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DECRETO Nº 105, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021. 
 

  
Regulamenta a Lei nº 3.330/2021, que dispõe 
sobre a criação do programa “Programa de 
Igarassu Conectado”, com a finalidade de 
oferecer ferramentas que possibilitem o 
exercício de atividades de maneira remota pelo 
servidor da educação 
 
 

A PREFEITA DE IGARASSU, no uso das atribuições conferidas pelo inciso III do art. 
66 da Lei Orgânica do Município, e tendo em vista a Lei nº 3.330, de 29 de outubro de 
2021, 
 
  
DECRETA: 
 
  

CAPÍTULO I  
DO PROGRAMA “PROFESSOR DE IGARASSU CONECTADO”  

  
Art. 1º O presente Decreto estabelece os procedimentos, prazos e competências para a 
execução do programa “Professor de Igarassu Conectado”, instituído pela Lei nº 
3.330/2021. 

  
CAPÍTULO II  

DO CREDENCIAMENTO DE FORNECEDORES  
  
Art. 2º As Secretarias de Educação e de Gestão Integrada ficam autorizadas a publicar 
edital específico para o credenciamento de fornecedores dos bens elencados no art. 2º da 
Lei nº 3.330/2021, indicando: 

  
I - as especificações mínimas dos equipamentos; 

  
II - o prazo mínimo de validade da proposta; 
  
III - o valor fixo unitário; 
  
IV - as condições e prazos de entrega; 

  
V - as obrigações acessórias, como garantia mínima e assistência técnica do 
equipamento; 

  
VI - os procedimentos para análise de amostra do equipamento; 
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VII - a documentação habilitatória mínima do fornecedor; e 

  
VIII - o prazo e as condições de pagamento. 
 
Parágrafo único. As especificações técnicas, preços e demais informações pertinentes 
deverão ser atualizadas semestralmente, respeitadas as condições padronizadas de 
contratação.  
 
Art. 3º O chamamento público não restringirá a quantidade máxima de fornecedores a 
serem credenciados. 

  
Art. 4º O fornecedor deverá remeter à Secretaria de Educação: 

  
I - cópia da nota fiscal do equipamento, que deverá ser emitida em nome do beneficiário 
e apresentar número de série e especificações do equipamento adquirido; e 

  
II - comprovante da entrega do equipamento ao beneficiário. 
 

CAPÍTULO III 
DOS DIREITOS E DEVERES DO BENEFICIÁRIO 

 
Art. 5º Caberá ao beneficiário eleger a solução que entender mais adequada à sua rotina 
profissional, dentre aquelas que atenderem aos requisitos mínimos exigidos no processo 
de credenciamento. 
 
§1º Para cada beneficiário fica estabelecido o limite de R$ 8.000,00 (oito mil reais) 
equivalentes em equipamentos a serem adquiridos no âmbito do Programa “Professor de 
Igarassu Conectado”. 
 
§2º O beneficiário deverá declarar formalmente o recebimento do equipamento em 
conformidade com as especificações mínimas, no prazo de até 7 (sete) dias corridos, a 
contar do registro de entrega do bem pelo fornecedor. 

  
§3º Quando o beneficiário não observar o prazo previsto no § 2º, considerar-se-á como 
recebido o equipamento, ficando responsável por eventuais inconformidades do bem 
com as especificações previstas no credenciamento. 
 
Art. 6º Eventual oferta de acessórios ou serviços adicionais ao especificado no edital de 
chamamento público não implicam qualquer alteração do valor fixado no instrumento 
convocatório, constituindo mera liberalidade do fornecedor, expressamente prevista na 
proposta apresentada no âmbito do chamamento público. 
 
Art. 7º Os equipamentos adquiridos mediante credenciamento serão de propriedade do 
Município e permanecerão na posse direta dos beneficiários da ação, em regime jurídico 
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de comodato, pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses. 
 
§1º Ao final do prazo previsto no caput, e desde que atendidos os requisitos previstos no 
Termo de Compromisso de que trata o art. 7º da Lei nº 3.330/2021, ocorrerá a inversão 
da propriedade em proveito dos beneficiários. 
 
§2º Fica excepcionalmente dispensada a inscrição dos novos equipamentos de 
informática no patrimônio contábil do Município, durante o período indicado no caput. 
 
§3ºA inscrição no patrimônio contábil do Município deverá ser feita nas hipóteses de 
restituição do equipamento previstas do art. 15 da Lei nº 3.330/2021. 
 
§4º Após o regular processo administrativo de cadastramento de fornecedores, a 
Secretaria de Educação publicará portaria fixando prazo para os beneficiários 
destinarem os recursos recebidos nos termos do art. 11, §1º deste Decreto.  

 
CAPÍTULO IV 

DO TERMO DE COMPROMISSO 
 
Art. 8º Os beneficiários, após assinarem o termo de compromisso e enquanto estiverem 
na condição de comodatários, observarão os seguintes deveres: 

 
I - a conservação e o uso para fins funcionais e educativos dos equipamentos recebidos 
pelo período de 36 (trinta e seis) meses, contados da data do recebimento;  

  
II - não ceder o equipamento a terceiros ou vendê-lo, a qualquer título. 

  
III – restituir os bens à Secretaria de Educação ou do equivalente em pecúnia nos 
seguintes casos:   

  
a) exoneração; 

  
b) cessão; 

  
c) licença para tratamento de interesse particular ou para acompanhar cônjuge; 

  
d) demissão; 

  
e) aposentadoria; e 

  
f) posse em outro cargo, ressalvadas as exceções legais; 
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CAPÍTULO V 
DOS EQUIPAMENTOS DEVOLVIDOS 

 
Art. 9º A Secretaria de Educação deverá tomar providências pertinentes indicadas no 
art. 6º da Lei 3.330/2021 nas hipóteses de recebimento indevido dos equipamentos ou 
quando o beneficiário não os devolver espontaneamente nos casos de impedimento 
posterior.    
 
§1º As condições dos equipamentos devolvidos serão avaliadas por servidores da área 
de Tecnologia da Informação – TI, computação e informática, a serem designados 
mediante portaria da Secretaria de Educação. 

  
§2º Caso o equipamento seja considerado inservível, o beneficiário ficará obrigado a 
restituir o valor integral do crédito concedido, mediante desconto em folha de 
pagamento ou guia de recolhimento, passando o equipamento para sua propriedade. 

  
§3º Na hipótese de ser constatado mau funcionamento ou má conservação do 
equipamento, que não seja decorrente de seu uso ordinário, com danos não cobertos 
pela garantia, o beneficiário pode optar por arcar com os reparos necessários e devolver 
o equipamento, ou restituir o valor integral do crédito concedido, mediante desconto em 
folha de pagamento ou guia de recolhimento, hipótese em que o equipamento passará a 
ser de sua propriedade. 

  
§4º As hipóteses de afastamento ou licença diversas das previstas no art. 8º, inciso III, 
que superem 12 (doze) meses, ensejarão a devolução integral do recurso concedido para 
aquisição do equipamento, mediante desconto em folha de pagamento, passando a 
propriedade do bem para o beneficiário, salvo nos casos de: 
 
I - licença maternidade, adotante ou paternidade; 
 
II - afastamento em decorrência de casamento ou falecimento de cônjuge, pais, filhos ou 
irmãos; e 
 
III - férias regulares. 

  
CAPÍTULO VI 

 
DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIOS  

 
Art. 10 São beneficiários todos os servidores elencados no art. 3º da Lei nº 
3.330/2021em efetivo exercício. 
 
§1º Ficam impedidos de serem beneficiários para fins do Programa “Professor de 
Igarassu Conectado” os servidores que, na abertura do ano letivo do ano de 2022, 
estiverem: 
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I - em gozo de licenças: 

  
a) prêmio; 

  
b) para trato de interesse particular; 

  
c) para tratamento de saúde em prazo superior a 15 (quinze) dias; 

  
d) por motivo de doença em pessoa da família em prazo superior a 15 (quinze) dias; 

  
e) para acompanhar o cônjuge ou companheiro (a); e 

  
f) para serviço militar; 

  
II - em afastamento para: 

  
a) estudo; 

  
b) desempenho de função eletiva; e 

  
c) missão oficial no país ou no estrangeiro; 
 
III – cedidos para exerceram funções ou cargos em comissão em órgão público que não 
faça parte da Prefeitura Municipal de Igarassu; 
 
§2º Não serão excluídos do programa os servidores que se encontram nas seguintes 
condições: 
 
I - licença maternidade, adotante ou paternidade; 
 
II - afastamento em decorrência de casamento ou falecimento de cônjuge, pais, filhos ou 
irmãos; e 
 
III - férias regulares. 

  
§3º São beneficiários do Programa “Professor de Igarassu Conectado” o professor em 
exercício de funções fora de sala de aula no âmbito da Secretaria de Educação ou em 
outros órgãos da Administração Pública do município. 
 

CAPÍTULO VII  
DO PROCEDIMENTO PARA COMPRA DOS EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO 

DE CONTAS 
  

Art. 11 O beneficiário deverá apresentar o Termo de Compromisso previsto no Anexo I 
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devidamente assinado por meio de protocolo ou enviá-lo eletronicamente em endereço 
fixado em portaria pela Secretaria de Educação. 
 
§1º Verificada a regularidade do Termo de Compromisso, a Secretaria de Educação 
editará ofício endereçado à Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas com o escopo de 
providenciar o aporte de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em parcela única na folha de 
pagamento do servidor beneficiário. 

  
§2º A importância recebida na forma do §1º deverá ser utilizada exclusivamente para 
aquisição dos equipamentos cujos preços e especificações serão definidos pela 
Secretaria de Educação em processo administrativo de credenciamento, que se realizará 
mediante chamamento público. 

  
§3º Os valores correspondentes ao montante de que trata o §1º serão destinados 
diretamente aos fornecedores credenciados, que ficarão obrigados a criar uma conta 
específica na instituição financeira responsável pela operação da folha de pagamento.  

  
§4º Cada beneficiário será contemplado com um único repasse para a aquisição dos 
equipamentos. 
 
§5º O beneficiário fica obrigado a devolver ao Tesouro Municipal, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis a contar de data a ser fixada em portaria pela Secretaria de Educação, 
o saldo remanescente do valor recebido ou o valor integral na hipótese de não adquirir 
os equipamentos.  
 
§6º O beneficiário fica obrigado a, no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar da 
compra, encaminhar para a Secretaria de Educação cópia das notas fiscais e documentos 
relativos à garantia dos equipamentos, sem prejuízo de outras diligências a serem 
estabelecidas em portaria pela Secretaria de Educação.   
  

CAPÍTULO VIII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 
Art. 12 A assinatura do Termo de Compromisso implicará na presunção de que o 
beneficiário está ciente dos requisitos e deveres previstos na Lei 3.330/2021 e neste 
Decreto. 
 
Art. 13. A Secretária de Educação providenciará data para convenção ou palestra com a 
finalidade de expor os direitos, deveres e obrigações aos beneficiários da Lei nº 
3.330/2021 e proporá durante o ano letivo iniciativas de formação continuada para o uso 
de tecnologias nas atividades laborais. 

  
Art. 14. O descumprimento dos deveres assumidos mediante assinatura do Termo de 
Compromisso ensejará a devolução dos valores indevidamente recebidos ou utilizados 
em desacordo com as regras Programa “Professor de Igarassu Conectado”, mediante 



 

 

GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU 

  

desconto em folha de pagamento ou guia de recolhimento. 
  

Parágrafo único. A devolução dos recursos mencionada no caput não afasta a devida 
apuração de cometimento de falta funcional, mediante a instauração de processo 
administrativo, na forma da lei. 

  
Art. 15. Para fins de execução do Programa “Professor de Igarassu Conectado”, a 
Secretária de Educação fica autorizada a requisitar, mediante portaria, suporte funcional 
de servidores da área de Tecnologia da Informação – TI, computação e informática.    

Art. 16. Compete à Secretária de Educação estabelecer, mediante portaria, 
procedimentos complementares necessários ao fiel cumprimento deste Decreto, apreciar 
e decidir eventuais casos omissos. 
 
Art. 17. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 
 

 
Palácio dos Afonsos, Igarassu-PE, em 27 de dezembro de 2021. 

 
 
 
Elcione da Silva Ramos Pedroza Barbosa     

Prefeita de Igarassu 
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ANEXO I 

 
 

TERMO DE COMPROMISSO 
 
Eu, ______________________________________________, ocupante do 

cargo de _____________, matrícula nº_________, subscrevo o presente Termo de 
Compromisso com a finalidade de aderir ao Programa “Professor de Igarassu 
Conectado”, de maneira que autorizo a inclusão em folha de pagamento do montante 
destinado para a compra de equipamentos de informática de uso funcional e 
educacional.  

Declaro, para os devidos fins, que tenho ciência dos deveres e 
responsabilidades previstos na Lei nº 3.330/2021 e no Decreto nºXXXXXX/2021, bem 
como me comprometo a acompanhar, observar e respeitar novas orientações a serem 
fixadas em portarias editadas pela Secretária de Educação ou em ato normativo 
diverso publicado pela Prefeita do Município de Igarassu.  

 
Igarassu, ____ de dezembro de 2021 
 

_________________________________________ 
Assinatura do Profissional 
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