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                             DECRETO Nº 7771, DE 17 MARÇO DE 2020                            
 

“DISPÕE SOBRE MEDIDAS DE SEGURANÇA DE 
PROTEÇÃO SANITÁRIA E DE CONTENÇÃO DO 
CORONAVÍRUS (COVID-19) DE ACORDO COM AS 
DIRETRIZES EMITIDAS PELA ORGANIZAÇÃO 
MUNDIAL DA SAÚDE E PELO MINISTÉRIO DA 
SAÚDE ”.  
 

  
 O cidadão EDNILSON CAZELLATO, Prefeito 
Municipal de Paulínia, no uso da atribuição que lhe confere o art. 45, incisos IV, VI e 
parágrafo único, da Lei Orgânica do Município,  
 
 Considerando as medidas de segurança sanitária 
preconizadas no Decreto Municipal de nº 7.768, de 16 de março de 2020; e 
 
 Considerando a necessidade de conter a propagação 
de infecção e transmissão local e de preservar a Saúde Pública; 
  
 
 D E C R E T A:  
 
 Art. 1º O Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao 
Coronavirus (COVID-19), para fins de enfretamento da emergência de saúde pública, 
sem prejuízo de outras que vierem a ser propostas pelo Comitê, adota as seguintes 
determinações: 
 
 I – Restrição e controle de acesso da população ao 
Paço Municipal, com a obrigatoriedade de identificação do munícipe nas portarias 
para informar o serviço público solicitado e devidamente autorizado; 
 
 II – Quando estritamente necessário, o acesso ao 
Paço Municipal será limitado a somente um acompanhante do munícipe;  
 
 III – Utilização preferencial do canal telefônico 156 
para atendimento aos munícipes, bem como a utilização de e-mail eletrônico; 
 
 IV – Suspensão de reuniões programadas e/ou 
agendadas de servidores municipais com a população, bem como da gestão da 
Administração Pública Municipal com a sociedade civil organizada; 
 
 V – Adoção do teletrabalho (home office) a servidores 
com mais de 60 (sessenta) anos de idade e que apresentem comorbidades de saúde, 
bem como a servidores que apresentem as seguintes patologias: diabetes, pacientes 
cardíacos (doença cardíaca congênita, insuficiência cardíaca mal controlada e 
refratária e doença cardíaca esquêmica descompensada), pacientes com problemas  
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respiratórios (DPOC e asma mal controlados, doenças pulmonares intersticiais com 
complicações, fibrose cística com infecções intercorrentes, displasia bronco-pulmonar 
com complicações), mulheres grávidas e lactantes, servidores em tratamento 
oncológico, pacientes imunossupressos, portadores de cirrose hepática e casos 
específicos de saúde que devem ser comunicados à Chefia Imediata; 
 
 VI – As hipóteses mencionadas no inciso anterior 
deverão ser comprovadas mediante encaminhamento de documentação e/ou relatório 
médico para e-mail da Chefia Imediata; e 
 
 VII – Estudo de medidas administrativas no âmbito da 
Administração Pública que poderão ser adotadas de forma a equilibrar a assistência 
da Administração com o público. 
 
 
 Art. 2º Fica incluída a Secretaria Municipal de Defesa 
Civil no Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavirus instituído no art. 1º do 
Decreto Municipal nº 7.768, de 16 de março de 2020. 
 
 Art. 3º Este decreto entrará em vigor da data de sua 
publicação. 
 
    
 Paulínia, 17 de março de 2020. 

 
 
 
 EDNILSON CAZELLATO 
          Prefeito Municipal 
 
 Lavrado na Secretaria dos Negócios Jurídicos e 

publicado no Gabinete do Prefeito, na data supra. 
 
 
 

LEONARDO ESPÁRTACO CEZAR BALLONE 
  Secretário Municipal de Chefia de Gabinete 

 
 

 
                                                                      GUILHERME MELLO GRAÇA 

                                                                      Secretário de Negócios Jurídicos Interino 
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LISTA DE E-MAILS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS 
 

Secretaria  E-mail 

Gabinete do Prefeito gabinete@paulinia.sp.gov.br 

Secretaria de Governo governo@paulinia.sp.gov.br 

Secretaria de Saúde secsaude@paulinia.sp.gov.br 

Secretaria de Educação se@paulinia.sp.gov.br 

Secretaria de Negócios 
Jurídicos 

juridico@paulinia.sp.gov.br 

Secretaria de Assistência Social spds@paulinia.sp.gov.br 

Secretaria de Obras e Serviços 
Públicos 

obras@paulinia.sp.gov.be 

Secretaria de Segurança 
Pública 

seguranca@paulinia.sp.gov.br 

Secretaria de Transportes transportes@paulinia.sp.gov.br 

Secretaria de Habitação sechabitacao@paulinia.sp.gov.br 

Secretaria de Planejamento deplan@paulinia.sp.gov.br 

Secretaria de Esportes ser@paulinia.sp.gov.br 

Secretaria de Turismo e 
Eventos 

Secretariadeturismoeeventos@paulinia.sp.gov.br 

Secretaria de Recursos 
Humanos 

srh@paulinia.sp.gov.br 

Secretaria de Defesa Civil secdefesacivil@paulinia.sp.gov.br 

Secretaria de Administração sma@paulinia.sp.gov.br 

Secretaria de Finanças contabilidade@paulinia.sp.gov.br 
tesouraria@paulinia.sp.gov.br 

Secretaria de Cultura cultura@paulinia.sp.gov.br 

Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico 

sic@paulinia.sp.gov.br 

Secretaria dos Negócios da 
Receita 

fiscalizacao@paulinia.sp.gov.br 

Secretaria de Defesa e 
Desenvolvimento do Meio 

Ambiente 

seddema@paulinia.sp.gov.br 
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