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                          DECRETO Nº 7799, DE 29 DE ABRIL DE 2020                            
 
 
 

“REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº 3.766, 
DE 03 DE ABRIL DE 2020, QUE DISPÕE 
SOBRE AUTORIZAÇÃO DE MEDIDAS 
EXCEPCIONAIS NO ÂMBITO DOS 
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, FINANÇAS 
PÚBLICAS EM FACE DA SITUAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA E ESTADO DE CALAMIDADE 
DECORRENTES DA PANDEMIA DO CORO-
NAVÍRUS, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE 
PAULÍNIA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.  
 
 

 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 a necessidade de 
regulamentação da Lei Municipal nº 3.766, de 03 de abril de 2020, que dispõe 
sobre a autorização de medidas excepcionais no âmbito dos contratos 
administrativos de prestação de serviços, finanças públicas em face da situação 
de emergência e estado de calamidade decorrentes da pandemia do COVID-19; 
 
 Considerando a necessidade de se trazer 
regramento claro e segurança jurídica para a Administração Pública, para fins de 
atendimento aos princípios da publicidade, impessoalidade e isonomia; 
 
 
 D E C R E T A:  
 
 Art. 1º As medidas excepcionais aprovadas pela 
Lei nº 3.766, de 03 de abril de 2020 no âmbito dos contratos administrativos de 
prestação de serviços e finanças públicas, a serem adotadas em face da 
situação de emergência e estado de calamidade pública decorrentes do 
coronavírus no Município de Paulínia, ficam regulamentadas nos termos deste 
decreto. 
 
 
 Art. 2º Os órgãos da Administração Pública 
Municipal Direta e Indireta, por intermédio dos servidores responsáveis pela 
fiscalização e de suas unidades gestoras dos contratos administrativos de 
prestação de serviços contínuos com alocação de mão de obra não eventual, 
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deverão acompanhar a evolução das normas e orientações expedidas em face 
da situação de emergência e do estado de calamidade pública decorrentes do 
coronavírus no Município de Paulínia, e adotar todas as providências 
necessárias objetivando adequar os serviços contratados às necessidades 
decorrentes do período de exceção, com a anuência do ordenador de despesas. 
 
  
 Art. 3º Na definição das providências a serem 
adotadas durante o período em que perdurar a situação de emergência e estado 
de calamidade pública decorrentes do coronavírus no Município de Paulínia, os 
órgãos da Administração Pública Municipal Direta e Indireta deverão privilegiar 
e esgotar todas as medidas legais que visem à manutenção dos contratos 
firmados, de forma justificada e observadas as determinações legais sobre a 
matéria, a fim de possibilitar o pronto restabelecimento da prestação dos serviços 
ao término da emergência e calamidade pública. 
 
  
 Art. 4º Havendo a realocação dos trabalhadores 
em outros órgãos ou entes da Administração Pública Municipal, deverá ser 
formalmente indicado pela chefia da unidade onde os serviços serão 
executados, e designado por despacho exarado pelo ordenador de despesa, um 
servidor para exercer a atribuição de fiscalização do contrato no período de 
emergência ou calamidade pública, observados os requisitos dispostos na Lei 
Municipal nº 3.766, de 03 de abril de 2020. 
 
 § 1º Na hipótese prevista no "caput" deste artigo, 
não haverá alteração da unidade original de gestão do contrato, que continuará 
responsável pela adoção das providências previstas pela legislação de regência. 
 
 § 2º Deverão ser mantidos os procedimentos de 
liquidação e pagamento preconizados na legislação de regência e nas cláusulas 
contratuais, devendo as despesas decorrentes daquele ajuste continuar a onerar 
as dotações orçamentárias originais e contabilizadas como sendo das unidades 
contratantes, para fins de cômputo de limites legais ou constitucionais. 
 
   
 Art. 5º Os órgãos da Administração Pública 
Municipal Direta, Autarquias e Fundações deverão, em relação à parcela do 
contrato suspensa ou com quantitativo reduzido, efetuar o pagamento mensal, 
deduzidas as despesas diretas e indiretas que efetivamente deixem de ocorrer, 
garantindo o reembolso à contratada das seguintes despesas relativas aos 
trabalhadores que deixem de prestar os serviços em razão da emergência e 
calamidade pública: 
 
 I – salário base; 
 



 
            Prefeitura Municipal de Paulínia 
 

 

 

 II – benefícios mensais e diários devidos em 
virtude de determinação de lei, acordo coletivo ou cláusula do contrato firmado; 
 
 III – encargos previdenciários e referentes ao 
Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. 
 
 § 1º Para os fins deste artigo, considera-se que 
deixou de prestar os serviços em razão da emergência e calamidade pública o 
trabalhador que se encontrava vinculado à execução do contrato até a véspera 
da suspensão ou redução quantitativa do ajuste, desde que a dispensa da 
execução dos serviços esteja diretamente relacionada à referida suspensão ou 
redução. 
 
 § 2º O reembolso das parcelas elencadas nos 
incisos do "caput" deste artigo, relativos aos trabalhadores definidos no § 1º 
deste artigo, estará condicionado a: 
 
 I - não demissão ou dispensa ou rescisão 
contratual dos trabalhadores afetos à prestação do serviço no período em que 
perdurar a medida excepcional; 
 
 II - não alocação do trabalhador na execução de 
serviços diversos daqueles vinculados ao contrato administrativo suspenso ou 
com quantitativo reduzido, devendo o trabalhador permanecer, durante o período 
de emergência e calamidade pública, à disposição da Administração Pública 
Municipal e estar preparado para prontamente retornar para retomada dos 
serviços; 
 
 III - outras condições e contrapartidas, a critério 
da unidade contratante, considerando a natureza e a peculiaridade do objeto 
contratual. 
 
  
 Art. 6º O reembolso das despesas previstas nos 
incisos do "caput" do artigo 5º deste decreto dar-se-á, mensalmente, a pedido 
da contratada, mediante a apresentação dos seguintes documentos: 
 
 I - relação atualizada dos empregados 
vinculados à execução do contrato; 
 
 II - folha de pagamento dos empregados 
vinculados à execução do contrato; 
 
 III - cópia do protocolo de envio de arquivos, 
emitido pela conectividade social (GFIP/SEFIP); 
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 IV - cópia da relação dos trabalhadores 
constantes do arquivo SEFIP do mês anterior ao pedido de pagamento; 
 
 V - cópia da guia quitada do INSS (GPS), 
correspondente ao mês da última fatura vencida; 
 
 VI - cópia da guia quitada do FGTS (GRF), 
correspondente ao mês da última fatura vencida; 
 
 VII - nota de débito contendo o demonstrativo 
dos valores a serem reembolsados nos termos do artigo 5º deste decreto, em 
relação a cada empregado; 
 
 VIII - certidões de regularidade fiscal e 
trabalhista da contratada; 
 
 IX - outros documentos exigidos pela 
contratante em razão da natureza e peculiaridade do contrato. 
 
 § 1º Os documentos previstos nos incisos do 
"caput" deste artigo poderão ser entregues pela contratada em formato digital, 
devendo os originais ser apresentados sempre que exigidos pelo servidor 
responsável pela fiscalização ou pela unidade responsável pela gestão do 
contrato. 
 
 § 2º O disposto neste artigo se aplica apenas no 
que couber às outras formas de trabalho diversas da relação de emprego. 
 
  
 Art. 7º Ficam mantidos os procedimentos de 
liquidação e pagamento previstos na legislação vigente e nas cláusulas 
contratuais no tocante à parcela do contrato cujos serviços continuam a ser 
prestados no período de emergência e estado de calamidade pública 
decorrentes do coronavírus no Município de Paulínia. 
 
 Art. 8º Caberá ao servidor responsável pela 
fiscalização do contrato, após o recebimento e conferência dos documentos 
relacionados no artigo 6º deste decreto, e sem prejuízo das providências em 
relação à parte dos serviços que permanecem em execução, quando o caso, 
atestar quais os trabalhadores cujas despesas com salários, benefícios e 
encargos serão objeto de reembolso, observado o disposto no § 1º do artigo 5º 
deste decreto. 
 
 § 1º Havendo falta de documento ou erro nos 
documentos apresentados, o servidor responsável pela fiscalização deverá 
notificar a contratada para que apresente toda a documentação regular no prazo 
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de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das sanções contratualmente 
previstas. 
 
 § 2º Os documentos apresentados pela 
empresa contratada, bem como o ateste do servidor responsável pela 
fiscalização do contrato, deverão ser inseridos no processo administrativo 
pertinente que deverá ser encaminhado à unidade gestora do contrato do órgão 
ou ente responsável para conferência do montante a ser efetivamente 
reembolsado à contratada, prosseguindo-se com as demais medidas 
necessárias para liquidação e pagamento, nos termos da normatização vigente. 
 
 § 3º Caberá a cada unidade orçamentária 
requerer, junto à Secretaria Municipal de Finanças, os ajustes orçamentários 
necessários para a viabilização do pagamento do reembolso, com eventual 
criação de elemento de despesa. 
 
   
 Art. 9º O reembolso das despesas previstas nos 
incisos do "caput" do artigo 5º deste decreto deverá ser realizado no mesmo 
prazo previsto no contrato para pagamento da prestação dos serviços 
executados. 
 
 
  Art. 10º Fica o Gestor do Contrato autorizado 
a aplicar o previsto no artigo 5º deste decreto e no artigo 3º da Lei Municipal nº 
3.766/2020 para reembolso de despesas relativas à manutenção de serviços 
considerados essenciais, em decorrência da diminuição da demanda 
apresentada devido ao COVID-19, reportando as justificativas em protocolado 
administrativo próprio, observados os princípios da impessoalidade e da 
publicidade, nos termos da legislação de regência. 
 
 § 1º O reembolso das parcelas para cobertura 
de despesas mencionadas no caput deste artigo, estará condicionado ao 
atendimento do previsto no § 2º do artigo 5º. 
 
 § 2º Para fins deste artigo a contratada deverá 
apresentar pedido acompanhado dos seguintes documentos: 
 
 I – Cópia do documento fiscal que comprove a 
despesa; 
 
 II – Certidões de regularidade fiscal e trabalhista; 
 
  § 3º Será aplicado o previsto, no que couber, 
no artigo 8º e parágrafos deste decreto, sendo que poderão ser solicitados outros 
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documentos a critério do servidor responsável pela fiscalização do contrato, para 
subsidiar melhor análise da solicitação. 
 
  Art. 11 Este Decreto entrará em vigor na data 
de sua publicação. 
 
 
  
 Paulínia, 29 de abril 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 
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          Secretário de Negócios Jurídicos Interino 

 
 
 

 


