financeiro de 2021 nos termos
deste decreto, bem como adotarão as medidas necessárias à sua
execução, dando ciência imediata à Prefeita de qualquer irregularidade.
Art. 6º Visando a consolidação das contas municipais, nos moldes
previstos pela Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000
(Lei de Responsabilidade Fiscal), todas as unidades descentralizadas da
administração deverão remeter à Prefeitura, mensalmente, os balancetes
da receita e da despesa.
Parágrafo único. Referidos balancetes deverão ser encaminhados,
impreterivelmente, até o dia 15 (quinze) do mês seguinte a que se
referirem.
Art. 7º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, 6 de janeiro de 2021.
ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)
Prefeito
REGISTRADO nesta Secretaria em livro próprio, na data supra e
PUBLICADO por Edital afixado em lugar público de costume.
LÍBIO TAIETTE JÚNIOR
Chefe de Gabinete

DECRETO Nº. 6.671, DE 12 DE JANEIRO DE 2021
DECRETO Nº. 6.671, DE 12 DE JANEIRO DE 2021
Dispõe sobre a criação do Comitê Municipal de Compras Públicas (CCP)
da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista.
ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN), Prefeito do Município da
Estância Turística de Paraguaçu Paulista, Estado de São Paulo, usando
de atribuições que são conferidas pela legislação vigente;
Considerando o disposto no art. 70, inciso V, da Lei Orgânica do
Município, que estabelece a competência ao Prefeito de expedir decretos
e regulamentos para sua fiel execução;
Considerando o disposto no art. 98 da Lei Orgânica do Município, que
estabelece que a execução dos planos e programas governamentais
será objeto de permanente coordenação, com o fim de assegurar
eficiência e eficácia na consecução dos objetivos e metas fixados; 
DECRETA: 
Art. 1º Fica criado o Comitê Municipal de Compras Públicas (CCP) da
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, com os
seguintes integrantes:
I - Chefe de Gabinete: Líbio Taiette Júnior;
II - Diretor de Administração e Finanças: Dênis Roberto Victorino da
Silva;
III - Diretor de Planejamento: Tatiani dos Santos Correa.
§ 1º O responsável pelo Comitê Municipal de Compras Públicas será o
Chefe de Gabinete.
§ 2º O Comitê Municipal de Compras Públicas poderá convidar outros
diretores, servidores ou técnicos para auxiliar na análise das solicitações
de compras, que deverão assinar a ata da reunião.
§ 3º Somente os integrantes do Comitê Municipal de Compras Públicas
terão direito a voto.

Art. 2º O Comitê Municipal de Compras Públicas tem como objetivo
analisar as solicitações de compras de todos os departamentos
municipais e validar a necessidade ou não de efetuar a compra.
Art. 3º Os critérios para a avaliação das solicitações de compras são: 
I - necessidade de comprar o que está sendo solicitado;
II - necessidade de comprar a quantidade de itens solicitada;
III - necessidade de comprar no valor solicitado, de acordo com a Lei
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações;
IV - item solicitado estar vinculado ao disposto no Plano Plurianual (PPA),
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA).
Parágrafo único. Nos casos de decisão não unânime, o Comitê Municipal
de Compras Públicas convocará o diretor solicitante para que argumente
a respeito da necessidade da compra.
Art. 4º O Comitê Municipal de Compras Públicas se reunirá duas vezes
por semana.
§ 1º As solicitações de compras deverão ser feitas até o dia anterior à
reunião do Comitê Municipal de Compras Públicas, sem exceções.
§ 2º As reuniões serão divulgadas para os diretores.
Art. 5º As atividades desempenhadas no âmbito do Comitê Municipal de
Compras Públicas não serão remuneradas, mas consideradas como
serviços públicos relevantes. 
Art. 6º As despesas decorrentes deste decreto oneram as dotações
próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário.
Art. 7º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, 12 de janeiro de 2021.
ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)
Prefeito
REGISTRADO nesta Secretaria em livro próprio, na data supra e
PUBLICADO por Edital afixado em lugar público de costume.
LÍBIO TAIETTE JÚNIOR
Chefe de Gabinete

DECRETO Nº. 6.672, DE 13 DE JANEIRO DE 2021
DECRETO Nº. 6.672, DE 13 DE JANEIRO DE 2021
Dispõe sobre a nomeação da Comissão Municipal de Proteção e Defesa
Civil do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista.
ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN), Prefeito do Município da
Estância Turística de Paraguaçu Paulista, Estado de São Paulo, usando
de atribuições que são conferidas pela legislação vigente;
Considerando o disposto na Lei Municipal nº. 1.667, de 5 de novembro
de 1991, que criou o Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil;
Considerando o disposto no Decreto Municipal nº 3.456, de 12 de janeiro
de 1993, e suas alterações, que dispõe sobre o Regimento Interno do
Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil e da Comissão Municipal
de Proteção e Defesa Civil;
Considerando as diretrizes da Política Nacional de Proteção e Defesa
Civil a serem adotadas por todos os órgãos do Sistema Nacional de
Proteção e Defesa Civil;
Considerando a necessidade de coordenar as medidas permanentes de
defesa, destinadas a prevenir consequências nocivas e danosas de

15/01/2021 Ano I | Edição nº1 |  Município de Paraguaçu Paulista – Estado de São Paulo / Certificado por Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

	Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

6/13



Sexta-feira, 15 de Janeiro de 2021 Ano I  | Edição nº 1 Página 7 de 13

eventos desastrosos e socorrer a população e as áreas atingidas na
ocasião desses eventos;
Considerando ainda, que houve consulta aos órgãos e entidades que
têm representatividade na Comissão Municipal de Proteção e Defesa
Civil;
DECRETA: 
Art. 1º Fica nomeada a Comissão Municipal de Proteção e Defesa Civil
(COMPDEC) do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista,
com a seguinte composição:
I - Presidente: Antonio Takashi Sasada;
II - Secretário-Executivo: Líbio Taiette Júnior;
III - Coordenador: Valdinei da Fonseca;
IV - Área de Resposta, pelos titulares dos seguintes órgãos públicos:
a) Assessoria de Comunicação;
b) Departamento de Saúde;
c) Departamento de Educação;
d) Departamento de Obras e Serviços Públicos;
e) Departamento de Assistência Social;
f) Departamento de Agricultura e Abastecimento;
g) Departamento de Segurança, Trânsito e Transportes;
h) Assessoria de Assuntos Legislativos;
i) SABESP de Paraguaçu Paulista.
V - Área de Defesa, pelos titulares dos seguintes órgãos públicos:
a) Polícia Militar de Paraguaçu Paulista;
b) Corpo de Bombeiros de Paraguaçu Paulista;
c) Tiro de Guerra 02-049;
VI - Área de Apoio: serão acionadas entidades, associações, instituições
ou empresas privadas, de acordo com a situação e necessidade de
mobilização.
Parágrafo único. O exercício do mandato dos membros da COMPDEC é
considerado serviço público relevante ao Município e não será
remunerado.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, 13 de janeiro de 2021.
ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)
Prefeito
REGISTRADO nesta Secretaria em livro próprio, na data supra e
PUBLICADO por Edital afixado em lugar público de costume.
LÍBIO TAIETTE JÚNIOR
Chefe de Gabinete

DECRETO Nº. 6.675, DE 14 DE JANEIRO DE 2021
DECRETO Nº. 6.675, DE 14 DE JANEIRO DE 2021
Regulamenta o Diário Oficial Eletrônico do Município, criado pela Lei
Municipal nº 3.360/2021.
ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN), Prefeito do Município da
Estância Turística de Paraguaçu Paulista, Estado de São Paulo, usando
de atribuições que são conferidas pela legislação vigente e considerando
o disposto na Lei Municipal nº 3.360, de 11 de janeiro de 2021, que criou
a Imprensa Oficial e o Diário Oficial Eletrônico do Município;

DECRETA:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Fica regulamentado o Diário Oficial Eletrônico do Município da
Estância Turística de Paraguaçu Paulista (DOEM), criado pela Lei
Municipal nº 3.360, de 11 de janeiro de 2021.
Art. 2º A manutenção do Diário Oficial Eletrônico do Município será
realizada pela Imprensa Oficial do Município, subordinada à Assessoria
de Comunicação do Gabinete do Prefeito e utilizará, para o seu
funcionamento:
I - servidores pertencentes ao quadro de pessoal da Prefeitura ou
contratados para esse fim, conforme disposição legal aplicável à espécie;
e
II - estrutura, equipamentos e maquinários existentes ou adquiridos para
esse fim.
§ 1º A Assessoria de Comunicação adotará as providências técnicas e
administrativas necessárias para implantação e operacionalização do
Diário Oficial Eletrônico do Município, arcará com os respectivos custos
financeiros e designará um servidor responsável (Master) a quem
competirá:
I - operar o sistema de inserção e gerenciamento das publicações do
Diário Oficial Eletrônico do Município;
II - acompanhar as remessas recebidas e orientar quanto aos atos
necessários para inserção das publicações no Diário Oficial Eletrônico do
Município;
III - efetuar a análise da periodicidade e regularidade da veiculação
eletrônica; 
IV - manter atualizado o cadastro dos servidores responsáveis por enviar
as remessas a serem publicadas;
V - cadastrar os servidores que poderão enviar remessas urgentes, para
veiculação em edições extras;
VI - manter atualizado o calendário de feriados e pontos facultativos;
VII - arquivar e conservar cópias, impressas e eletrônicas, das edições do
Diário Oficial Eletrônico do Município;
VIII - providenciar as assinaturas das edições do Diário Oficial Eletrônico
do Município, por meio de certificado digital, na forma estabelecida no art.
4º deste decreto.
§ 2º Caberá ao Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI) da Prefeitura
dar o suporte técnico para a implantação e manutenção do Diário Oficial
Eletrônico do Município.
CAPÍTULO II
DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO
Art. 3º A veiculação do Diário Oficial Eletrônico do Município será na rede
mundial de computadores para acesso público por qualquer interessado
com equipamento que permita acesso à internet, sem custos e
independentemente de qualquer tipo de cadastramento:
I - no site da Prefeitura do Município da Estância Turística de Paraguaçu
Paulista, endereço eletrônico <www.eparaguacu.sp.gov.br>; e 
II - link no site da Câmara Municipal da Estância Turística de Paraguaçu
Paulista, no endereço eletrônico <www.paraguacupaulista.sp.leg.br>. 
Art. 4º A página eletrônica do Diário Oficial Eletrônico do Município
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deverá utilizar um sistema gerenciador de conteúdo, o qual deverá
apresentar as seguintes características:
I - exibir, de forma simples e fácil, os atos publicados;
II - permitir a pesquisa de atos publicados por data e número de edição;
III - possibilitar a autenticidade, integridade, validade jurídica e
temporalidade dos atos publicados por meio de assinatura digital
(certificação digital integrante da Infraestrutura de Chaves Públicas
Brasileira - ICP Brasil) em arquivos padrão PDF.
Seção I
Das Publicações
Art. 5º Serão publicadas duas edições semanais do Diário Oficial
Eletrônico do Município, às quartas e sextas-feiras, a partir das 9h00,
excepcionando as datas de feriados ou nos dias em que, mediante prévia
divulgação, não houver expediente na Prefeitura Municipal da Estância
Turística de Paraguaçu Paulista.
§ 1º A critério dos Poderes Executivo e Legislativo, havendo urgência e
estando devidamente justificado o interesse público, poderão ser
publicadas edições extras do Diário Oficial Eletrônico do Município, em
outros dias da semana ou em várias ocasiões no mesmo dia.
§ 2º Os atos do Poder Executivo e Legislativo, bem como dos entes da
Administração Indireta Municipal, serão publicados em seções
específicas no Diário Oficial Eletrônico do Município.
§ 3º A primeira página de cada edição do Diário Oficial Eletrônico do
Município, conterá:
I - o Brasão do Município;
II - o título "Diário Oficial Eletrônico do Município da Estância Turística de
Paraguaçu Paulista";
III - a Lei de instituição do Diário Oficial Eletrônico do Município;
IV - a data, o número da edição (numeração sequencial e ininterrupta) e
o nome do responsável.
§ 4º O Diário Oficial Eletrônico do Município terá no mínimo uma página e
sem limites para número final de páginas.
§ 5º Nos dias em que não houver publicação de atos oficiais a serem
feitas, o Diário Oficial Eletrônico do Município será disponibilizado com a
inscrição "SEM ATOS OFICIAIS A SEREM PUBLICADOS NESTA
DATA".
§ 6º A data constante no Diário Oficial Eletrônico do Município
corresponderá à data de sua disponibilização e é considerada como a
data de publicação dos atos.
§ 7º Os prazos contar-se-ão do primeiro dia útil seguinte à data
considerada como data da publicação.
Art. 6º Serão publicados no Diário Oficial Eletrônico do Município atos
normativos, atos licitatórios, instrumentos de gestão fiscal, atos
financeiros, atos de pessoal, além de outros atos da administração
pública. 
§ 1º Serão, obrigatoriamente, publicados na íntegra:
I - as Leis e demais atos resultantes de processo legislativo da Câmara
Municipal;
II - os Decretos e outros atos normativos baixados pelo Prefeito; e
III - os atos dos Diretores Municipais, baixados para a execução de
normas; e

IV - outros atos baixados pelo Executivo, Legislativo ou por entes da
Administração Indireta municipal que requeiram a publicação integral.
§ 2º Havendo impossibilidade técnica e/ou operacional de publicação na
íntegra de qualquer ato legal e/ou normativo, considerar-se-á como data
de publicação, aquela na qual fora publicado integralmente.
§ 3º Dos eventuais anexos de leis, decretos e portarias que, por sua
forma, extensão ou conteúdo, não sejam passíveis de serem publicados
no Diário Oficial Eletrônico do Município, poderão ser publicados apenas
o link onde se encontra o arquivo com o conteúdo integral do documento,
desde que o mesmo esteja hospedado no site da Prefeitura, da Câmara
Municipal ou dos entes da Administração Indireta municipal.
§ 4º Não requerem publicação na íntegra:
I - atas e decisões, salvo se, exigida a publicação integral em lei
específica;
II - editais, avisos e comunicados;
III - contratos, convênios, aditivos, distratos; e,
IV - outros atos oficiais não elencados no art. 8º.
Parágrafo único. Os atos oficiais elencados nos incisos deste artigo
poderão ser publicados em resumo, restringindo-se o extrato aos
elementos necessários à sua identificação e aos exigidos por lei.
Art. 7º Poderão ser publicadas, ainda, no Diário Oficial Eletrônico do
Município, notícias de interesse coletivo, bem como informações sobre
atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos.
Art. 8º As publicações previstas no art. 7º deste decreto devem ter
caráter educativo, informativo e de orientação social, delas não podendo
constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção
pessoal de autoridades ou servidores públicos, observado o disposto no
§ 1º do art. 37 da Constituição Federal.
Art. 9º Os conteúdos flagrantemente inadequados, tanto no teor quanto
na forma, serão cancelados pelo operador do sistema de inserção das
publicações e somente serão publicados após a devida adequação.
Art. 10. Fica vedada a publicação no Diário Oficial Eletrônico do
Município de:
I - atos que caracterizam mera reprodução de norma já publicada por
órgão oficial;
II - atos de concessão de medalhas, condecorações, comendas ou
homenagens, salvo se efetuada por intermédio de lei ou de decreto;
III - desenhos e figuras de tipos diversos, tais como, logotipos e
logomarcas, brasões ou emblemas de administrações ou que
representem promoção pessoal ou político partidária; e
IV - reprodução de discursos.
Parágrafo único. Podem ser reproduzidos os documentos, formulários e
requerimentos expedidos em caráter normativo e de interesse geral.
Art. 11. As retificações e as republicações dos atos publicados no Diário
Oficial Eletrônico do Município deverão ser publicadas na mesma forma e
com referência expressa ao ato retificado ou republicado.
Parágrafo único. Ressalvada a publicação de retificação e as
republicações, não serão admitidas alterações dos atos publicados.
Seção II
Da Remessa dos Atos para Publicação
Art. 12. As remessas das publicações serão enviadas pelos servidores
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indicados pelos órgãos públicos municipais diretamente ao sistema
gerenciador do Diário Oficial Eletrônico do Município.
Art. 13. A responsabilidade pelas publicações será definida segundo a
competência sobre a matéria a ser publicada, cabendo a cada entidade
do Município, em conformidade com suas atribuições, a remessa das
matérias para veiculação no Diário Oficial Eletrônico do Município,
responsabilizando-se pelo seu conteúdo.
§ 1º A autoridade e/ou dirigente máximo de cada entidade e/ou órgão
municipal deverá designar os servidores responsáveis pelo envio das
remessas, informando à Assessoria de Comunicação da Prefeitura.
§ 2º Aos responsáveis pelo envio das remessas competirá:
I - enviar as remessas a serem publicadas nos prazos;
II - excluir as remessas.
§ 3º As remessas poderão ter sua veiculação excluída do dia pela
Assessoria de Comunicação desde que:
I - o emissor solicite imediatamente por e-mail a exclusão do ato antes
das 8h00 do dia da publicação;
II - entre às 13 horas e às 16 horas, para as remessas a serem
veiculadas em edição extra.
§ 4º É de inteira responsabilidade do emissor zelar pela guarda dos
documentos primários e originais, além de observar o conteúdo das
remessas.
§ 5º Incumbe ao emissor o envio das remessas com todos os elementos
devidamente corretos e dentro dos prazos estabelecidos.
§ 6º Nos casos em que houver erro, omissão ou outra eventualidade que
implique diretamente na veracidade e eficácia do ato, caberá ao emissor
enviar as remessas corrigidas e/ou solicitar a exclusão imediata das
remessas antes da publicação das mesmas no Diário Oficial Eletrônico
do Município.
§ 7º Verificado o erro em matéria publicada, deve-se aplicar o disposto
no art. 11 deste decreto.
Art. 14. A Assessoria de Comunicação designará 1 (um) servidor titular
(Master) e 1 (um) suplente como operadores do sistema gerenciador das
publicações.
§ 1º Os servidores, titular e suplente, designados por Portaria do Prefeito,
receberão uma senha de acesso ao sistema.
§ 2º O servidor titular ficará responsável pela revisão, assinatura
eletrônica e envio dos atos a serem publicados no Diário Oficial
Eletrônico do Município, ficando o suplente responsável na ausência do
titular.
§ 3º Fica obrigado o servidor a providenciar o envio à publicação, de
todos os atos que receber dentro da data limite estabelecida no art. 12
deste Decreto.
§ 4º O servidor designado realizará as publicações com base nos
seguintes critérios:
I - fidelidade às informações e documentos originais, inclusive no que
concerne à ortografia oficial e às expressões de pesos e medidas;
II - não publicação de atos encaminhados em desconformidade com os
padrões definidos;
III - retificação sumária e indicativa, limitando-se à reprodução dos
dispositivos ou tópicos estritamente necessários à correção dos erros ou

omissões, podendo editar as edições em sessões;
IV - zelo pela organização dos arquivos de edições disponibilizados para
pesquisa;
V - exercício de outras atividades pertinentes que lhe forem delegadas ou
determinadas.
Parágrafo único. Na ocorrência de dúvida quanto à licitude ou
autenticidade, a publicação do ato ou documento dependerá da
confirmação da autoridade signatária ou remetente.
CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 15. Nos casos em que a legislação específica exigir a publicação no
Diário Oficial da União ou no Diário Oficial do Estado ou em jornais de
circulação regional ou nacional, tais atos também deverão ser publicados
simultaneamente no Diário Oficial Eletrônico do Município.
Art. 16. A implantação do Diário Oficial Eletrônico do Município não
restringe a publicação dos atos administrativos no Mural da Prefeitura ou
demais pontos de publicidade do Município.
Art. 17. Este decreto deverá ser publicado na 1ª edição do Diário Oficial
Eletrônico do Município.
Art. 18. As despesas decorrentes deste decreto correrão à conta de
dotações orçamentárias consignadas no Orçamento Programa do
Município, suplementadas se necessário.
Art. 19. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, 14 de janeiro de 2021.
ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)
Prefeito
REGISTRADO nesta Secretaria em livro próprio, na data supra e
PUBLICADO por Edital afixado em lugar público de costume.
LÍBIO TAIETTE JÚNIOR
Chefe de Gabinete

DECRETO Nº. 6.676, DE 15 DE JANEIRO DE 2021
DECRETO Nº. 6.676, DE 15 DE JANEIRO DE 2021
Dispõe sobre a nomeação de membros, em substituição, do Conselho
Municipal de Saúde (CMS) do Município da Estância Turística de
Paraguaçu Paulista.
ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN), Prefeito do Município da
Estância Turística de Paraguaçu Paulista, Estado de São Paulo, usando
de atribuições que são conferidas pela legislação vigente;
Considerando o disposto na Lei Municipal nº. 2.508, de 11 de maio de
2007, e suas alterações, que reformulou o Conselho Municipal de Saúde
(CMS);
Considerando o Ofício nº 15, de 13 de janeiro de 2021, do Departamento
Municipal de Saúde, sobre a alteração do representante titular de
Governo do Conselho Municipal de Saúde (CMS) de Cristiane Bomfim de
Lima Gomes por Egydio Tonini Nogueira Neto;
DECRETA:
Art. 1º Fica alterado o Decreto Municipal nº 6.567, de 1º de junho de
2020, passando o Conselho Municipal de Saúde (CMS) a vigorar com a
seguinte composição de representantes:
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I - de Governo:
a) do Departamento de Saúde:
Titular: Egydio Tonini Nogueira Neto;
Suplente: Renata Chadi e Silva;
b) dos Departamentos de Educação e de Assistência Social:
Titular: Amanda Prado Yoshino;
Suplente: Melissa Nogueira Barbosa;
II - dos Prestadores de Serviços Privados Conveniados, com ou sem fins
lucrativos:
Titular: Godofredo Ribeiro de Freitas Filho;
Suplente: Lucilene Toneli de Souza;
Titular: Ellen Khenayfis Haddad;
Suplente: Nécia M. J. Miranda Pires;
III - de entidades dos Trabalhadores de Saúde:
a) da Rede Básica e dos Profissionais do Programa de Saúde da Família
(PSF):
Titular: Damares Cardoso Guimarães Doarte;
Suplente: Ivete Gobeti Costenaro;
b) do Sindicato e Associações dos Trabalhadores:
Titular: Plínio Fernandes Martins;
Suplente: Valdinei Vieira de Oliveira;
c) dos Profissionais por Categoria:
Titular: Cátia Cristina A. L. Lourencetti; 
Suplente: Alessandra Santana Villarino;
d) dos Profissionais da Rede Hospitalar:
Titular: Valéria Aparecida Tomazinho Marques;
Suplente: Cintia Gretter Archila;
IV - de Entidades de Usuários:
a) das Associações ou ONGs que atendam Deficientes:
Titular: Rita de Cássia Valarelli Amaral;
Suplente: Áurea Maria Oliveira;
b) das Associações ou ONGs que atendam Crianças:
Titular: Ronalda Rosa da Silva (Casa Abrigo);
Suplente: Renata Maria Pilan Rosa (Casa Lar);
c) das Associações ou ONGs que atendam Famílias (AIDS):
Titular: Eliana Aparecida Gonçalves;
Suplente: Sueli Mendes Aleixo;
d) das Entidades Religiosas:
Titular: José Roberto Gomes Ribeiro;
Suplente: Claudemira de Oliveira Paiva Ferrer;
e) das Associações de Bairros da Zona Rural:
Titular: Ataíde da Cruz Neves;
Suplente: Marcílio Vieira de Freitas;
 f) das Associações de Bairros da Zona Urbana:
Titular: Rita Garcia Leal;
Suplente: Roseli de Souza;
g) das Associações ou ONGs que atendam idosos:
Titular: Rosa Brás Quinhoneiro;
Suplente: Maurício Machado;
h) das Associações ou ONGs que cuidam do Meio Ambiente:
Titular: José Lopes;

Suplente: Manuel Amílcar dos S. Queiroz.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2021. 
Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, 15 de janeiro de 2021.
ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)
Prefeito
REGISTRADO nesta Secretaria em livro próprio, na data supra e
PUBLICADO por Edital afixado em lugar público de costume.
LÍBIO TAIETTE JÚNIOR
Chefe de Gabinete

LEI Nº. 3.360, DE 11 DE JANEIRO DE 2021
LEI Nº. 3.360, DE 11 DE JANEIRO DE 2021
Autoria do Projeto: Sr. Prefeito
Dispõe sobre a criação da Imprensa Oficial e do Diário Oficial Eletrônico
do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista como meio
oficial de comunicação, publicidade e divulgação dos atos dos Poderes
Executivo e Legislativo do município e dá outras providências.
ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN), Prefeito do Município da
Estância Turística de Paraguaçu Paulista, no uso de atribuições legais,
faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ela PROMULGA a
seguinte Lei:
Art. 1º Ficam criados a Imprensa Oficial e o Diário Oficial Eletrônico do
Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista.
Parágrafo único. A Imprensa Oficial do Município será subordinada à
Assessoria de Comunicação do Gabinete do Prefeito e utilizará, para o
seu funcionamento:
I - servidores pertencentes ao quadro de pessoal da Prefeitura ou
contratados para esse fim, conforme disposição legal aplicável à espécie;
e
II - estrutura, equipamentos e maquinários existentes ou adquiridos para
esse fim.
Art. 2º A Imprensa Oficial do Município será responsável pela
manutenção do Diário Oficial Eletrônico do Município da Estância
Turística de Paraguaçu Paulista como meio oficial de comunicação,
publicidade e divulgação dos atos do Poder Executivo (Administração
Direta e Indireta) e do Poder Legislativo do Município da Estância
Turística de Paraguaçu Paulista, nos termos do art. 129 da Lei Orgânica
do Município.
Art. 3º O Diário Oficial Eletrônico do Município será veiculado na rede
mundial de computadores para acesso público por qualquer interessado
com equipamento que permita acesso à internet, sem custos e
independentemente de qualquer tipo de cadastramento:
I - no site da Prefeitura do Município da Estância Turística de Paraguaçu
Paulista, endereço eletrônico <www.eparaguacu.sp.gov.br>; e 
II - link no site da Câmara Municipal da Estância Turística de Paraguaçu
Paulista, no endereço eletrônico <www.paraguacupaulista.sp.leg.br>. 
Art. 4º O Diário Oficial Eletrônico do Município contendo os atos do Poder
Executivo e Legislativo, bem como dos entes da Administração Indireta
Municipal, será disponibilizado duas vezes por semana, às quartas e
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sextas-feiras, a partir das 9h00, excepcionando as datas de feriados ou
nos dias em que, mediante prévia divulgação, não houver expediente na
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista.
Parágrafo único. A critério dos Poderes Executivo e Legislativo, havendo
urgência e estando devidamente justificado o interesse público, poderão
ser disponibilizadas edições extras do Diário Oficial Eletrônico do
Município, em outros dias da semana ou em várias ocasiões no mesmo
dia.
Art. 5º A publicação no Diário Oficial Eletrônico do Município substitui
qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais, à
exceção dos casos nos quais a legislação especial exija a publicação em
outros veículos, como condição de validade do ato.
Parágrafo único. Os atos oficiais que não requeiram publicação integral
obrigatória poderão ser publicados resumidamente, restringindo-se aos
elementos necessários à sua identificação.
Art. 6º A primeira página de cada edição do Diário Oficial Eletrônico do
Município, conterá:
I - o Brasão do Município;
II - o título "Diário Oficial Eletrônico do Município da Estância Turística de
Paraguaçu Paulista";
III - a Lei de instituição do Diário Oficial Eletrônico do Município;
IV - a data, o número da edição (numeração sequencial e ininterrupta) e
o nome do responsável.
§ 1º A produção do Diário Oficial Eletrônico do Município será realizada
pelo Poder Executivo Municipal, que ficará responsável pelo recebimento
das informações dos demais órgãos, formatação e disponibilização das
publicações.
§ 2º O formato, as características visuais, a divisão dos cadernos do
Poder Executivo e do Poder Legislativo em seções específicas, bem
como demais características serão regulamentadas por Decreto do Poder
Executivo.
§ 3º Poderão ser publicadas, ainda, no Diário Oficial Eletrônico do
Município, notícias de interesse coletivo, bem como informações sobre
atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos, com
caráter educativo, informativo e de orientação social, delas não podendo
constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção
pessoal de autoridades ou servidores públicos, observado o disposto no
§ 1º do art. 37 da Constituição Federal.
Art. 7º As publicações serão assinadas digitalmente com base em
certificado emitido por autoridade certificadora credenciada, atendendo
aos requisitos da autenticidade, integralidade, validade jurídica e
interoperabilidade de infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP
Brasil), instituída pela Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de
2001 e legislação vigente.
§ 1º Compete ao Prefeito e ao Presidente da Câmara Municipal,
respectivamente, a assinatura digital dos cadernos do Executivo e do
Legislativo, cabendo delegação a servidor formalmente designado pelos
mesmos.
§ 2º A data constante no Diário Oficial Eletrônico do Município
corresponderá à data de sua disponibilização.
§ 3º A data de disponibilização do Diário Oficial Eletrônico do Município é

considerada como a data de publicação dos atos.
§ 4º Os prazos contar-se-ão do primeiro dia útil seguinte à data
considerada como data da publicação.
Art. 8º Os Poderes Executivo e Legislativo manterão arquivo permanente
contendo todas as edições do Diário Oficial Eletrônico do Município,
referente às suas publicações, em formato impresso e meio eletrônico.
Art. 9º Após a publicação no Diário Oficial Eletrônico do Município, os
documentos não poderão sofrer modificações, acréscimos ou exclusões.
Parágrafo único. Eventuais retificações deverão constar de nova
publicação.
Art. 10. A responsabilidade pelas publicações, pelo conteúdo remetido à
publicação e pelas atualizações de informações incumbirá ao ente,
unidade ou Poder que os produziu.
Art. 11. No caso de impossibilidade de disponibilização do Diário Oficial
Eletrônico do Município, ocasionado por incidentes de ordem pública,
haverá invalidação da edição por ato do Prefeito.
§ 1º No caso previsto no caput deste artigo, os documentos serão
publicados na edição subsequente.
§ 2º Nos dias em que não houver publicação de atos oficiais a serem
feitas, o Diário Oficial Eletrônico do Município será disponibilizado com a
inscrição "SEM ATOS OFICIAIS A SEREM PUBLICADOS NESTA
DATA".
§ 3º Todos os prazos serão contados a partir da disponibilização do
Diário Oficial Eletrônico do Município, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 6º
desta lei, não tendo a circulação impressa qualquer efeito para fins de
ciência dos atos ou contagem de prazos administrativos ou judiciais.
Art. 12. A primeira edição do Diário Oficial Eletrônico do Município será
divulgada no prazo de até 30 (trinta) dias, contado da data de entrada em
vigor da presente lei.
Art. 13. As despesas referentes às publicações dos atos procedentes dos
Poderes Executivo e Legislativo, das Autarquias e das Fundações
correrão à conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se
necessário.
Art. 14. Esta lei será regulamentada por Decreto do Poder Executivo, no
que couber.
Art. 15. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, 11 de janeiro de 2021.
ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)
Prefeito
REGISTRADA nesta Secretaria em livro próprio, na data supra e
PUBLICADA por Edital afixado em lugar público de costume.
LÍBIO TAIETTE JÚNIOR
Chefe de Gabinete

PORTARIA Nº 23.050, DE 5 DE JANEIRO DE 2021
PORTARIA Nº 23.050, DE 5 DE JANEIRO DE 2021
Nomeia os membros da Comissão Permanente de Julgamento e
Licitações (CPJL).
ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN), Prefeito do Município da
Estância Turística de Paraguaçu Paulista, Estado de São Paulo, usando
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de atribuições que são conferidas pela legislação vigente e considerando
o disposto no art. 51 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui
normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras
providências; 
RESOLVE:
Art. 1º Nomear os servidores ÂNGELA CRISTINA CAVALARI, KELLY
CRISTINA DOS SANTOS SALOMÃO e THALES VICENTE DA SILVA,
membros titulares da Comissão Permanente de Julgamento e Licitações
(CPJL), para cumprirem o mandato de 1 (um) ano, a contar de 5 de
janeiro de 2021. 
Art. 2º A Presidente da Comissão Permanente de Julgamento e
Licitações será a servidora ÂNGELA CRISTINA CAVALARI.
Art. 3º As funções dos membros não serão remuneradas, porém
consideradas como de serviço público relevante ao Município.
Art. 4º Fica revogada a Portaria nº 22.916, de 11 de setembro de 2020.
Art. 5º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, 5 de janeiro de 2021.
ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)
Prefeito
REGISTRADA nesta Secretaria em livro próprio, na data supra e
PUBLICADA por Edital afixado em lugar público de costume.
LÍBIO TAIETTE JÚNIOR
Chefe de Gabinete

PORTARIA Nº 23.067 DE 08 DE JANEIRO DE 2021
PORTARIA Nº. 23.067, DE 8 DE JANEIRO DE 2021
Designa o servidor Arnaldo Praxedes da Silva, Assessor de
Departamento, para a função de Tesoureiro da Prefeitura Municipal.
ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN), Prefeito do Município da
Estância Turística de Paraguaçu Paulista, Estado de São Paulo, usando
de atribuições conferidas pela legislação vigente;
RESOLVE:
Art. 1º Designar o servidor Arnaldo Praxedes da Silva, Assessor de
Departamento, portador do RG nº 18.535.926, CPF nº 074.420.208-60,
para a função de Tesoureiro da Prefeitura Municipal, a partir de 1º de
janeiro de 2021.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2021.
Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, 8 de janeiro de 2021.
ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)
Prefeito
REGISTRADA nesta Secretaria em livro próprio, na data supra e
PUBLICADA por Edital afixado em lugar público de costume.
LÍBIO TAIETTE JÚNIOR
Chefe de Gabinete

PORTARIA Nº. 23.049, DE 5 DE JANEIRO DE 2021
PORTARIA Nº. 23.049, DE 5 DE JANEIRO DE 2021

Dispõe sobre a nomeação do pregoeiro e equipe de apoio, nos termos do
Decreto nº. 4.536/2005, que regulamentou a utilização da modalidade de
licitação PREGÃO.
ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN), Prefeito do Município da
Estância Turística de Paraguaçu Paulista, Estado de São Paulo, usando
de atribuições que são conferidas pela legislação vigente;
Considerando o disposto na Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de
2002, que instituiu, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e
Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal,
modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e
serviços comuns;
Considerando o disposto no Decreto Municipal nº. 4.536, de 25 de
novembro de 2005, alterado pelo Decreto Municipal nº 5.619, de 17 de
dezembro de 2013, que regulamentou, no âmbito do Município, a
utilização da modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição
de bens e serviços comuns;
RESOLVE:
Art. 1º Nomear, a partir de 5 de janeiro de 2021, o Pregoeiro responsável
pelos trabalhos do Pregão e os componentes da sua Equipe de Apoio:
I - Pregoeiro: Ricardo Cordeiro Custódio;
II - Equipe de Apoio:  
a) Arnaldo Perandré Meira;
b) Gabriel Augusto Loiola da Motta;
c) Heloise Caroline Bernardi.
Art. 2º De conformidade com o art. 8º, § 2º, do Decreto Municipal nº.
4.536, de 25 de novembro de 2005, e suas alterações, o período de
investidura do pregoeiro e da respectiva equipe de apoio será por um
período de um ano, admitindo-se reconduções.
Art. 3º Fica revogada a Portaria nº. 22.915, de 11 de setembro de 2020.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, 5 de janeiro de 2021.
ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)
Prefeito
REGISTRADA nesta Secretaria em livro próprio, na data supra e
PUBLICADA por Edital afixado em lugar público de costume.
LÍBIO TAIETTE JÚNIOR
Chefe de Gabinete

PORTARIA Nº. 23.074, DE 11 DE JANEIRO DE 2021
PORTARIA Nº. 23.074, DE 11 DE JANEIRO DE 2021
Nomeia DENISE MIYUKI TANABE SASADA para a função de Presidente
do Fundo Social de Solidariedade.
ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN), Prefeito do Município da
Estância Turística de Paraguaçu Paulista, Estado de São Paulo, usando
de atribuições conferidas pela legislação vigente;
RESOLVE:
Art. 1º Nomear DENISE MIYUKI TANABE SASADA, portadora do RG nº
17.526.458, CPF nº 105.233.968-99, para a função de Presidente do
Fundo Social de Solidariedade, a partir de 1º de janeiro de 2021.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
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retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2021.
Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, 11 de janeiro de 2021.
ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)
Prefeito
REGISTRADA nesta Secretaria em livro próprio, na data supra e
PUBLICADA por Edital afixado em lugar público de costume.
LÍBIO TAIETTE JÚNIOR
Chefe de Gabinete
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