
DECRETO Nº 7.800, DE 29 DE ABRIL DE 2020

REGULAMENTA A CONCESSÃO DO
BENEFÍCIO EVENTUAL POR
CALAMIDADE PÚBLICA, DISPOSTO NA
LEI MUNICIPAL Nº  3.495, DE 23 DE DEZEMBRO
DE 2015, E SUAS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS
PELA LEI Nº  3.765, DE 03 DE ABRIL DE 2020,
PARA ATENDIMENTO DE VULNERABILIDADES
ADVINDAS DA PANDEMIA DO COVID-19..

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 o Decreto Municipal nº  7781, de 31 de março de 2020, que reconhece o
estado de calamidade pública neste Município, decorrente da pandemia do COVID-19;

Considerando a necessidade de se prover famílias ou indivíduos cujo estado de
vulnerabilidade tenha sido agravado ou tenha surgido em decorrência das medidas
administrativas adotadas para contenção da transmissão do vírus nesse território,
DECRETA:

 Este Decreto regulamenta a concessão do benefício eventual por calamidade
pública, na forma de alimentos básicos essenciais e produtos de higiene pessoal e limpeza,
às famílias ou indivíduos em vulnerabilidade reconhecida pelo Poder Público, advinda da
pandemia do COVID-19, nos termos dos artigos 5º, 19 e 20 da Lei Municipal nº 3.495/2015.

 São requisitos cumulativos para a concessão do benefício eventual por calamidade
pública, disposto no inciso VI do art. 4º da Lei nº 3.495/2015:

I - comprovar residência neste Município ou estar referenciado na rede de serviços
socioassistenciais, no sistema de educação local ou no sistema de saúde local;

II - possuir renda mensal per capita igual ou inferior a ½ (meio) salário mínimo nacional
vigente.

 É vedada a concessão do auxílio por calamidade pública àqueles que já são
beneficiários do Renda da Família que integra o Programa de Ação Social - PAS.

 Para obter a concessão do auxílio por calamidade pública, o representante da
família ou o indivíduo interessado, que atenda aos requisitos dispostos nos artigos
anteriores, deverá realizar Cadastro Digital a ser disponibilizado no site oficial da Prefeitura
Municipal de Paulínia (www.paulinia.sp.gov.br), mediante o preenchimento dos dados
solicitados.
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 Os interessados que não puderem realizar o requerimento por meio do Cadastro
Digital poderão fazê-lo por meio do telefone 156, durante o horário de expediente do Paço
Municipal.

 Nos casos excepcionais em que for necessário o atendimento presencial, esse será
realizado no CRAS do território de referência do interessado, exceto para aqueles que
residem na região central, cujo atendimento será feito diretamente na SEMASC, no Paço
Municipal. Em qualquer dos casos, deverá haver agendamento prévio por telefone.

 Os requerimentos serão analisados por profissionais da Assistência Social do
Município, mediante cruzamento com os dados do CADÚnico do governo federal e do
SIGM - Sistema Integrado de Governança Municipal da Prefeitura de Paulínia.

Parágrafo único. Após análise, o interessado será informado em caso de concessão do
benefício, assim como sobre eventual documentação a ser apresentada para conferência
dos requisitos.

 A entrega do auxílio, na forma de alimentos básicos e produtos de limpeza e higiene
pessoal, será realizada 01 (uma) vez por mês, durante período a ser monitorado pela
Administração Pública durante o estado de calamidade, em pontos de cada região
administrativa.

 Os locais de entrega serão estabelecidos pela SEMASC em parceria com a
Secretaria Municipal de Educação.

 Caberá a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania definir datas e
locais para entrega do benefício.

 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação e terá vigência enquanto
perdurar o estado de calamidade decorrente da pandemia do COVID-19.

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

GUILHERME MELLO GRAÇA
Secretário de Negócios Jurídicos Interino

RITA COELHO
Secretária Municipal de Assistência Social
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