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DECRETOS
DECRETO Nº 7.104, DE 15 DE MARÇO DE 2017
“DISPÕE SOBRE A UTILIZAÇÃO DA DENOMINAÇÃO GUARDA
CIVIL COMO MAIS UMA FORMA DE IDENTIFICAÇÃO DA GUARDA
MUNICIPAL DE PAULÍNIA JUNTO A POPULAÇÃO, NOS TERMOS DA
LEI FEDERAL Nº 13.022, ARTIGO 22, § ÚNICO.”
		
O cidadão DIXON RONAN CRAVALHO, Prefeito Municipal
de Paulínia, usando das atribuições legais de seu cargo estabelecidas no
inciso IV e VI do artigo 45 da lei Orgânica do Município e, CONSIDERANDO
o disposto na Lei Federal nº 13.022, de 08 de agosto de 2014.
DECRETA:
		
Art. 1º - A Guarda municipal de Paulínia passa a ser
denominada e identificada também como GUARDA CIVIL, podendo
utilizar esta nomenclatura nas viaturas, uniformes, brasão e documentos
da instituição.
		
Art. 2º - A nova denominação tem a finalidade de
padronizar a terminologia já consagrada em outras Guardas Municipais
do Brasil, em especial da Região Metropolitana de Campinas - RMC.
		
Art. 3º - As despesas decorrentes da execução deste
Decreto correrão por conta de verbas próprias do orçamento vigente,
suplementadas se necessário.
		
Art. 4º- Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Paulínia, 15 de março de 2017.
DIXON RONAN CRAVALHO
Prefeito Municipal
Lavrado na Secretaria dos Negócios Jurídicos, publicado no Gabinete do
Prefeito, na data supra.
Dr. Luciano Almeida Carrer
Secretário dos Negócios Jurídico
Reginaldo Antonio Vieira
Secretário Chefe de Gabinete

PORTARIAS
Onde se lê: Paulínia, 10 de fevereiro de 2017.
Leia-se: Paulínia, 13 de fevereiro de 2017.
ERRATA:
Decreto nº 7100, datado em 24/02/2017, publicado no SOM, edição nº
1235 de 02/03/2017,
Onde se lê: “DÁ NOVA REDAÇÃO AO ITEM II, DO ARTIGO 1º DO
DECRETO Nº 7.026, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017”.
Leia- se: “DÁ NOVA REDAÇÃO AO ITEM II, DO ARTIGO 1º DO DECRETO
Nº 7.096, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017”.
e
Onde se lê: Artigo 1º - Fica alterado o item II do artigo 1º do decreto nº
7.026 de 15 de fevereiro de 2017, ...
Leia-se: Artigo 1º - Fica alterado o item II do artigo 1º do decreto nº 7.096
de 15 de fevereiro de 2017,
ERRATA:
Decreto nº 7103 datado em 07/03/2017, publicado no SOM, edição 1337
de 10/03/2017.
Onde se lê: Artigo 1º O artigo 1º, I, do Decreto nº 6998, de 28 de
setembro de 2016, que “Dispõe sobre a nova composição do Conselho
Municipal de Assistência Social do Município de Paulínia - CMASP” ...
Leia-se: O artigo 1º, I, do Decreto nº 6998, de 28 de setembro de 2016,
que “Dispõe sobre a nova composição do Conselho Municipal da Saúde
– CMS ...

LEIS
LEI Nº 3.538, DE 15 DE MARÇO DE 2017.
(Projeto de Lei nº 04/2017 de autoria do Executivo)
“DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL
SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.”

ERRATA:

		
A Câmara Municipal APROVOU e eu, Prefeito do
Município de Paulínia SANCIONO e PROMULGO a seguinte Lei:

Decreto nº 7.095, datado em 13 de fevereiro de 2017, PUBLICADO no
SOM, Edição 1.233 de 16/02/2017,

Artigo 1º - Fica aberto ao orçamento vigente, um crédito adicional
suplementar no valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais)

Expediente: A publicação do Semanário Oficial do Município de Paulínia obedece à Lei 1.753 de 09/11/93, que cria a Imprensa Oficial do Município de Paulínia. Este Semanário veicula atos oficiais do Município, e outros atos
de interesse do Executivo e da Câmara Municipal. Sua produção está sob a responsabilidade do Gabinete do Prefeito (Serviço de Expediente) e Secretaria de Governo (Departamento de Comunicação Social), Secretaria de
Planejamento e Coordenação (Serviço de Informática) e Secretaria de Negócios Jurídicos. Versão Digital.
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destinado à suplementação das dotações orçamentárias abaixo
discriminadas:
02. Câmara Municipal de Paulínia
02.01. Câmara de Vereadores
02.01.01. Direção e Administração
02.01.01.01. Legislativa
02.01.01.01.031. Ação Legislativa
02.01.01.01.031.0022. Processo Legislativo
02.01.01.01.031.0022.1.017. Ampliação, Adaptação e Reforma do
Edifício da Câmara Municipal
4.4.90.51. Obras e Instalações ................................................................
R$ 100.000,00
02.01.01.01.031.0022.2.039. Manutenção da Câmara Municipal
3.1.90.01. Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas ................
R$130.000,00
3.1.90.03.
Pensões........................................................................................
R$20.000,00
3.1.90.11. Vencimentos e Vantagens fixas – Pessoal Civil .....................
R$1.800.000,00
3.1.90.13. Obrigações Patronais .............................................................
R$ 220.000,00
3.1.91.13. Obrigações Patronais – Intra-Orçamentárias ...........................
R$145.000,00
3.3.90.30. Material de
Consumo....................................................................R$40.000,00
3.3.90.34. Outras Despesas de Pessoal Decorrentes Contratos de Ter....
R$ 160.000,00
3.3.90.39. Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica ......................
R$ 375.000,00
4.4.90.52. Equipamentos e Material
Permanente......................................... R$10.000,00
TOTAL.....................................................................................................R$
3.000.000,00
Artigo 2º - Os recursos para cobertura do presente crédito
adicional suplementar no valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de
reais) são os resultantes de anulação de dotação orçamentária abaixo
discriminada:
01. Prefeitura Municipal de Paulínia
01.16. Secretaria de Habitação
01.16.01. Gabinete do Secretário e Dependências
01.16.01.16. Habitação
01.16.01.16.482. Habitação Urbana
01.16.01.16.482.1.016. Construção Unidades Habitacionais e Obras de
Infra-estrutura
4.4.90.51. Obras e Instalação ...............................................................R$
3.000.000,00
TOTAL ...................................................................................................R$
3.000.000,00
Artigo 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Paulínia, 15 de março de 2.017
DIXON RONAN CARVALHO
Prefeito Municipal
Lavrada e publicada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

LUCIANO ALMEIDA CARRER
Secretário Municipal da Secretaria dos Negócios Jurídicos
REGINALDO ANTONIO VIEIRA
Secretário Municipal da Chefia do Gabinete
LEI Nº 3.539, DE 15 DE MARÇO DE 2017.
(Projeto de Lei nº 05/2017 de autoria do Executivo
com mensagens aditivas nº 01 e 02 do executivo e
emendas aditivas 03 e 04 e modificativas 05 e 06 do
Vereador Kiko Meschiati)
“DISPÕE
SOBRE
A
REORGANIZAÇÃO
DA
ESTRUTURA
ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”
A Câmara Municipal APROVOU e eu, Prefeito do Município de
Paulínia SANCIONO e PROMULGO a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
Disposições Preliminares
Artigo 1º - A Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal
de Paulínia passa a obedecer às disposições fixadas nesta Lei, no que
concerne à sua organização e às atribuições gerais das unidades que a
compõem.
Artigo 2º - Para desenvolver suas atividades legais e
constitucionais, a Prefeitura Municipal de Paulínia dispõe de
órgãos próprios da Administração Direta, integrados, e que devem,
conjuntamente, buscar atingir objetivos e metas fixados pelo Governo
Municipal.
Artigo 3º - O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito Municipal,
auxiliado diretamente pelos Secretários Municipais, conforme disposto
nesta Lei.
Artigo 4º - A Administração Direta é composta por Secretarias
Municipais, todas subordinadas diretamente ao Prefeito Municipal.
CAPÍTULO II
Órgãos da Administração Pública Municipal
Artigo 5º - A Administração Direta é composta, ademais do
Gabinete do Poder Executivo, pelos seguintes órgãos:
Ia)
b)
c)

Órgãos Estratégicos:
Secretaria Municipal de Chefia de Gabinete do Prefeito;
Secretaria Municipal de Governo; e
Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos.

II d)
e)
f)

Órgãos de Suporte Administrativo:
Secretaria Municipal de Finanças e Administração;
Secretaria Municipal de Negócios da Receita; e
Secretaria Municipal de Recursos Humanos.

III a)
b)
c)
d)

Órgãos Executivos:
Secretaria Municipal de Assistência Social;
Secretaria Municipal de Cultura;
Secretaria Municipal de Defesa Civil;
Secretaria Municipal de Defesa e Desenvolvimento do Meio
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Ambiente;
e)
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico;
f)
Secretaria Municipal de Educação;
g)
Secretaria Municipal de Esportes e Recreação;
h)
Secretaria Municipal de Habitação;
i)
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos;
j)
Secretaria Municipal de Planejamento e Controle Urbano;
k)
Secretaria Municipal de Saúde;
l)
Secretaria Municipal de Segurança Pública;
m)
Secretaria Municipal de Transportes;
n)
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.
Parágrafo único - Os Órgãos Estratégicos, de Suporte
Administrativo e de Execução diferem-se pelo perfil das atividades
desempenhadas e em razão do quantitativo de cargos de direção, chefia
e assessoramento que integram sua estrutura.
CAPÍTULO III
Dos Órgãos da Administração Direta
Artigo 6º - A estrutura administrativa e funcional básica de cada
um dos órgãos da Administração Direta, dadas a natureza e nível de
atuação, é composta pelas seguintes unidades funcionais ou atividades,
em regime de subordinação hierárquica:
ICHEFIA DE GABINETE: Unidade organizacional de
assessoramento, com atribuições de coordenação e execução de
atividades de suporte e gestão dos gabinetes de cada Secretaria;
II DEPARTAMENTO: Unidade organizacional com funções
de coordenação, planejamento e análise de processos e atividades
que requerem conhecimento específico, em função da projeção de
programas, projetos e pesquisas características, responsável por
resultados e produtos particulares em cada área de atuação;
III CHEFIA: Unidade organizacional com atribuições de supervisão
de ações e acompanhamento da implementação e operacionalização de
processos de trabalho de natureza técnica ou administrativa inerentes à
sua área de atuação, efetivando entregas de competência da Chefia a
que esteja vinculada;
IV NÚCLEO: Unidade organizacional com funções finalísticas de
operacionalização de ações específicas, dentro do campo de atribuição
próprio da unidade organizacional a que esteja vinculada;
VASSESSORIA TÉCNICA: Unidade organizacional de
assessoramento de nível superior, com atribuições de coordenação
e planejamento de políticas, voltada ao assessoramento técnico do
Secretário; e
VI ASSESSORIA ESPECIAL: Unidade de assessoramento
vocacionada à coordenação das ações e projetos estratégicos de
governo, e à supervisão e avaliação das atividades dos órgãos da
Administração Municipal.
CAPÍTULO IV
Das competências dos Órgãos da Administração Direta
Artigo 7º - São competências de todas as Secretarias Municipais:
Ioferecer subsídios ao Governo Municipal na formulação de
diretrizes gerais e prioridades da ação Municipal;
II garantir a concretização das políticas, diretrizes e prioridades
definidas pelo Governo Municipal para a sua área de competência;
III garantir ao Prefeito o apoio necessário ao desempenho de suas
funções e especialmente as condições necessárias para a tomada de
decisões, coordenação e controle da Administração Pública Municipal;
IV coordenar, integrando esforços, recursos financeiros, materiais

e humanos colocados à sua disposição, garantindo aos seus órgãos o
apoio necessário à realização de suas atribuições; e
Vparticipar da elaboração do orçamento municipal e acompanhar
a sua execução.
Artigo 8º - São competências específicas do Gabinete do
Executivo:
Iauxiliar no desenvolvimento de estudos, propostas e pareceres
específicos, fornecendo informações e apoio técnico ao Chefe do
Executivo para a definição das principais prioridades de gestão, em
âmbito municipal;
II promover a interlocução com os órgãos de controle externo,
acompanhando os processos administrativos decorrentes da atuação
destes;
III orientar e supervisionar tecnicamente as atividades políticas e
administrativas, na Administração Municipal;
IV implementar o uso de ferramentas da tecnologia da informação,
sob delegação do Chefe do Executivo, como instrumento de auxílio
na implementação de programas e projetos da Administração Pública
Municipal; e
Vgarantir ao Poder Executivo as interfaces políticas necessárias
ao cumprimento dos movimentos, programas e ações governamentais.
Artigo 9º - Compete ao Órgão Estratégico, além de outras
responsabilidades específicas estabelecidas em Lei:
Ielaborar estudos, propostas e pareceres específicos, fornecendo
informações e apoio técnico para a coordenação da ação do Governo e
para a definição das principais prioridades do Poder Público Municipal;
II oferecer, na área de sua atribuição, subsídios ao Governo
Municipal que possibilitem aferir a evolução dos processos e serviços em
vista dos objetivos e metas fixadas;
III garantir ao Governo Municipal as interfaces políticas necessárias
às relações com os cidadãos, movimentos sociais, instituições públicas e
privadas no âmbito municipal, e com os demais entes de Direito Público;
e
IV trabalhar pela integração da ação governamental, colaborando
com os demais órgãos para a execução do plano de governo.
Artigo 10 - São competências específicas dos Órgãos
Estratégicos:
ISecretaria Municipal de Chefia de Gabinete do Prefeito:
a)
prestar assistência e assessoramento direto e imediato ao Chefe
do Executivo Municipal nas suas funções político-administrativas;
b)
planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar as
atividades do Gabinete do Prefeito;
c)
subsidiar as atividades do Chefe do Executivo Municipal,
objetivando o alcance das metas do serviço público municipal, do
planejamento estratégico municipal, do plano de governo, do Plano
Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei Orçamentária
Anual e seus programas e projetos específicos;
d)
subsidiar as atividades do Chefe do Executivo Municipal em
questões relativas ao atendimento das determinações legais;
e)
desempenhar missões específicas, expressamente atribuídas
por meio de atos próprios, despachos e ordens verbais;
f)
analisar informações de interesse do Chefe do Executivo
Municipal com o objetivo de subsidiar o Prefeito para conhecimento e
tomada de decisão;
g)
auxiliar o Prefeito na interlocução de natureza executiva,
internamente com os diversos setores da Prefeitura, e externamente com
outras instâncias;
h)
formular e implementar a política de comunicação social do
Município e as campanhas publicitárias de caráter institucional;
i)
prestar serviço de assessoria de imprensa e de eventos ao
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Prefeito Municipal e aos demais órgãos municipais da Administração
Direta e Indireta;
j)
atuar com as demais Secretarias, oferecendo suporte técnico e
subsídios para melhoria do desempenho organizacional, monitorando a
adequação e otimização dos sistemas de:
1)
gestão documental;
2)
gestão de pessoas;
3)
de tecnologia da informação; e
4)
de suprimentos e serviços.
II Secretaria Municipal de Governo:
a) responder pelo protocolo geral e pela recepção e atendimento aos
cidadãos;
b)elaborar normas e promover ações relativas ao recebimento, logística,
seleção e arquivamento dos processos e documentos em geral;
c) oferecer apoio ao Prefeito Municipal e aos demais órgãos municipais
da Administração Direta Indireta nas relações com a sociedade;
d)monitorar e avaliar a imagem do Governo Municipal.
III - Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos:
a)
assistir, coordenar e orientar as atividades referentes à
representação judicial e extrajudicial do Município, bem como garantir
a prestação de consultoria e assessoria jurídica aos órgãos do Poder
Executivo;
b)
planejar e programar a execução das ações necessárias à
defesa dos interesses da municipalidade em juízo, ou fora dele;
c)
prestar assessoramento jurídico e técnico-legislativo ao Prefeito,
bem como assistir o Prefeito no controle interno da legalidade dos atos
da Administração, fiscalizando os atos dos órgãos da Administração
Direta e propondo sua anulação quando for o caso ou a adoção das
medidas judiciais cabíveis;
d)
incentivar os debates jurídico-institucionais de forma a obter
referenciamento básico para a formulação de novas políticas na área de
atuação do município;
e)
promover a uniformização da jurisprudência administrativa no
âmbito de sua competência, por meio da edição de súmulas, bem como
emitir parecer técnico nos procedimentos licitatórios;
f)
representar o Prefeito sobre providências de ordem jurídica
reclamadas pelo interesse público e pela boa aplicação das normas
vigentes;
g)
fixar a interpretação da Constituição, das Leis e demais atos
normativos, a ser uniformemente seguida pelos órgãos e entidades
da Administração Municipal, bem como aqueles resultantes de
jurisprudência iterativa dos Tribunais; e
h)
requisitar aos órgãos do Poder Executivo Municipal informações,
certidões, cópias, exames, diligências e esclarecimentos necessários ao
cumprimento de suas finalidades institucionais.
Artigo 11 - Compete aos Órgãos de Suporte Administrativo:
Icoordenar e viabilizar apoio jurídico e administrativo à execução
das políticas, diretrizes e metas de governo;
II definir políticas, normas e procedimentos para o
desenvolvimento e qualificação dos recursos que viabilizam a efetividade
dos processos levados a efeito pelo Poder Executivo Municipal; e
III viabilizar a execução da política municipal, negociando e fixando
prioridades, normas e padrões para a eficiente atuação da governança
municipal.
Artigo 12 - São competências específicas dos Órgãos de Suporte
Administrativo:
ISecretaria Municipal de Finanças:
a)
planejar e orientar a política econômica, financeira e fiscal do
Governo Municipal;
b)
planejar atividades pertinentes ao levantamento contábil para

apuração da receita e despesa, de acordo com a legislação vigente;
c)
controlar e gerenciar a arrecadação orçamentária e extra
orçamentária e os pagamentos devidos pelo tesouro municipal;
d)
coordenar a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias e dos
orçamentos anuais;
e)
executar e acompanhar os orçamentos anuais, bem como
realizar todos os registros e demonstrativos contábeis;
f)
manter contatos nas esferas municipais, estaduais e federais em
assuntos relacionados à sua área de atuação;
g)
controlar a arrecadação orçamentária e extra orçamentária;
h)
efetuar os pagamentos devidos pelo tesouro;
i)
programar e acompanhar os desembolsos financeiros relativos
aos processos licitatórios;
j)
executar todos os controles contábeis e orçamentários da
Administração Direta;
k)
atender às solicitações da Câmara Municipal e do Tribunal
de Contas do Estado implantar normas e procedimentos para o
processamento de licitações destinadas a efetivar contratação de
serviços e obras e compra de materiais;
l)
elaborar e implantar normas e controles referentes à
administração do material e do patrimônio;
II Secretaria Municipal de Negócios da Receita:
a)
planejar e coordenar as atividades de arrecadação e dos
serviços relacionados com o recebimento das receitas tributárias;
b)
acompanhar a sua realização pelo controle e pela cobrança dos
débitos fiscais;
c)
desenvolver atividades relacionadas ao lançamento,
arrecadação, controle e fiscalização dos tributos imobiliários e mobiliários
e demais receitas municipais;
d)
participar de estudos e projetos sobre a legislação tributária,
visando à manutenção e/ou aumento da arrecadação municipal;
e)
organizar e manter atualizado os lançamentos e o cadastro fiscal
mobiliário, imobiliário;
f)
expedir instruções ou ordens de serviços visando o
aprimoramento dos serviços de arrecadação, lançamento e cadastro;
g)
propor normas, disciplinar procedimentos, executar, orientar e
supervisionar os serviços de concessão de parcelamento de débitos
fiscais não inscritos;
h)
zelar pela fiel observância e aplicação das Leis, Decretos e
regulamentos em matéria pertinente à receita municipal;
i)
efetuar diligências para a localização de devedores da fazenda
municipal e a apuração de bens penhoráveis;
j)
realizar atos que visem prevenir a evasão fiscal;
k)
fiscalizar, coordenar, encaminhar e agilizar a cobrança da dívida
ativa amigável ou judicial;
l)
acompanhar a execução dos acordos de débitos fiscais
municipais;
m)
aplicar penalidades pelo descumprimento de normas legais ou
administrativas;
n)
efetuar a fiscalização das declarações de índice de participação
dos municípios (Dipam) das empresas do Município; e
o)
promover a cobrança extrajudicial da dívida ativa.
III Secretaria Municipal de Recursos Humanos:
a)
planejar, promover e implantar políticas de recursos humanos
com o objetivo de alicerçar as atividades de seleção, recrutamento
e desenvolvimento de pessoal, gerenciamento de movimentação de
pessoal e de administração;
b)
planejar, controlar e ordenar despesas referentes ao custeio de
pessoal, garantindo a observância das normas legais vigentes e planos
de governo;
c)
promover e implantar política de engenharia de segurança e
medicina do trabalho dos servidores municipais;
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d)
normalizar e conduzir o processo disciplinar referente aos
servidores municipais do Poder Executivo Municipal;
e)
promover a política de desenvolvimento e progressão funcional
dos servidores públicos da Administração Pública Municipal;
f)
promover ações de recrutamento, seleção, controle e
pagamento, treinamento, avaliação de mérito, gestão do sistema de
carreiras e dos planos de lotação e demais atividades de natureza
técnica da administração de pessoal;
g)
administrar o quadro de pessoal dos órgãos da Administração
Direta; e
h)
atuar na proposição e coordenação da implementação de
políticas de valorização e aperfeiçoamento profissional, saúde,
segurança e bem-estar dos servidores municipais.
Artigo 13 - Compete aos Órgãos Executivos:
I - elaborar estudos, propostas e pareceres específicos, fornecendo
informações e apoio técnico para a implementação de Políticas Públicas
Municipais;
II - oferecer, na área de sua atribuição, subsídios e informações ao
Governo Municipal que possibilitem aferir a evolução dos processos
e serviços em vista dos objetivos afetos à política pública sob sua
responsabilidade; e
III - operacionalizar as políticas públicas e serviços públicos essenciais
ao bem-estar do Munícipe.
Artigo 14 - São competências específicas dos Órgãos
Executivos:
ISecretaria Municipal Assistência Social:
a)
formular, implantar, regular, financiar, executar, monitorar e
avaliar a Política Municipal de Assistência Social, por meio da oferta
de serviços, programas e projetos socioassistenciais, com qualidade e
igualdade de acesso, na perspectiva de garantir os direitos dos cidadãos
previstos na política municipal de assistência social e de assegurar o
comando único de assistência social, de acordo com o preceituado na
PNAS - Política Nacional de Assistência Social, e no SUAS - Sistema
Único de Assistência Social;
b)
desenvolver atividades comunitárias no município;
c)
propor e gerenciar parcerias com instituições públicas, privadas
ou organização da sociedade civil organizada, consoante com os
objetivos que
d)
definem as políticas de assistência social, as metas de
atendimento e mediante termos de colaboração;
e)
formular diretrizes e políticas sociais que propiciem o acesso à
cidadania;
f)
implementar programas de combate à desigualdade, à pobreza e
à exclusão social; e
g)
elaborar, executar, incentivar e desenvolver programas,
campanhas e ações de esclarecimentos e de defesa de segmentos mais
vulneráveis da sociedade, promovendo medidas socioeducativas e/ou
de acolhimento institucional, entre outros, no âmbito da Administração
Municipal, de acordo com as orientações e deliberações das
conferências e conselhos respectivos, legislação e orientações técnicas
pertinentes a cada público.
II Secretaria Municipal de Cultura:
a)
planejar e executar as políticas públicas, programas, planos,
projetos, diretrizes, metas e eventos, objetivando o desenvolvimento
cultural da cidade;
b)
assegurar à população o acesso às fontes de cultura;
c)
organizar e manter as bibliotecas e museus municipais;
d)
apoiar, incentivar e promover a valorização das manifestações
culturais;
e)
manter intercâmbio com entidades culturais públicas ou privadas;
f)
coordenar as atividades ligadas à preservação do acervo
histórico do Município.

III Secretaria Municipal de Defesa Civil:
a)
coordenar e executar as ações de defesa civil;
b)
manter atualizadas e disponíveis as informações relacionadas à
defesa civil;
c)
elaborar implementar planos, programas e projetos de defesa
civil;
d)
contribuir para a formulação da política municipal integrada;
e)
coordenar e promover, em articulação com o Estado e a União,
a implementação de ações conjuntas dos órgãos integrantes do Sistema
Municipal de Defesa Civil - SIMDEC;
f)
elaborar plano de ação anual visando o atendimento das ações
em tempo de normalidade, bem como das ações emergenciais, com a
garantia dos recursos no orçamento municipal;
g)
instruir processos ao Chefe do Executivo Municipal, de situações
de emergência e de estado de calamidade pública;
h)
prever recursos orçamentários próprios necessários às ações
assistenciais de recuperação ou preventivas, com contrapartida às
transferências de recursos da União, na forma da legislação vigente;
i)
capacitar recursos humanos para as ações de defesa civil;
j)
participar de órgãos colegiados que tratem da execução de
medidas relacionadas com a proteção da população, preventivas e em
casos de desastres, estabelecidos no Código de Desastres, Ameaças e
Riscos;
k)
executar a distribuição e o controle de suprimentos necessários
em situação de desastres;
l)
implantar o banco de dados e elaborar os mapas temáticos
sobre ameaças, vulnerabilidades e riscos de desastres;
m)
implementar ações de medidas não-estruturais e medidas
estruturais;
n)
atentar-se às informações de alerta dos órgãos de previsão e
acompanhamento para execução dos planos operacionais em tempo
oportuno;
o)
comunicar aos órgãos competentes quando a produção, o
manuseio ou o transporte de produtos perigosos colocar população em
perigo;
p)
promover, em articulação com outros Municípios e Coordenadora
Regional de Defesa Civil, a organização e implementação de Núcleos
Comunitários de Defesa Civil – NUDEC;
q)
promover o intercâmbio técnico entre organismos
governamentais e defesa civil; e
r)
exercer as atividades de secretaria-executiva da Comissão
Municipal de Defesa Civil.
IV Secretaria Municipal de Defesa e Desenvolvimento do Meio
Ambiente:
a)
estimular a preservação e restauração dos processos ecológicos
essenciais das espécies e dos ecossistemas;
b)
planejar, desenvolver, coordenar, orientar e fiscalizar as
atividades referentes à preservação dos recursos naturais e do meio
ambiente, à educação ambiental e à defesa dos direitos dos animais, e
aplicar sanções administrativas, quando couber;
c)
definir e implantar áreas e seus componentes representativos
de todos os ecossistemas originais do espaço territorial do município a
serem especialmente protegidos;
d)
desenvolver estudos, análises e planos, no sentido de orientar a
política ambiental do Governo Municipal;
e)
garantir educação ambiental em todos os níveis de ensino da
rede municipal e conscientização pública para a preservação do meio
ambiente;
f)
executar o licenciamento ambiental em empreendimentos, em
geral, a serem instalados ou existentes no município, no âmbito de
competência da Secretaria;
g)
fiscalizar o licenciamento de loteamentos e desmembramentos
de terras particulares e manifestar-se sobre aprovações em plantas de
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edificações submetidas à apreciação da organização;
h)
estimular a proteção do meio ambiente e combate à poluição em
qualquer uma de suas formas e causas;
i)
registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de
pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seu território;
j)
estimular e contribuir para o reflorestamento ecológico em áreas
degradadas, especialmente na proteção de encostas e dos recursos
hídricos, objetivando atingir o índice mínimo de cobertura vegetal;
k)
requisitar a realização periódica de inspeções nos sistemas de
controle de poluição e prevenção de riscos de acidentes das instalações
e atividades de significativo potencial poluidor, incluindo a avaliação
detalhada dos efeitos de sua operação sobre a qualidade física, química
e biológica dos recursos ambientais, bem como sobre a saúde dos
trabalhadores e da população afetada;
l)
promover medidas administrativas e judiciais de
responsabilização dos causadores de poluição ou de degradação
ambiental;
m)
estimular a pesquisa, o desenvolvimento e a utilização de fontes
alternativas, não poluentes, bem como de tecnologia poupadora de
energia; e
n)
exigir o inventário das condições ambientais das áreas sob
ameaça de degradação ou já degradadas.
VSecretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico:
a)
promover políticas para o desenvolvimento econômico no
Município em consonância com as diretrizes do Plano de Governo e
proposições, orientações e deliberações do Conselho Municipal de
Desenvolvimento Econômico e Social;
b)
formular políticas de fomento e desenvolvimento econômico,
em consonância com as diretrizes de Governo, que visem incrementar
a atividade econômica do Município, por intermédio de parcerias com a
iniciativa privada, organismos financeiros nacionais e internacionais;
c)
promover o desenvolvimento econômico sustentável dos setores
econômicos e produtivos;
d)
desenvolver canais de atração de negócios, atuando como
facilitador nos diversos segmentos empresariais;
e)
atrair novos investimentos para o Município;
f)
fomentar e desenvolver ações que contribuam para a inserção
produtiva de pessoas, famílias ou comunidades do município,
prioritariamente aqueles que se encontram em situação de maior
vulnerabilidade social;
g)
implementar medidas que favoreçam a melhor inserção
ocupacional, auxiliando os cidadãos no processo de emancipação
profissional e financeira;
h)
promover políticas a fim de atrair, manter e criar
empreendimentos que gerem empregos, renda e recursos para
investimentos que promovam a qualidade de vida e a autoestima do
cidadão;
i)
prestar apoio técnico e jurídico a estabelecimentos comerciais,
industriais, de serviços e de turismo, de modo a fornecer condições
necessárias para o estabelecimento e permanência sustentáveis destes
no Município;
j)
promover políticas que tornem o Município polo e referência de
consumo, lazer e serviços para os habitantes da região, especialmente
os municípios vizinhos que compõem a orla da Região Metropolitana de
Campinas; e
k)
coordenar e executar as atividades de proteção e defesa do
consumidor.
VI Secretaria Municipal de Educação:
a)
coordenar a política municipal de educação, de acordo com as
diretrizes estabelecidas nas legislações municipal, estadual e federal;
b)
promover a democratização da gestão escolar, por meio da
participação da comunidade no processo;
c)
coordenar, supervisionar, orientar e executar os serviços

relacionados com a manutenção do ensino maternal e infantil;
d)
coordenar, supervisionar, orientar e executar os serviços
relacionados com a manutenção do ensino fundamental e médio;
e)
definir, elaborar, coordenar e viabilizar a implantação de
programas, projetos e atividades voltadas ao desenvolvimento do ensino;
f)
Estabelecer formas de acompanhamento e avaliação do
processo educacional municipal;
g)
promover a orientação técnico-pedagógica do pessoal docente
e especialista, necessários à eficiência das ações educacionais e à
melhoria da qualidade do ensino;
h)
definir a Política Municipal de Educação, em consonância com
as diretrizes estabelecidas em legislação vigente;
i)
a coordenação, acompanhamento e avaliação do Plano
Municipal de Educação;
j)
o monitoramento e a avaliação dos resultados de educação do
Sistema Municipal de Ensino;
k)
assegurar o ingresso e a permanência de todas as crianças e
jovens nas Unidades da rede de ensino municipal, atuando conforme
diretrizes municipal, estadual e federal;
l)
assegurar a educação inclusiva como responsabilidade do
sistema municipal de ensino; e
m)
apoiar as demais secretarias municipais em temas transversais
às políticas públicas para a educação.
VII Secretaria Municipal de Esportes e Recreação:
a)
definir e planejar as políticas públicas, programas, planos,
projetos, eventos, diretrizes e metas, objetivando o desenvolvimento e a
prática do desporto;
b)
garantir à população o acesso ao esporte e lazer;
c)
promover a participação de crianças, jovens e adultos na prática
de esportes coletivos e individuais;
d)
gerenciar e executar os programas, os projetos e as atividades
de educação física, lazer, recreação, promoção e assistência esportiva;
e)
articular-se com órgãos da Administração Pública Municipal,
sobretudo as Secretarias Municipais de Saúde, Educação e Cultura e
Turismo, visando a execução de ações integradas;
f)
administrar diretamente, por terceiros ou de forma associativa,
os espaços e próprios públicos de recreação e de esportes;
g)
gerenciar, pleitear, cadastrar, propor e acompanhar convênios
com universidades, entidades, federações e entes federativos, na
consecução de políticas públicas desportivas; e
h)
coordenar, implementar, controlar e avaliar os programas,
projetos e ações de cunho social, destinados às atividades físicas de
participação e de recreação.
VIII - Secretaria Municipal de Habitação:
a)
desenvolver e implantar programas e projetos habitacionais
voltados às necessidades da população de baixa renda;
b)
assegurar políticas fundiárias que garantam a função social da
terra urbana;
c)
promover a melhoria das condições de habitabilidade das
habitações existentes;
d)
promover a regularização de áreas com assentamentos
subnormais, loteamentos e parcelamentos irregulares ou clandestinos;
e)
reassentar moradores de áreas impróprias ao uso habitacional e
em situação de risco;
f)
fiscalizar as áreas livres e as unidades habitacionais; e
g)
articular com os órgãos dos demais níveis de governo
objetivando a celebração de convênios, parcerias, contratos e
instrumentos afins, voltados à habitação.
IX - Secretaria Municipal de Planejamento e Controle Urbano:
a)
definir política urbana e de desenvolvimento do Município,
auxiliando em sua execução e operacionalização;
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b)
gerenciar, monitorar e avaliar a execução do Plano Plurianual de
Metas, conforme legislação vigente;
c)
garantir o planejamento, a orientação, a coordenação e a
fiscalização das atividades referentes ao uso e ocupação do solo e
posturas urbanas, bem como delimitar as zonas de expansão urbana
e de obras particulares, segundo as diretrizes do Plano Diretor do
Município e os demais instrumentos legais previstos para esta finalidade;
d)
fiscalizar o licenciamento de loteamentos e desmembramentos
de terras e obras particulares, bem como aprovar plantas e edificações
submetidas à apreciação da Secretaria;
e)
estabelecer diretrizes para a política municipal de saneamento
básico e ambiental, bem como articular as ações entre os órgãos
executivos e regulador do Município; e
f)
elaborar, em conjunto com outros órgãos e entidades municipais,
estaduais, nacionais e internacionais, estudos e políticas públicas com o
objetivo de promover o desenvolvimento sustentável do Município.
X - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos:
a)
assessorar a Administração Municipal nos assuntos que dizem
respeito ao planejamento e execução de serviços de obras públicas;
b)
elaborar especificações técnicas, direta ou indiretamente, para a
contratação de obras ou serviços de engenharia;
c)
acompanhar os projetos e as obras do Governo Municipal, desde
a sua concepção até a sua conclusão;
d)
padronizar e normatizar tecnicamente todos os projetos
desenvolvidos pelo Município;
e)
planejar, coordenar, orientar e fiscalizar a execução de projetos
de obras públicas executadas por terceiros;
f)
desenvolver projetos oriundos de estudos preliminares
efetuados pelos demais órgãos do Município;
g)
levantar e fornecer elementos técnicos para a realização de
processos licitatórios, deste participando por meio de análise das peças
técnicas do processo;
h)
coordenar obras públicas de médio e grande porte, empreitadas
ou executadas diretamente;
i)
coordenar e supervisionar a execução de projetos de obras de
concessionárias no município; e
j)
gerenciar contratos de obras por meio de controle dos
cronogramas físico-financeiros.
k)
assistir e assessorar o Prefeito na execução de programas,
planos, projetos, diretrizes e metas, na área dos serviços públicos
urbanos;
l)
coordenar ações e executar planos, programas, projetos e
atividades para implementação da política de serviços públicos urbanos
do Município;
m)
coordenar, orientar e executar os serviços pertinentes à
manutenção e conservação de vias, praças, jardins, cursos d’água e
demais logradouros públicos;
n)
planejar e implementar as ações relativas à iluminação pública;
o)
planejar a manutenção do sistema viário pavimentado e nãopavimentado do Município;
p)
coordenar a manutenção do sistema hidro-plúvio-escoador do
Município;
q)
coordenar e realizar a manutenção e expansão das áreas de
verde paisagístico, em conjunto com as secretarias competentes; e
r)
coordenar ações voltadas a limpeza urbana.
XI - Secretaria Municipal de Saúde:
a)
planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de
saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde;
b)
participar do planejamento, programação e organização da rede
regionalizada e hierarquizada do Sistema Único de Saúde (SUS), em
articulação com a direção estadual;
c)
participar da execução, controle e avaliação das ações

referentes às condições e aos ambientes de trabalho;
d)
executar serviços de vigilância epidemiológica, de vigilância
sanitária, de alimentação e nutrição, de vigilância de saúde do
trabalhador;
e)
dar execução, no âmbito municipal, à política de insumos e
equipamentos para a saúde;
f)
colaborar na fiscalização das agressões ao meio ambiente que
tenham repercussão sobre a saúde humana e atuar, junto aos órgãos
competentes, para controlá-las;
g)
controlar e avaliar a execução de contratos e convênios firmados
pelo município com as entidades prestadoras de serviços privados de
saúde;
h)
controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de
saúde;
i)
normatizar complementarmente as ações e serviços públicos de
saúde no seu âmbito de atuação;
j)
deﬁnir e implementar programas, projetos e políticas na área
municipal de saúde; e
k)
promover estudos, normas e padrões de saúde pública.
XII - Secretaria Municipal de Segurança Pública:
a)
estimular e colaborar como parte de ação conjunta, por
intermédio de suas unidades e de todos os setores ligados aos assuntos
de segurança pública, tais como o Poder Judiciário, Ministério Público,
Polícias Civil e Militar, CIRETRAN, Polícia Federal, Forças Armadas,
Corpo de Bombeiro Militar e as entidades governamentais ou não,
que tenham atividades relacionadas, direta ou indiretamente, com a
segurança pública;
b)
desenvolver e implantar políticas que promovam a proteção
ao cidadão, articulando e integrando os organismos governamentais e
a sociedade, visando organizar e ampliar a capacidade de defesa da
população;
c)
planejar, operacionalizar e executar ações voltadas para a
segurança da comunidade, dentro de seus limites de competência;
d)
representar o Poder Público Municipal junto aos conselhos
municipais de segurança e demais órgãos e entidades afins;
e)
controlar, supervisionar e coordenar o desenvolvimento
das atribuições da Guarda Civil Municipal, de forma a garantir-lhe a
consecução dos seus fins previstos na Constituição Federal e legislação
pertinente;
f)
assessorar o Prefeito e demais secretários nos assuntos
pertinentes à segurança pública e defesa social;
g)
desenvolver projetos em conjunto com as instituições direta ou
indiretamente relacionadas com as questões de segurança pública, com
vistas a proporcionar melhores condições de controle, prevenção e/ou
enfrentamento da criminalidade;
h)
contribuir com ações efetivas, dentro dos seus limites de
competência, com vistas à redução e à contenção dos índices de
criminalidade;
i)
garantir, por meio da Guarda Civil Municipal, as funções de
polícia administrativa no âmbito municipal, prestando proteção e
segurança, interna e externamente, aos próprios municipais, seus
equipamentos e usuários;
j)
atuar preventivamente, de forma a impedir a ocupação irregular
das propriedades públicas municipais;
k)
atuar, solidariamente, nas atividades de segurança e fiscalização
do trânsito, no âmbito do Município, respeitados os limites de sua
competência;
l)
interagir com as demais secretarias, seguindo as diretrizes
legais de Segurança Pública e procurando adaptar à realidade da ordem
pública do município;
m)
estabelecer ações, convênios e parcerias, quando necessário,
com as entidades nacionais e ou estrangeiras que exerçam atividades
destinadas a estudos e pesquisa de interesse da segurança pública;
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n)
promover a vigilância e o policiamento diurno e noturno dos
logradouros públicos;
o)
promover a fiscalização da utilização adequada dos parques,
praças, jardins e outros bens do domínio público, evitando depredações;
p)
promover a vigilância das áreas de preservação do patrimônio
natural e cultural do município, bem como preservar mananciais e a
defesa da fauna, flora e meio ambiente;
q)
colaborar com a fiscalização municipal, na aplicação da
legislação referente ao exercício do poder de polícia administrativa do
município; e
r)
promover cursos, oficinas, seminários e encontros inerentes à
Secretaria.
XIII - Secretaria Municipal de Transportes:
a)
promover o planejamento, integração, supervisão, fiscalização,
controle, gerenciamento e regulamentação dos serviços de transportes
coletivos e individuais de passageiros;
b)
executar o controle e fiscalização do trânsito, conforme normas
do Código de Trânsito Brasileiro, no exercício regular do poder de polícia;
c)
avaliar, planejar, executar, coordenar e supervisionar as ações,
projetos e programas relativos ao transporte, de forma a melhorar as
condições de segurança e fluidez do trânsito;
d)
aplicar multas por infrações de trânsito e julgar os recursos
contra elas interpostos;
e)
administrar os terminais de ônibus;
f)
operar e fiscalizar os estacionamentos rotativos de veículos
(Zona Azul); e
g)
estudar e propor a celebração de convênios, ajustes, parcerias e
demais instrumentos voltados à área de sua competência.
XIV – Secretaria de Turismo e Eventos
a)
promover atividades e eventos voltados para as atividades de
lazer;
b)
incrementar a prática da atividade turística; e
c)
apreciar e incentivar os projetos turísticos desenvolvidos pela
atividade privada.
CAPÍTULO V
Da estrutura organizacional dos Órgãos da Administração Direta
Artigo 15 - A estrutura organizacional de cada órgão da
administração direta será a definida nos anexos específicos desta Lei,
que detalham suas competências.
CAPÍTULO VI
Dos Cargos em Comissão e Funções em Confiança
Artigo 16 - Fica criado o Quadro de Cargos em Comissão
conforme o Anexo I desta Lei.
§ 1º - Os cargos em comissão são regidos pelo Estatuto do
Servidor Público e vinculados ao regime geral de previdência.
§ 2º - O vencimento estipulado pelo Anexo I é devido aos
nomeados para os cargos em comissão.
§ 3º - O nomeado para cargo em comissão que for titular de
cargo efetivo do Município poderá optar por uma das seguintes formas
de percepção de vencimento correspondente:
a) manutenção do valor percebido por seu cargo efetivo acrescido da
diferença entre este e o montante fixado como vencimento base do
cargo em comissão;
b) manutenção do valor percebido por seu cargo efetivo acrescido
do percentual previsto no Anexo I, incidente sobre o montante total
correspondente ao vencimento base do cargo em comissão.
§ 4º - As regras de incorporação previstas no art.2º da LC no

29/2004 não se aplicam aos servidores que optarem pela percepção de
vencimento disciplinada pelo § 3º, b, deste artigo.
§ 5º - As descrições sumárias das atribuições dos cargos em
comissão são as constantes do Anexo III.
Artigo 17 - Fica criado o Quadro de Funções de Confiança e
Funções Específicas de Confiança conforme o Anexo II desta Lei.
§ 1º - O servidor designado para função específica de confiança
receberá, a título de gratificação, o valor nominal discriminado no Anexo
II, mantendo-se a percepção do valor correspondente ao seu cargo de
origem.
§ 2º - Enquanto perdurar a designação prevista no parágrafo
anterior, considera-se como vencimento base, para fins de cálculo das
demais vantagens remuneratórias, a soma do vencimento-base do cargo
de origem e da gratificação prevista no Anexo II.
§ 3º - A designação para função de confiança implica alteração
das atribuições do servidor, enquanto perdurar a designação.
§ 4º - As descrições sumárias das atribuições dos cargos
designados para função de confiança constam do Anexo IV.
Artigo 18 - Os cargos em comissão são de livre nomeação e
exoneração do Prefeito Municipal, respeitados os critérios e requisitos
de provimentos e, também, ao total de no mínimo 40% (quarenta por
cento) de cargos em comissão privativos dos titulares de cargo efetivo,
constantes do Anexo I.
CAPÍTULO VII
Disposições Finais e Transitórias
Artigo 19 - Toda a estrutura, bem como os cargos em comissão
da administração direta, ficam criados ou alterados em conformidade
com esta Lei e segundo os termos dos Anexos, extinguindo-se os demais
cargos em comissão não previstos nesta Lei.
§ 1º - A Secretaria Municipal de Recursos Humanos
providenciará a alteração das unidades organizacionais e dos padrões
de lotação dos servidores.
§ 2º - A Secretaria Municipal de Finanças providenciará
o remanejamento das dotações orçamentárias, em face da nova
composição dos órgãos e competências da administração direta, que
deverá ser publicado por Decreto.
§ 3º - O cargo de Secretário de Saúde do Município de Paulínia deverá
ser privativo de profissional da saúde com profissão regulamentada.
Artigo 20 - Esta Lei entrará em vigência na data de sua
publicação.
Artigo 21 – Ficam extintas as Funções Gratificadas criadas pelo
artigo 5º e Anexo VIII, da Lei nº 1.295/1990 e alterada pelas Leis nºs
1.460/1991, 1.720/1993, 2.133/1997 e 2.386/2000.
Artigo 22 - Ficam revogadas as disposições em contrário, em
especial as Leis nºs 1.294/1990, 2.050/1997, 2.085/1997, 2.094/1997,
2.512/2002, 2.853/2006, 3.010/2009, 3.322/2013 e 3.409/2014.
Paulínia, 15 de março de 2.017.
DIXON RONAN CARVALHO
Prefeito Municipal
Lavrada e publicada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
LUCIANO ALMEIDA CARRER
Secretário Municipal da Secretaria dos Negócios Jurídicos
REGINALDO ANTONIO VIEIRA
Secretário Municipal da Chefia do Gabinete
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Observamos que os anexos indicados pela presente lei se encontram
disponíveis no site, www.sp.gov.br, “serviços” “serviços on line”, link, “leis
municipais”.

PORTARIAS
PORTARIA N.º 082/2017
DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO PARA CARGO DE PROVIMENTO
EFETIVO.
O cidadão DIXON RONAN CARVALHO, Prefeito do Município
de Paulínia, usando das atribuições legais de seu cargo e para que se
dê cumprimento ao que estabelece a Seção II Da Nomeação da Lei
Complementar Municipal n.º 17 de 09/10/2001, pela presente,
R E S O L V E:
I – Nomear o (a) Sr. (a) TULIO SIMÕES FEITOSA DE OLIVEIRA,
portador (a) da cédula de identidade RG n.º 11.283.382-97 – SSP/
BA e CPF n.º 046.345.405-76, a partir de 10/03/2017, para exercer o
cargo efetivo de PROCURADOR junto à (o) SECRETARIA MUNICIPAL
DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS em virtude de sua classificação em 02º
lugar, no Concurso Público n.º 01/2016 homologado em 06/12/2016,
pelo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da Administração Direta da
Municipalidade de Paulínia.
II – Nos termos do artigo 12 da Lei Complementar n.º 17, de
09/10/2001, o (a) referido (a) servidor (a) assinará Termo de Posse
e apresentará declaração de bens e valores que constituem o seu
patrimônio, e declaração de que não exerce outro cargo, emprego ou
função pública inacumulável, sob as penas da Lei.
III – O (a) servidor (a) nomeado (a) estará sujeito a estágio
probatório por período de três anos, de acordo com artigo 16 do Estatuto.
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
Paulínia, 13 de março de 2017.
DIXON RONAN CARVALHO
Prefeito Municipal
Lavrada no Departamento de Recursos Humanos da Secretaria
Municipal de Recursos Humanos e publicada na Secretaria Municipal da
Chefia do Gabinete do Prefeito na data supra.
PORTARIA N.º 083/2017
DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO PARA CARGO DE PROVIMENTO
EFETIVO.
O cidadão DIXON RONAN CARVALHO, Prefeito do Município
de Paulínia, usando das atribuições legais de seu cargo e para que se
dê cumprimento ao que estabelece a Seção II Da Nomeação da Lei
Complementar Municipal n.º 17 de 09/10/2001, pela presente,
R E S O L V E:
I – Nomear o (a) Sr. (a) QUIRINO DE ALMEIDA LAURA FILHO,
portador (a) da cédula de identidade RG n.º 32.238.665-2 – SSP/SP e
CPF n.º 291.844.918/09, a partir de 14/03/2017, para exercer o cargo
efetivo de PROCURADOR junto à (o) SECRETARIA MUNICIPAL DOS
NEGÓCIOS JURÍDICOS em virtude de sua classificação em 02º lugar
(PCD), no Concurso Público n.º 01/2016 homologado em 06/12/2016,

pelo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da Administração Direta da
Municipalidade de Paulínia.
II – Nos termos do artigo 12 da Lei Complementar n.º 17, de
09/10/2001, o (a) referido (a) servidor (a) assinará Termo de Posse
e apresentará declaração de bens e valores que constituem o seu
patrimônio, e declaração de que não exerce outro cargo, emprego ou
função pública inacumulável, sob as penas da Lei.
III – O (a) servidor (a) nomeado (a) estará sujeito a estágio
probatório por período de três anos, de acordo com artigo 16 do Estatuto.
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
Paulínia, 14 de março de 2017.
DIXON RONAN CARVALHO
Prefeito Municipal
Lavrada no Departamento de Recursos Humanos da Secretaria
Municipal de Recursos Humanos e publicada na Secretaria Municipal da
Chefia do Gabinete do Prefeito na data supra.
PORTARIA N.º 084/2017
DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO PARA CARGO DE PROVIMENTO
EFETIVO.
O cidadão DIXON RONAN CARVALHO, Prefeito do Município
de Paulínia, usando das atribuições legais de seu cargo e para que se
dê cumprimento ao que estabelece a Seção II Da Nomeação da Lei
Complementar Municipal n.º 17 de 09/10/2001, pela presente,
R E S O L V E:
I – Nomear o (a) Sr. (a) DIEGO PIMENTA BARBOSA, portador
(a) da cédula de identidade RG n.º 44.600.255-0 – SSP/SP e CPF n.º
369.004.398-02, a partir de 14/03/2017, para exercer o cargo efetivo de
PROCURADOR junto à (o) SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS
JURÍDICOS em virtude de sua classificação em 03º lugar, no Concurso
Público n.º 01/2016 homologado em 06/12/2016, pelo Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis da Administração Direta da Municipalidade
de Paulínia.
II – Nos termos do artigo 12 da Lei Complementar n.º 17, de
09/10/2001, o (a) referido (a) servidor (a) assinará Termo de Posse
e apresentará declaração de bens e valores que constituem o seu
patrimônio, e declaração de que não exerce outro cargo, emprego ou
função pública inacumulável, sob as penas da Lei.
III – O (a) servidor (a) nomeado (a) estará sujeito a estágio
probatório por período de três anos, de acordo com artigo 16 do Estatuto.
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
Paulínia, 14 de março de 2017.
DIXON RONAN CARVALHO
Prefeito Municipal
Lavrada no Departamento de Recursos Humanos da Secretaria
Municipal de Recursos Humanos e publicada na Secretaria Municipal da
Chefia do Gabinete do Prefeito na data supra.
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PORTARIA N.º 085/2017
REVOGA EM SEU INTEIRO TEOR A PORTARIA Nº 554/2015 E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O cidadão DIXON RONAN CARVALHO, Prefeito do Município
de Paulínia, usando das atribuições legais de seu cargo, conforme CI nº
027/2017, pela presente,
R E S O L V E:
I – Revogar em seu inteiro teor a Portaria nº 554/2015, de 24 de
abril de 2015.
II – Nomear a COMISSÃO MUNICIPAL DO PARQUE
TECNOLÓGICO DE PAULÍNIA, de conformidade com o Artigo 4º da Lei
Municipal nº 3097 de 19 de julho de 2010, com a seguinte composição:
REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO - SIC
- Rui Rabelo
REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E COORDENAÇÃO - SPDC
- Janaina Padovani
REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS
JURÍDICOS - SNJ
- Luciano Almeida Carrer
REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CHEFIA DO
GABINETE DO PREFEITO - GAP
- Reginaldo Antônio Vieira
REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS DA
RECEITA - SNR
- Alexandre Baumgartner
III – A presente Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação.
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
Paulínia, 15 de março de 2.017.
DIXON RONAN CARVALHO
Prefeito Municipal
Lavrada no Departamento de Recursos Humanos da Secretaria
Municipal de Recursos Humanos e publicada na Secretaria Municipal da
Chefia do Gabinete do Prefeito na data supra.
PORTARIA N.º 086/2017
REVOGA EM SEU INTEIRO TEOR A PORTARIA Nº 570/2015 E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O cidadão DIXON RONAN CARVALHO, Prefeito do Município
de Paulínia, usando das atribuições legais de seu cargo, conforme CI nº
027/2017, pela presente,
R E S O L V E:
I – Revogar em seu inteiro teor a Portaria nº 570/2015, de 04 de
maio de 2015.
II – Nomear a COMISSÃO MUNICIPAL DE

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, de conformidade com o Artigo
5º da Lei Municipal nº 2880 de 19 de julho de 2007, com a seguinte
composição:
REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO - SIC
- Rui Rabelo
REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E COORDENAÇÃO - SPDC
- Janaina Padovani
REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS
JURÍDICOS - SNJ
- Luciano Almeida Carrer
REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CHEFIA DO
GABINETE DO PREFEITO - GAP
- Reginaldo Antônio Vieira
III – A presente Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação.
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
Paulínia, 15 de março de 2.017.
DIXON RONAN CARVALHO
Prefeito Municipal
Lavrada no Departamento de Recursos Humanos da Secretaria
Municipal de Recursos Humanos e publicada na Secretaria Municipal da
Chefia do Gabinete do Prefeito na data supra.
PORTARIA N.º 087/2017
NOMEIA COMISSÃO SINDICANTE DA CORREGEDORIA DA GUARDA
MUNICIPAL.
O cidadão DIXON RONAN CARVALHO, Prefeito do Município
de Paulínia, usando das atribuições legais de seu cargo e em
conformidade com as CIs nºs 015/2017 e 198/2017 - SSP e com a Lei
Complementar nº 59, de 29/02/2016, pela presente,
R E S O L V E:
I – Nomear a COMISSÃO SINDICANTE DA CORREGEDORIA
DA GUARDA MUNICIPAL DE PAULÍNIA, com os seguintes membros:
PRESIDENTE:
Mantovani Franco – Matricula nº 2883
MEMBROS:
Sonia Maria de Carvalho – Matricula nº 5124
Gidel Bizerra da Silva – Matricula nº 6644
II – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
Paulínia, 15 de março de 2.017.
DIXON RONAN CARVALHO
Prefeito Municipal
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Lavrada no Serviço de Desenvolvimento de Recursos Humanos do
Departamento de Recursos Humanos e publicada no Gabinete do
Prefeito na data supra.
PORTARIA N.º 088/2017
NOMEIA MEMBRO PARA COORDENAÇÃO DAS AÇÕES JUNTO AO
CONSELHO DA REGIÃO METROPOLITANA.
O cidadão DIXON RONAN CARVALHO, Prefeito do Município
de Paulínia, usando das atribuições legais de seu cargo e em
conformidade com a CI nº 118/2017 – SEPRODES, pela presente,
R E S O L V E:
I – Nomear o Sr. CARLOS ALBERTO CAVALLARO, matrícula nº
12.745, portador do RG nº 7.693.712-4, para a Coordenação das Ações
junto ao Conselho da Região Metropolitana.
II – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
Paulínia, 15 de março de 2.017.
DIXON RONAN CARVALHO
Prefeito Municipal
Lavrada no Serviço de Desenvolvimento de Recursos Humanos do
Departamento de Recursos Humanos e publicada no Gabinete do
Prefeito na data supra.
PORTARIA N.º 089/2017
“DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
PARA CONFECÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE DESCRITIVOS DE
EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS UTILIZADOS
PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.”
O cidadão DIXON RONAN CARVALHO, Prefeito do Município de
Paulínia, usando das atribuições legais de seu cargo, em conformidade
com a CI nº 074/2017 – SNJ, pela presente,
R E S O L V E:
I - Designar os servidores abaixo para efetuarem a confecção e
estruturação dos descritivos de equipamentos, bem como prestação
de serviços de manutenção preventiva e corretiva, objetos de futuras
compras para a Secretaria Municipal de Saúde:
Alexandre Augusto Berni – Matrícula 7755
Rosemary de Castro Barreto – Matrícula 12.300
Eunice Retroz Bernardes – Matrícula 5014
II – A descrição deverá ser clara, suficiente e precisa do
objeto da futura compra, com definição das características técnicas,
vedadas especificações que, por excessivas, limitem ou frustrem a
competição, demonstrando a existência de no mínimo 3 (três) marcas de
fabricantes distintos, bem como prestadores de serviços distintos e cuja
similaridade atenda aos serviços da Secretaria Municipal de Saúde, e
aos princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade,
da igualdade, da probidade administrativa e aos princípios correlatos

da celeridade, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, maior
competitividade e justo preço.
III – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
Paulínia, 15 de março de 2017.
DIXON RONAN CARVALHO
Prefeito Municipal
Lavrada no Departamento de Recursos Humanos da Secretaria
Municipal de Recursos Humanos e publicada na Secretaria Municipal da
Chefia do Gabinete do Prefeito na data supra.
PORTARIA N.º 090/2017
“DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
PARA CONFECÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE DESCRITIVOS DE
MATERIAIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
O cidadão DIXON RONAN CARVALHO, Prefeito do Município de
Paulínia, usando das atribuições legais de seu cargo, em conformidade
com a CI nº 074/2017 – SNJ, pela presente,
R E S O L V E:
I - Designar os servidores abaixo para efetuarem
a
confecção e estruturação dos descritivos de materiais objetos de futuras
compras para a Secretaria Municipal de Saúde:
Josiane Cristina Ferreira dos Santos – Matrícula 8565
Jennifer Bazilio – Matrícula 8465
Anna Carolina Ferreira Guerra – Matrícula 8845
Aline Rossi Anderle – Matrícula 12.237
Juliana Capellazzo Romano Santos – Matrícula 9114
Alexandre Augusto Berni – Matrícula 7755
Rosemary de Castro Barreto – Matrícula 12.300
II – A descrição deverá ser clara, suficiente e precisa do
objeto da futura compra, com definição das características técnicas,
vedadas especificações que, por excessivas, limitem ou frustrem a
competição, demonstrando a existência de no mínimo 3 (três) marcas
de fabricantes distintos e cuja similaridade atenda aos serviços da
Secretaria Municipal de Saúde, e aos princípios básicos da legalidade,
da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da probidade
administrativa e aos princípios correlatos da celeridade, finalidade,
razoabilidade, proporcionalidade, maior competitividade e justo preço.
III – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação.
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
Paulínia, 15 de março de 2017.
DIXON RONAN CARVALHO
Prefeito Municipal
Lavrada no Departamento de Recursos Humanos da Secretaria
Municipal de Recursos Humanos e publicada na Secretaria Municipal da
Chefia do Gabinete do Prefeito na data supra.
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EDITAIS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/2016
PROTOCOLO Nº 8071/2016
RC Nº 1469/2016 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: “AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS E ESTANTES PARA ESCOLAS
DA REDE MUNICIPAL”.
HOMOLOGO E ADJUDICO a presente licitação em favor das empresas:
1ªCNPJ: 15.595.248/0001-10
Razão Social: ARMAZENA INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - EPP
Item: 05 – Valor Unitário R$ 450,00
Valor Total: R$ 15.750,00
1ª CNPJ: 02.015.137/0001-45
Razão Social: FUNARI & FUNARI INDÚSTRIA DE MÓVEIS DE AÇO
LTDA - EPP
Item: 02 – Valor Unitário R$ 414,99
Item: 03 – Valor Unitário R$ 140,00
Item: 04 – Valor Unitário R$ 88,88
Valor Total: R$ 65.250,01
1ª
CNPJ: 14.444.220/0001-19
Razão Social: PONTASUL MÓVEIS LTDA - EPP
Item: 01 – Valor Unitário R$ 308,00
Valor Total: R$ 13.244,00
Valor Total da Licitação: R$ 94.244,01.
Paulínia, 13 de março de 2017.
DIXON RONAN CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO SOB Nº 016/2017
PROTOCOLADO: 21.577/2016
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA.
CONTRATADA: ANTOMAR FRANCISCO DE SOUZA - ME
OBJETO: AQUISIÇÃO DE FRASCOS PARA DIETAS ENTERAIS.
VALOR DA CONTRATAÇÃO: R$ 37.200,00 (trinta e sete mil e duzentos
reais).
DATA DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO: 06/03/2017.
PRAZO: 12 (doze) meses, a contar da assinatura do contrato, podendo
ser prorrogado/alterado nos limites permitidos por Lei.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 187/2016.
SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Editais e Contratos
EXTRATO DE CONTRATO SOB Nº 017/2017
PROTOCOLADO: 19.917/2016
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA.
CONTRATADA: LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP
OBJETO: AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS INFANTIS (correspondendo aos
itens: 01, 05 e 07).
VALOR DA CONTRATAÇÃO: R$ 31.840,00 (Trinta e um mil e oitocentos
e quarenta reais).
DATA DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO: 07/03/2017.
PRAZO: 12 (doze) meses, a contar da assinatura do contrato, podendo
ser prorrogado/alterado nos limites permitidos por Lei.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 183/2016.

SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Editais e Contratos
EXTRATO DE CONTRATO SOB Nº 018/2017
PROTOCOLADO: 19.917/2016
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA.
CONTRATADA: VICENTINA CALONGA – 164.449.141-91
OBJETO: AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS INFANTIS (correspondendo aos
itens: 02, 03, 04 e 06).
VALOR DA CONTRATAÇÃO: R$ 44.965,20 (Quarenta e quatro mil
novecentos e sessenta e cinco reais e vinte centavos).
DATA DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO: 07/03/2017.
PRAZO: 12 (doze) meses, a contar da assinatura do contrato, podendo
ser prorrogado/alterado nos limites permitidos por Lei.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 183/2016.
SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Editais e Contratos
EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO SOB Nº
017/2013
PROTOCOLADO: nº 23.803/2011
CONTRATANTE: MUNICIPALIDADE DE PAULÍNIA
CONTRATADA: VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA.
OBJETO: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO SOB Nº 017/2013, DE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO UNIVERSITÁRIO/TÉCNICO.
VALOR DA PRORROGAÇÃO: R$ 7.518.944,78 (Sete milhões, quinhentos
e dezoito mil novecentos e quarenta e quatro reais e setenta e oito
centavos).
DATA DA ELABORAÇÃO DO TERMO DE PRORROGAÇÃO: 14/02/2017.
PRAZO DA PRORROGAÇÃO: 12 (doze) meses, a partir de 16 de fevereiro
de 2017.
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 032/2012
SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Editais e Contratos
EXTRATO DE SUPRESSÃO DO CONTRATO SOB Nº 361/2012
PROTOCOLADO: 07.844/2012
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
CONTRATADA: MARA SÍLVIA PEZINATO – EPP.
OBJETO: SUPRESSÃO DO CONTRATO SOB Nº 361/2012, DE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
GESTÃO, EXECUÇÃO E PROMOÇÃO DE ESCOLAS DE INICIAÇÃO E
APERFEIÇOAMENTO ESPORTIVO.
VALOR DA SUPRESSÃO: R$ 1.920.017,00 (Um milhão, novecentos
e vinte mil e dezessete reais), correspondente a 44,8557% do valor
contratual vigente.
DATA DA ELABORAÇÃO DO TERMO DE SUPRESSÃO: 15/02/2017
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2012.
SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Editais e Contratos

SECRETARIA DE SAÚDE
EDITAL Nº 068 DE 2017
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Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 15.895/2011
Data de Protocolo: 17/08/2011 CEVS: 353650501-561-000739-1-1
Razão Social: NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA. CNPJ:
06.980.064/0092-10
Endereço: RUA ANTONIO CARVALHO LAJE FILHO, 425 SÍTIO BOA
VISTA Município: PAULINIA UF: SP
Resp. Legal: OTONIEL VALEROLIMA CPF: 09392925808
Resp. Técnico: TASSIA CRIVELLARI CPF: 35339963870 CBO: 06810
Conselho Prof.: N/A No. Inscr.:32423 UF:SP
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE defere a Licença de
Funcionamento para atividade de restaurante e similares. O responsável
assume cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente
pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito ao
cancelamento deste documento.
PAULÍNIA, 06 de março de 2017
GEORGE JULIEN BURLANDY
Secretário Municipal de Saúde
EDITAL Nº 069 DE 2017
Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 22.724/2014
Data de Protocolo: 16/10/2014 CEVS: 353650501-561-001220-1-7
Razão Social: COPERSUCAR ARMAZÉNS GERAIS CNPJ:
02.822.024/0047-34
Endereço: Avenida PARIS, 4077 campinas Município: PAULINIA UF: SP
Resp. Legal: LEOPOLDO VIRIATO SABOYA CPF: 19698715800
Resp. Técnico: ROSELI APARECIDA GROSSI CPF: 01694241890 CBO:
06810 Conselho Prof.: CRN No. Inscr.:2090 UF:SP
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE defere a Licença de
Funcionamento para atividade de restaurante e similares. Os responsáveis
assume cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes
as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não
cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito ao cancelamento
deste documento.
PAULÍNIA, 06 de março de 2017
GEORGE JULIEN BURLANDY
Secretário Municipal de Saúde
EDITAL Nº 070 DE 2017
Comunicado de INDEFERIMENTO referente à protocolo: 10.738/2015
Data de Protocolo: 27/05/2015 CEVS: 353650501-325-000007-0-1
Razão Social: DANIEL FEBBO DOS SANTOS
Endereço: Rua OSCAR SEIXAS GUEIRÓZ, 360 JARDIM VISTA ALEGRE
Município: PAULINIA UF: SP
Resp. Legal: DANIELFEBBO DOS SANTOS CPF: 28749672894
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE indefere a Licença de
Funcionamento para atividades de serviços de prótese dentárIa, conforme
protocolado.
PAULÍNIA, 06 de março de 2017
GEORGE JULIEN BURLANDY
Secretário Municipal de Saúde
EDITAL Nº 071 DE 2017
Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 15.608/2016
Data de Protocolo: 13/07/2016 CEVS: 353650501-561-001473-1-1

Razão Social: LICA E MARAIZA REFEIÇÕES LTDA-ME CNPJ:
17.472.134/0001-08
Endereço: Avenida PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 532 Santa Cecília
Município: PAULINIA UF: SP
Resp. Legal: MARAIZA DOS SANTOS PEREIRA CPF: 33351640838
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE defere o Licença de
Funcionamento para atividade de restaurante e similares. O responsável
assume cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente
pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito ao
cancelamento deste documento.
PAULÍNIA, 06 de março de 2017
GEORGE JULIEN BURLANDY
Secretário Municipal de Saúde
EDITAL Nº 072 DE 2017
Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 27.681/2016
Data de Protocolo: 22/11/2016 CEVS: 353650501-472-000212-1-0
Razão Social: CLETO DE MORAES COMÉRCIO DE ALIMENTOS CNPJ:
24.927.193/0001-99
Endereço: Avenida PIO XII, 165 Jardim de Itapoan Município: PAULINIA
UF: SP
Resp. Legal: ADRIANA CLETO DE MORAES JOAQUIM CPF:13790416860
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE defere a Licença de
Funcionamento para atividade de comércio varejista de produtos
alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não
especificados anteriormente. Os responsáveis assumem cumprir a
legislação vigente e observar as boas práticas referentes as atividades
prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais
exigências, ficando inclusive sujeito ao cancelamento deste documento.
PAULÍNIA, 06 de março de 2017
GEORGE JULIEN BURLANDY
Secretário Municipal de Saúde
EDITAL Nº 073 DE 2017
Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 28.008 de
28/11/2016
CEVS: 353650501-561-000354-1-6 Data de Validade: 18/11/2011
Razão Social: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A. CNPJ: 60.886.413/006692
Endereço: AV. ERNESTO IGEL,nºs 2928/2984 BONFIM Município:
PAULINIA UF: SP
Resp. Legal: ROSENEIDE FERREIRA DA SILVA CPF: 24824774845
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Defere a Baixa de responsabilidade técnica de Fabiana de Lima, CRN nº
103480/T, e assunção de responsabilidade técnica, conforme protocolado
nº 28.007 de 28/11/2016.
PAULÍNIA, 06 de março de 2017
GEORGE JULIEN BURLANDY
Secretário Municipal de Saúde
EDITAL Nº 074 DE 2017
Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 381/2017
Data de Protocolo: 09/01/2017 CEVS: 353650501-863-000285-1-7 Data
de Validade: 06/03/2018
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Razão Social: KEILA DA CUNHA LIMA
Endereço: RUA SANTA CECÍLIA, 551 SANTA CECÍLIA Município:
PAULINIA UF: SP
Resp. Legal e Resp. Técnica KEILA DA CUNHA LIMA CPF: 31674086857
CBO: 06310 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:96.696 UF:SP
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE defere a Renovação de Licença
de Funcionamento para atividade odontologica. O responsável assume
cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes
as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não
cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito ao cancelamento
deste documento.
PAULÍNIA, 06 de março de 2017
GEORGE JULIEN BURLANDY
Secretário Municipal de Saúde
EDITAL Nº 075 DE 2017
Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 2.958/2017
Data de Protocolo: 08/02/2017 CEVS: 353650501-471-000082-1-4
Razão Social: DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA. CNPJ: 03.476.811/015426
Endereço: Avenida JOSÉ PAULINO, 2279 MORUMBI Município: PAULINIA
UF: SP
Resp.Legal: LAURENT GEORGES ELISABETH CPF: 22880716802
Resp.Técnico: ALEXANDRE PANOV MOMESSO CPF: 18294303860
CBO: 06510 Conselho Prof.: CRMV No.Inscr.:11822 UF:SP
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE defere Baixa de José Teixeira
Mendes Junior, CRMV n° 16195, e assunção de responsabilidade técnica
conforme protocolado nº 2.959 de 08/02/2017.
PAULÍNIA, 06 de março de 2017
GEORGE JULIEN BURLANDY
Secretário Municipal de Saúde
EDITAL Nº 076 DE 2017
Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 3.404 14/02/2017
CEVS: 353650501-812-000005-1-5 Data de Validade: 08/03/2018
Razão Social: SCABELLO & MARCILIO LTDA.-ME CNPJ: 14.124.117/000191
Endereço: Avenida OSVALDO PIVA, 2441 JARDIM IPÊ Município:
PAULINIA UF: SP
Resp.Legal: RAFAEL GUSTAVO SCABELLO GUERRA CARLOS CPF:
31080241833
Resp.Técnico: LIDIANE DE FREITAS CPF:18805676870 CBO:05190
Conselho Prof.: CRBIO No. Inscr.:31.305/01d UF:SP
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE defere a de Licença de
Funcionamento para atividade de controle de pragas urbanas. Os
responsáveis assumem cumprir a legislação vigente e observar as
boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e
criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive
sujeito ao cancelamento deste documento.
PAULÍNIA, 06 de março de 2017
GEORGE JULIEN BURLANDY
Secretário Municipal de Saúde
EDITAL Nº 077 DE 2017

14/02/2017
14/02/2017 CEVS: 353650501-863-000008-1-7 Data de Validade:
06/03/2018
Razão Social: ANDRESSA GIOVANA DE ANDRADE PEREIRA QUAIATTI
Endereço: AVENIDA JOSÉ PAULINO, 2625 SALA 27 A CENTRO
Município: PAULINIA
Resp. Legal e Resp. Técnico: ANDRESSA GIOVANA ANDRADE PEREIRA
QUAIATTI CPF: 98452657668 CBO: 06310 Conselho Prof.: CRO No.
Inscr.:69358 UF:SP
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE defere a Renovação de
Licença de Funcionamento para atividade odontologica. Os responsáveis
assumem cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente
pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito ao
cancelamento deste documento.
PAULÍNIA, 06 de março de 2017
GEORGE JULIEN BURLANDY
Secretário Municipal de Saúde

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
Informa:
VII - Reunião do Conselho Municipal de Saúde
Foi transferida para a
Data: 22/03/2017
Horário: 18h00min horas
Local: Salão Nobre
Prefeitura Municipal de Paulínia
Participe!

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PORTARIA N.º 003 / 2017
“DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE
ESCOLA PRIVADA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NO MUNICÍPIO
DE PAULÍNIA”.
O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE PAULÍNIA, no uso de suas atribuições, considerando a instituição do
Sistema Municipal de Ensino pela Lei Complementar n.º 50/2011, referente
ao Protocolo n.º 21.530/2016,
R E S O L V E:
Art. 1.º Autorizar o Funcionamento do INSTITUTO
EDUCACIONAL VAN GOGH LTDA – EPP, inscrita no C.N.P.J. sob nº
16.529.097/0003-26, situada na Rua Angelo Varandas, nº 534, bairro
Santa Terezinha, no município de Paulínia.
Parágrafo Único: A referida escola ora autorizada
terá como nome fantasia “COLÉGIO VAN GOGH KIDS”.

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 3.437 de
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Art. 2.º Os responsáveis pelo Estabelecimento de
Ensino ficam obrigados a manter atualizados o Regimento Escolar, Plano
Escolar e seguir as orientações da Supervisão de Ensino da Secretaria
Municipal de Educação.

CONSELHOS
CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO.
Criado pela Lei Municipal n° 3.144,
de 17 de Novembro de 2010.

Art.º 3.º A Autorização de Funcionamento a que se
refere o caput deste artigo terá validade por 05 (cinco) anos a partir da
presente publicação, podendo ser revogada a qualquer tempo em caso de
descumprimento da legislação vigente.
publicação.

Art.º 4.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
Paulínia, 10 de março de 2017.
LUCIANO BENTO RAMALHO
Secretário Municipal de Educação

21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO
IDOSO
Informamos à população Paulinense, que a 21ª Reunião Ordinária, será
realizada no dia 20/03/2017, às 09:00 horas, na Casa dos Conselhos no
Complexo Rodoshopping. Pauta:
1- Informes Gerais
2- Eleição
Paulínia, 14 de março de 2017.

Lavrada na Secretaria Municipal de Educação na data supra.
EMEF “YOLANDA TIZIANI PAZETTI”
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Direção da EMEF “Yolanda Tiziani Pazetti”, situada a Rua José
Antônio Vedovello, s/n – Jd. Flamboyant – Paulínia/SP, convoca todos os
membros da APM e do Conselho de Escola para reunião a ser realizada
no dia 28 de março (terça-feira) em primeira chamada às 18:00h e em
segunda chamada as 18:30h em uma das dependências da escola, para
tratar de assuntos Gerais.
Paulínia, 14 de março de 2017.
Silvio Alves Lima
Diretor Escolar

CONVOCAÇÃO GERAL
Em conformidade ao que me confere o Regimento Interno convoco a
todos os membros do Conselho Municipal de Meio Ambiente, doravante
denominado de COMDEMA – PAULÍNIA, a participarem da REUNIÃO
ORDINÁRIA– RO que será realizada no próximo dia 27 DE março DE
2.017 (SEGUNDA-FEIRA), no Salão Nobre da Prefeitura Municipal de
Paulínia, situado a Avenida Prefeito José Lozano Araujo, 1551, no Parque
Brasil 500, na cidade de Paulínia, às:
17:30 horas com 100% de seus membros, ou
17:40 horas com 50% de seus membros, ou
17:50 horas com 1/3 de seus membros.
Não havendo quórum a reunião será transferida para outra data.
A Reunião ORDINÁRIA– RO discutirá e deliberará sobre a
seguinte ordem do dia:
1. Leitura e aprovação da ata da reunião anterior.
2. Apreciação do protocolo 3973/2017 em nome de Priscila Farias
Ebone.
3. Assuntos diversos.
Brasil, Paulínia, 15 de março de 2017.
José Carlos Silva
Coordenador Executivo
RG.: 13.034.496-5

Jorcival Fernandes de Oliveira
PRESIDENTE CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO

RESOLUÇÃO CMASP
RESOLUÇÃO nº 02 de 14 de março de 2017
Dispõe sobre a comissão Eleitoral para executar o Processo Eleitoral
dos representantes da Sociedade Civil no Conselho Municipal de
Assistência Social de Paulínia e dá outras providências.
O Conselho Municipal de Assistência Social de Paulínia – CMASP , em
REUNIÃO ORDINÁRIA realizada em 14 de março de 2017, no uso de
suas atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal nº 2950, de 23 de
setembro de 2008,
RESOLVE:
Art. 1º -Revogar a Resolução 01 de 03 de março de 2017 e
recompor a Comissão Eleitoral , conforme segue:
- Representantes do Poder Público
Jacqueline Massuia V. Vieira
Magali Vilela
Mauricio Carlos Rebouças
- Representantes da Sociedade Civil
Cleber Miguel Silva
Naldima Aparecida C. Luiz
Rosangela Aparecida Carnielli
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Paulínia, 14 de março de 2017.
Geraldo Campos Amaro
Presidente do CMASP

PAULIPREV
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PAULÍNIA – PAULÍNIA PREV
ERRATA
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Em relação à portaria de nº 56/2017 do Sr. ANTONIO FERREIRA
DA COSTA, referente à aposentadoria por tempo de contribuição,
publicada no Semanário Oficial Ano XXIII – Edição 1.236 de 09 de Março
de 2017 – pagina 06:
Onde leu-se: Ocupante do cargo de Guarda Noturno.
Leia-se: Ocupante do cargo de Pedreiro.
Paulínia, SP 16 de Março de 2017.
FABIO SOUZADA SILVA
Diretor Presidente

Desta forma, a aposentadoria aqui concedida fica na forma acima
discriminada.
Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos
retroativos a 09/03/2017.
Paulínia, 16 de Fevereiro de 2017.
José de Freitas Guimarães
Diretor Presidente

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS
PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS
PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV

APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
Artigo 6º da EC 41/2003

APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
Artigo 6º da EC 41/2003

PORTARIA Nº 59/2017

PORTARIA Nº 61/2017

A Diretoria Executiva do Instituto de Previdência dos Funcionários
Públicos do Município de Paulínia – Paulínia Previ, no uso das atribuições
conferidas, da Lei Complementar nº 18, de 09/10/2001, publicada no
Semanário Oficial do Município de Paulínia, de 19/10/2001, e tendo em
vista o que consta do processo nº 363/2016, resolve:

A Diretoria Executiva do Instituto de Previdência dos Funcionários
Públicos do Município de Paulínia – Paulínia Previ, no uso das atribuições
conferidas, da Lei Complementar nº 18, de 09/10/2001, publicada no
Semanário Oficial do Município de Paulínia, de 19/10/2001, e tendo em
vista o que consta do processo nº 313/2015, resolve:

I- Conceder Aposentadoria por Idade e Tempo de Contribuição,
conforme o artigo 6º, da EC 41/2003, com proventos calculados pela última
remuneração e reajuste pela paridade, à servidora pública municipal Sra.
MARIA JOSÉ DE SOUZA MARTINELLI, matrícula nº 6051, ocupante do
cargo de Professor IV, do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de
Paulínia.
Desta forma, a aposentadoria aqui concedida fica na forma acima
discriminada.

I- Conceder Aposentadoria por Idade e Tempo de Contribuição,
conforme o artigo 6º, da EC 41/2003, com proventos calculados pela última
remuneração e reajuste pela paridade, ao servidor público municipal Sr.
BENTO GOMES DA SILVA, matrícula nº 6562, ocupante do cargo de
Motorista, do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Paulínia.
Desta forma, a aposentadoria aqui concedida fica na forma acima
discriminada.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos
retroativos a 09/03/2017.
Paulínia, 16 de Fevereiro de 2017.
José de Freitas Guimarães
Diretor Presidente
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS
PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV
APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
Artigo 6º da EC 41/2003
PORTARIA Nº 60/2017
A Diretoria Executiva do Instituto de Previdência dos Funcionários
Públicos do Município de Paulínia – Paulínia Previ, no uso das atribuições
conferidas, da Lei Complementar nº 18, de 09/10/2001, publicada no
Semanário Oficial do Município de Paulínia, de 19/10/2001, e tendo em
vista o que consta do processo nº 381/2016, resolve:
I- Conceder Aposentadoria por Idade e Tempo de Contribuição,
conforme o artigo 6º, da EC 41/2003, com proventos calculados pela última
remuneração e reajuste pela paridade, à servidora pública municipal Sra.
VALDELICE PAULO DA SILVA CAPODÁLIO, matrícula nº 3788, ocupante
do cargo de Educadora infantil, do quadro de pessoal da Prefeitura
Municipal de Paulínia.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos
retroativos a 10/03/2017.
Paulínia, 16 de Fevereiro de 2017.
José de Freitas Guimarães
Diretor Presidente
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS
PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV
APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
Artigo 6º da EC 41/2003
PORTARIA Nº 62/2017
A Diretoria Executiva do Instituto de Previdência dos Funcionários
Públicos do Município de Paulínia – Paulínia Previ, no uso das atribuições
conferidas, da Lei Complementar nº 18, de 09/10/2001, publicada no
Semanário Oficial do Município de Paulínia, de 19/10/2001, e tendo em
vista o que consta do processo nº 373/2016, resolve:
I- Conceder Aposentadoria por Idade e Tempo de Contribuição,
conforme o artigo 6º, da EC 41/2003, com proventos calculados pela
última remuneração e reajuste pela paridade, à servidora pública municipal
Sra. CLEUZA APARECIDA DOS SANTOS MOMISSO, matrícula nº 5797,
ocupante do cargo de Professor de Educação infantil - Creche, do quadro
de pessoal da Prefeitura Municipal de Paulínia.
Desta forma, a aposentadoria aqui concedida fica na forma acima
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discriminada.

discriminada.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos
retroativos a 10/03/2017.
Paulínia, 16 de Fevereiro de 2017.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos
retroativos a 10/03/2017.
Paulínia, 16 de Fevereiro de 2017.

José de Freitas Guimarães
Diretor Presidente

José de Freitas Guimarães
Diretor Presidente

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS
PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS
PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV

APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
Artigo 3º DA E.C. 47/2005

APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
Artigo 3º DA E.C. 47/2005

PORTARIA Nº 63/2017

PORTARIA Nº 65/2017

A Diretoria Executiva do Instituto de Previdência dos Funcionários
Públicos do Município de Paulínia – Paulínia Previ, no uso das atribuições
conferidas, da Lei Complementar nº 18, de 09/10/2001, publicada no
Semanário Oficial do Município de Paulínia, de 19/10/2001, e tendo em
vista o que consta do processo nº 404/2016, resolve:

A Diretoria Executiva do Instituto de Previdência dos Funcionários
Públicos do Município de Paulínia – Paulínia Previ, no uso das atribuições
conferidas, da Lei Complementar nº 18, de 09/10/2001, publicada no
Semanário Oficial do Município de Paulínia, de 19/10/2001, e tendo em
vista o que consta do processo nº 428/2016, resolve:

I- Conceder Aposentadoria por Idade e Tempo de Contribuição,
conforme o artigo 3º da EC 47/2005, com proventos calculados pela última
remuneração e reajuste pela paridade, ao servidor público municipal Sr.
PEDRO SEVERINO PACHECO, matrícula nº 5562, ocupante do cargo
de Médico Plantonista, do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de
Paulínia.
Desta forma, a aposentadoria aqui concedida fica na forma acima
discriminada.

I- Conceder Aposentadoria por Idade e Tempo de Contribuição,
conforme o artigo 3º da EC 47/2005, com proventos calculados pela última
remuneração e reajuste pela paridade, à servidora pública municipal Sra.
SOLANGE JIUPATO DE LIMA, matrícula nº 1403, ocupante do cargo
de Professor de Educação Infantil, do quadro de pessoal da Prefeitura
Municipal de Paulínia.
Desta forma, a aposentadoria aqui concedida fica na forma acima
discriminada.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos
retroativos a 10/03/2017.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos
retroativos a 10/03/2017.

Paulínia, 16 de Fevereiro de 2017.

Paulínia, 16 de Fevereiro de 2017.

José de Freitas Guimarães
Diretor Presidente

José de Freitas Guimarães
Diretor Presidente

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS
PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS
PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV

APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
Artigo 3º DA E.C. 47/2005

APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
Artigo 6º da EC 41/2003

PORTARIA Nº 64/2017

PORTARIA Nº 66/2017

A Diretoria Executiva do Instituto de Previdência dos Funcionários
Públicos do Município de Paulínia – Paulínia Previ, no uso das atribuições
conferidas, da Lei Complementar nº 18, de 09/10/2001, publicada no
Semanário Oficial do Município de Paulínia, de 19/10/2001, e tendo em
vista o que consta do processo nº 419/2016, resolve:

A Diretoria Executiva do Instituto de Previdência dos Funcionários
Públicos do Município de Paulínia – Paulínia Previ, no uso das atribuições
conferidas, da Lei Complementar nº 18, de 09/10/2001, publicada no
Semanário Oficial do Município de Paulínia, de 19/10/2001, e tendo em
vista o que consta do processo nº 437/2016, resolve:

I- Conceder Aposentadoria por Idade e Tempo de Contribuição,
conforme o artigo 3º da EC 47/2005, com proventos calculados pela última
remuneração e reajuste pela paridade, à servidora pública municipal Sra.
ENEIDA MARIA ALVARES NOGUEIRA DA SILVA, matrícula nº 3042,
ocupante do cargo de Técnico Laboratório Nível Superior, do quadro de
pessoal da Prefeitura Municipal de Paulínia.
Desta forma, a aposentadoria aqui concedida fica na forma acima

I- Conceder Aposentadoria por Idade e Tempo de Contribuição,
conforme o artigo 6º, da EC 41/2003, com proventos calculados pela última
remuneração e reajuste pela paridade, à servidora pública municipal Sra.
IVONE APARECIDA GRANCO, matrícula nº 2663, ocupante do cargo de
Monitor, do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Paulínia.
Desta forma, a aposentadoria aqui concedida fica na forma acima
discriminada.
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Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos
retroativos a 10/03/2017.
Paulínia, 16 de Fevereiro de 2017.
José de Freitas Guimarães
Diretor Presidente
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS
PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV
APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
Artigo 6º da EC 41/2003
PORTARIA Nº 67/2017
A Diretoria Executiva do Instituto de Previdência dos Funcionários
Públicos do Município de Paulínia – Paulínia Previ, no uso das atribuições
conferidas, da Lei Complementar nº 18, de 09/10/2001, publicada no
Semanário Oficial do Município de Paulínia, de 19/10/2001, e tendo em
vista o que consta do processo nº 417/2016, resolve:
I- Conceder Aposentadoria por Idade e Tempo de Contribuição,
conforme o artigo 6º, da EC 41/2003, com proventos calculados pela
última remuneração e reajuste pela paridade, ao servidor público municipal
Sr. PAULO DE ALMEIDA BOY, matrícula nº 4068, ocupante do cargo de
Motorista, do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Paulínia.
Desta forma, a aposentadoria aqui concedida fica na forma acima
discriminada.
Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos
retroativos a 11/03/2017.
Paulínia, 16 de Fevereiro de 2017.
José de Freitas Guimarães
Diretor Presidente
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS
PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV

Desta forma, a aposentadoria aqui concedida fica na forma acima
discriminada.
Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos
retroativos a 13/03/2017.
Paulínia, 16 de Março de 2017.
José de Freitas Guimarães
Diretor Presidente
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS
PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV
APOSENTADORIA POR IDADE
Artigo 40º DA CF – Parágrafo 1º - Inciso III – Alínea B
PORTARIA Nº 69/2017
A Diretoria Executiva do Instituto de Previdência dos Funcionários
Públicos do Município de Paulínia – Paulínia Previ, no uso das atribuições
conferidas, da Lei Complementar nº 18, de 09/10/2001, publicada no
Semanário Oficial do Município de Paulínia, de 19/10/2001, e tendo em
vista o que consta do processo nº 327/2016, resolve:
I- Conceder Aposentadoria por Idade, conforme o artigo 40º, da CF –
Parágrafo 1º - Inciso III – Alínea B, com proventos proporcionais ao Tempo
de Contribuição e reajuste pelo INSS, à servidora pública municipal Sra.
NEUSA MARIA SILVEIRA GOMES MENDES, matrícula nº 5982, ocupante
do cargo de Professor I, do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de
Paulínia.
Desta forma, a aposentadoria aqui concedida fica na forma acima
discriminada.
Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos
retroativos a 13/03/2017.
Paulínia, 16 de Março de 2017.
José de Freitas Guimarães
Diretor Presidente

APOSENTADORIA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL
Artigo 40º, § 4º, III da EC 41/2003

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS
PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV

PORTARIA Nº 68/2017

APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
Artigo 3º DA E.C. 47/2005

A Diretoria Executiva do Instituto de Previdência dos Funcionários
Públicos do Município de Paulínia – Paulínia Previ, no uso das atribuições
conferidas, da Lei Complementar nº 18, de 09/10/2001, publicada no
Semanário Oficial do Município de Paulínia, de 19/10/2001, e tendo em
vista o que consta do processo nº 114/2014, resolve:
Frente à determinação judicial constante dos autos da Apelação
Cível em Mandado de Segurança nº 1000357-81.2016.8.26.0428, fica
concedida Aposentadoria Especial ao servidor público municipal Sr.
FERNANDO JOSÉ BARDOU, matrícula nº 2298 ocupante do cargo
de Cirurgião Dentista Plantonista do quadro de pessoal da Prefeitura
Municipal de Paulínia, por Tempo de Contribuição, em conformidade com
o Artigo 40º, § 4º, III da Emenda Constitucional 41/2003, com proventos
integrais calculados pela última remuneração (09/2014) e reajuste pela
paridade.

PORTARIA Nº 70/2017
A Diretoria Executiva do Instituto de Previdência dos Funcionários
Públicos do Município de Paulínia – Paulínia Previ, no uso das atribuições
conferidas, da Lei Complementar nº 18, de 09/10/2001, publicada no
Semanário Oficial do Município de Paulínia, de 19/10/2001, e tendo em
vista o que consta do processo nº 379/2016, resolve:
I- Conceder Aposentadoria por Idade e Tempo de Contribuição,
conforme o artigo 3º da EC 47/2005, com proventos calculados pela última
remuneração e reajuste pela paridade, à servidora pública municipal Sra.
MARIA HELI REZENDE COELHO, matrícula nº 469, ocupante do cargo
de Professor I, do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Paulínia.
Desta forma, a aposentadoria aqui concedida fica na forma acima
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discriminada.
Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos
retroativos a 13/03/2017.
Paulínia, 16 de Fevereiro de 2017.
José de Freitas Guimarães
Diretor Presidente
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS
PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV
APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
Artigo 3º DA E.C. 47/2005
PORTARIA Nº 71/2017
A Diretoria Executiva do Instituto de Previdência dos Funcionários
Públicos do Município de Paulínia – Paulínia Previ, no uso das atribuições
conferidas, da Lei Complementar nº 18, de 09/10/2001, publicada no
Semanário Oficial do Município de Paulínia, de 19/10/2001, e tendo em
vista o que consta do processo nº 386/2016, resolve:
I- Conceder Aposentadoria por Idade e Tempo de Contribuição,
conforme o artigo 3º da EC 47/2005, com proventos calculados pela última
remuneração e reajuste pela paridade, à servidora pública municipal Sra.
MARLENE APARECIDA DA SILVA ALCANTARA BISPO, matrícula nº 1389,
ocupante do cargo de Escriturário, do quadro de pessoal da Prefeitura
Municipal de Paulínia.
Desta forma, a aposentadoria aqui concedida fica na forma acima
discriminada.
Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos
retroativos a 13/03/2017.
Paulínia, 16 de Fevereiro de 2017.
José de Freitas Guimarães
Diretor Presidente

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos
retroativos a 13/03/2017.
Paulínia, 16 de Fevereiro de 2017.
José de Freitas Guimarães
Diretor Presidente
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS
PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV
APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
Artigo 3º DA E.C. 47/2005
PORTARIA Nº 73/2017
A Diretoria Executiva do Instituto de Previdência dos Funcionários
Públicos do Município de Paulínia – Paulínia Previ, no uso das atribuições
conferidas, da Lei Complementar nº 18, de 09/10/2001, publicada no
Semanário Oficial do Município de Paulínia, de 19/10/2001, e tendo em
vista o que consta do processo nº 432/2016, resolve:
I- Conceder Aposentadoria por Idade e Tempo de Contribuição,
conforme o artigo 3º da EC 47/2005, com proventos calculados pela última
remuneração e reajuste pela paridade, à servidora pública municipal Sra.
MARISTELA PANE MARTINS MONTEBELO, matrícula nº 3961, ocupante
do cargo de Terapeuta Ocupacional, do quadro de pessoal da Prefeitura
Municipal de Paulínia.
Desta forma, a aposentadoria aqui concedida fica na forma acima
discriminada.
Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos
retroativos a 14/03/2017.
Paulínia, 16 de Fevereiro de 2017.
José de Freitas Guimarães
Diretor Presidente
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS
PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS
PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV

APOSENTADORIA POR IDADE
Artigo 40º DA CF – Parágrafo 1º - Inciso III – Alínea B

APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
Artigo 3º DA E.C. 47/2005

PORTARIA Nº 74/2017

PORTARIA Nº 72/2017
A Diretoria Executiva do Instituto de Previdência dos Funcionários
Públicos do Município de Paulínia – Paulínia Previ, no uso das atribuições
conferidas, da Lei Complementar nº 18, de 09/10/2001, publicada no
Semanário Oficial do Município de Paulínia, de 19/10/2001, e tendo em
vista o que consta do processo nº 435/2016, resolve:
I- Conceder Aposentadoria por Idade e Tempo de Contribuição,
conforme o artigo 3º da EC 47/2005, com proventos calculados pela última
remuneração e reajuste pela paridade, ao servidor público municipal Sr.
ORIVALDO LUIZ VANSAN, matrícula nº 2179, ocupante do cargo de
Escriturário, do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Paulínia.
Desta forma, a aposentadoria aqui concedida fica na forma acima
discriminada.

A Diretoria Executiva do Instituto de Previdência dos Funcionários
Públicos do Município de Paulínia – Paulínia Previ, no uso das atribuições
conferidas, da Lei Complementar nº 18, de 09/10/2001, publicada no
Semanário Oficial do Município de Paulínia, de 19/10/2001, e tendo em
vista o que consta do processo nº 407/2016, resolve:
I- Conceder Aposentadoria por Idade, conforme o artigo 40º, da CF –
Parágrafo 1º - Inciso III – Alínea B, com proventos proporcionais ao Tempo
de Contribuição e reajuste pelo INSS, à servidora pública municipal Sra.
CÁSSIA REGINA VIRGINELLO, matrícula nº 3288, ocupante do cargo
de Educador Infantil, do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de
Paulínia.
Desta forma, a aposentadoria aqui concedida fica na forma acima
discriminada.
Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
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Paulínia, 16 de Março de 2017.
José de Freitas Guimarães
Diretor Presidente
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS
PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV
APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
Artigo 6º da EC 41/2003
PORTARIA Nº 75/2017
A Diretoria Executiva do Instituto de Previdência dos Funcionários
Públicos do Município de Paulínia – Paulínia Previ, no uso das atribuições
conferidas, da Lei Complementar nº 18, de 09/10/2001, publicada no

Semanário Oficial do Município de Paulínia, de 19/10/2001, e tendo em
vista o que consta do processo nº 426/2016, resolve:
I- Conceder Aposentadoria por Idade e Tempo de Contribuição,
conforme o artigo 6º, da EC 41/2003, com proventos calculados pela última
remuneração e reajuste pela paridade, à servidora pública municipal Sra.
REGINA CELIA CARDOSO, matrícula nº 1424, ocupante do cargo de
Auxiliar de Enfermagem, do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de
Paulínia.
Desta forma, a aposentadoria aqui concedida fica na forma acima
discriminada.
Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Paulínia, 16 de Fevereiro de 2017.
José de Freitas Guimarães
Diretor Presidente
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