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DECRETO Nº 7.781, DE 31 MARÇO DE 2020

"DISPÕE SOBRE DECLARAÇÃO DO ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA E DE MEDIDAS
ADMINISTRATIVAS PARA FINS DE SEGURANÇA
SANITÁRIA E DE CONTENÇÃO DO CORONAVÍRUS
(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 as medidas de segurança sanitária preconizadas no Decreto Municipal de nº 7.768,
de 16 de março de 2020 e no Decreto Municipal de nº 7.773, de 19 de março de 2020; e

Considerando o Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020, que reconhece o estado de
calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19, que atinge o Estado de São Paulo;

Considerando o Decreto Estadual nº 64.881, de 22 de março de 2020, que decreta a quarentena no
Estado de São Paulo no contexto da pandemia do COVID-19;

Considerando o Decreto Legislativo nº 06, de 2020, que reconhece, para fins do art. 65 ad Lei
Complementar nº 101/2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, nos termos da
solicitação do Presidente da República encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março
de 2020;

Considerando a aprovação do projeto de Decreto Legislativo nº 03, de 2020, da Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo, que reconhece o estado de calamidade pública no Estado de
São Paulo até a data de 31 de dezembro de 2020, objeto do Decreto nº 64.879, de 20 de março de
2020;

Considerando a necessidade de se remeter à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo o
decreto municipal sobre o estado de calamidade pública, nos termos do projeto de Decreto
Legislativo nº 05, de 2020;

Considerando a necessidade de conter a propagação de infecção e transmissão local e de preservar
a Saúde Pública, DECRETA:

 Este decreto reconhece o estado de calamidade pública no município de Paulínia,
decorrente da pandemia do COVID-19, aplicando os efeitos do artigo 65 da Lei de Responsabilidade
Fiscal, e dispõe sobre medidas adicionais para enfrentá-lo.

 Para o enfrentamento da situação de calamidade ora declarada, os órgãos e entidades da
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Administração Pública Municipal:

I - poderão requisitar bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que será
garantido o pagamento posterior de indenização justa, uma vez comprovado o efetivo prejuízo;

II - poderão, nos termos do art. 24, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como nos termos
dos artigos 4º a 4º-I da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e nos termos do Decreto
Federal nº 10.282, de 20 de março de 2020, autorizar a dispensa de licitação para aquisição de bens
e serviços destinados direta e indiretamente ao enfrentamento da calamidade, sempre precedidos
de pesquisa de preços comprovada por documentos idôneos;

III - poderão suspender as férias programadas dos servidores da Administração para fins de
enfrentamento imediato da pandemia;

IV - poderão remanejar servidores lotados em outros órgãos para atuarem diretamente na Secretaria
Municipal de Saúde em funções de caráter administrativo, sempre assegurando os meios de
segurança e de proteção ao servidor;

V - poderão convocar, em caráter extraordinário, servidores aposentados para atuarem no
enfrentamento imediato da pandemia, sem prejuízo de seus direitos e garantias.

 Ficam suspensas a contagem dos prazos e as disposições estabelecidas nos artigos 23 e 31
da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, enquanto perdurar o estado de
calamidade pública.

 Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo Municipal a proceder, mediante decreto, à
abertura de crédito extraordinário nos termos previstos nos artigos 41, inciso III, e 44, ambos da Lei
Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964; bem como as movimentações de dotações por meio de
transposição, remanejamento, transferência e utilização da reserva de contingência, dando-se
imediato conhecimento ao Poder Legislativo correspondente.

 A contratação emergencial de pessoal e a autorização de despesas extraordinárias deverão
observar os termos dispostos na legislação local, destinadas exclusivamente à situação de
calamidade pública.

 Os atos e despesas decorrentes da situação de calamidade pública devem ser divulgados
amplamente no correspondente Portal de Transparência, nos termos da Lei Complementar Federal
nº 101, de 4 de maio de 2000, e da Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

 Este decreto entrará em vigor da data de sua publicação.

Paulínia, 31 de março de 2020.

EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal

Lavrado na Secretaria dos Negócios Jurídicos e publicado no Gabinete do Prefeito, na data supra.

FÁBIO LUIZ ALVES
Secretário Municipal de Saúde

GUILHERME MELLO GRAÇA
Secretário de Negócios Jurídicos Interino

TONÍ GUIMARÃES
Secretário Municipal de Defesa Civil
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