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DECRETOS
DECRETO Nº 7.426 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2.018.
“DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
TRANSPORTES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. ”
O cidadão EDNILSON CAZELLATO, Prefeito Municipal de Paulínia, usando das
atribuições legais de seu cargo,
DECRETA:
Artigo 1º - Fica exonerado o cidadão LAERCIO APARECIDO GIAMPAOLI, portador da Cédula de Identidade RG nº 16.973.176-5 – SSP/SP, exercente do cargo
de Secretário Municipal de Transportes.
Artigo 2º - As despesas decorrentes do presente Decreto correrão pelas verbas
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Artigo 3º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação e
seus efeitos a partir de 28 de dezembro de 2018, revogadas as disposições em
contrário.

EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal
Lavrada no Departamento de Controle e Pagamento de Pessoal - DCPP e publicada na Secretaria Municipal da Chefia do Gabinete do Prefeito na data supra.
PORTARIA N.º 787/2018
ALTERA PORTARIA QUE NOMEOU SERVIDOR PARA EXERCER CARGO
DE PROVIMENTO EM COMISSÃO.
O cidadão EDNILSON CAZELLATO, Prefeito do Município de Paulínia, usando
das atribuições legais de seu cargo, pela presente,
R E S O L V E:
I – Ficam alterados os efeitos da portaria nº 779/2018 de 18 de dezembro, que nomeou o Sr. RICARDO JOSE PEREIRA DE BARROS como Chefe de Gabinete de
Secretário, junto a Secretaria Municipal de Esportes, para o mesmo cargo, junto a
Secretaria Municipal de Turismo.
II – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos a partir
de 18 de dezembro de 2.018.

Paulínia, 28 de dezembro de 2.018

CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.

EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal

Paulínia, 28 de dezembro de 2.018.

Lavrado e publicado na Secretaria da Chefia do Gabinete do Prefeito, na data
supra.

PORTARIAS
PORTARIA N.º 786/2018
ALTERA PORTARIA QUE NOMEOU SERVIDOR PARA EXERCER CARGO
DE PROVIMENTO EM COMISSÃO.
O cidadão EDNILSON CAZELLATO, Prefeito do Município de Paulínia, usando
das atribuições legais de seu cargo, pela presente,
R E S O L V E:

EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal
Lavrada no Departamento de Controle e Pagamento de Pessoal - DCPP e publicada na Secretaria Municipal da Chefia do Gabinete do Prefeito na data supra.
PORTARIA N.º 001/2019
DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE SERVIDORA ESTATUTARIA PARA EXERCER CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO.
O cidadão EDNILSON CAZELLATO, Prefeito do Município de Paulínia, usando
das atribuições legais de seu cargo, pela presente,
R E S O L V E:

I – Ficam alterados os efeitos da portaria nº 784/2018 de 19 de dezembro, que
nomeou o Sr. JOSE ANTONIO SECOMANDI como Assessor Especial de Políticas
Públicas II, junto a Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito, para Assessor
Especial de Políticas Públicas I, junto a mesma Secretaria.

I – Designar a Sra. ELAINE ARAI, RG nº 12.704.536-3, matrícula funcional 41963, para, sem prejuízo de sua situação de servidora estatutária, mas com prejuízo
das vantagens que por ventura tiver, enquanto permanecer no cargo, para exercer
o cargo de provimento em Comissão de Chefe de Gabinete de Secretário, junto à
Secretaria Municipal de Esportes.

II – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos a partir
de 19 de dezembro de 2.018.

II – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos a partir
de 03 de janeiro de 2.019.

CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.

CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.

Paulínia, 28 de dezembro de 2.018.

Paulínia, 03 de janeiro de 2.019.

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 Departamento de Comunicação Social), Secretaria de Planejamento e
Coordenação (Serviço de Informática) e Secretaria de Negócios Jurídicos. Versão Digital.
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EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal
Lavrada no Departamento de Controle e Pagamento de Pessoal - DCPP e publicada na Secretaria Municipal da Chefia do Gabinete do Prefeito na data supra.
PORTARIA N.º 002/2019
DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO PARA CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO.
O cidadão EDNILSON CAZELLATO, Prefeito do Município de Paulínia, usando
das atribuições legais de seu cargo, pela presente,
R E S O L V E:
I – Nomear ADRIANA DA SILVA LUCHERINI, RG nº 44.267.027-8 – SSP/SP, para
exercer o cargo de provimento em Comissão de Chefe de Gabinete do Secretário,
junto a Secretaria Municipal de Habitação.
II – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos a partir
de 03 de janeiro de 2019.
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
Paulínia, 03 de janeiro de 2.019.
EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal

VALOR DA CONTRATAÇÃO: R$ 21.730,00 (vinte e um mil setecentos e trinta
reais).
DATA DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO: 21/12/2018.
PRAZO: 6 (seis) meses, a contar da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado/alterado nos limites permitidos por Lei.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 148/2018.
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS/DICONT
EXTRATO DE CONTRATO SOB Nº 147/2018
PROTOCOLADO: 29.865/2018.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA.
CONTRATADA: TECNO MASTER AR CONDICIONADO LTDA - ME.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA
EMERGENCIAL EM SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
DE PAULÍNIA.
VALOR DA CONTRATAÇÃO: R$ 645.000,00 (seiscentos e quarenta e cinco mil
reais).
DATA DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO: 21/12/2018.
PRAZO: 180 (cento e oitenta dias) dias, a contar da assinatura do contrato.
MODALIDADE: Dispensa
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS/DICONT

CONSELHOS

Lavrada no Departamento de Controle e Pagamento de Pessoal - DCPP e publicada na Secretaria Municipal da Chefia do Gabinete do Prefeito na data supra.

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
MULHER DE PAULÍNIA - CMDM

PORTARIA N.º 003/2019

1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL
DOS DIREITOS DA MULHER DE PAULÍNIA

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO PARA CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO.
O cidadão EDNILSON CAZELLATO, Prefeito do Município de Paulínia, usando
das atribuições legais de seu cargo, pela presente,
R E S O L V E:
I – Nomear a Sra. CRISTIANE DE CASSIA NOVAIS, RG nº 30.182.799-0 – SSP/
SP, para exercer o cargo de provimento em Comissão de Assessor Especial de
Políticas Públicas II, junto a Secretaria de Chefia do Gabinete do Prefeito.
II – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos a partir
de 03 de janeiro de 2.019.
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
Paulínia, 02 de janeiro de 2.019.
EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal

Informamos à população e as Conselheiras que compõe este Conselho, que a
1ª Reunião Ordinária Mensal, será realizada no dia 10/01/2019, às 15 horas, na
Casa dos Conselhos, situado no Complexo Rodoshopping.
Pauta:
1 - Leitura da Ata anterior;
2 - Retorno do protocolo com o Ministério público
3 - Assuntos Gerais.
Paulínia, 03 de janeiro de 2019
MIRIAM MARIA ANTUNES DE SOUZA
PRESIDENTE DO CMDM

NEGÓCIOS DA RECEITA
Secretaria de Negócios da Receita – SMNR
Vem informa que a UFP

Lavrada no Departamento de Controle e Pagamento de Pessoal - DCPP e publicada na Secretaria Municipal da Chefia do Gabinete do Prefeito na data supra.

UNIDADE FISCAL DE PAULÍNIA apurada
para o exercício de 2019, é de R$3,5192.

EXTRATOS

A mesma vigorará no período de
1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019.

EXTRATO DE CONTRATO SOB Nº 146/2018
PROTOCOLADO: 19.707/2018.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA.
CONTRATADA: OSAKA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI ME.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CARNÊS
DE COBRANÇA DE IPTU, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO
ANEXO I, DO EDITAL Nº 162/2018, OBJETO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
148/2018, QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE INSTRUMENTO, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO, CORRESPONDENDO AO
ITEM: 01.

PAULIPREV
PORTARIA Nº 01/2019
APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO
DE CONTRIBUIÇÃO Artigo 6º da EC 41/2003
A Diretoria Executiva do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do
Município de Paulínia – Paulínia Previ, no uso das atribuições conferidas pela
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nicípio de Paulínia em 19/10/2001, e tendo em vista o que consta do processo nº
2061/2018, resolve:

ções legais de seu cargo, pela presente,
R E S O L V E:

I- Conceder Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição, nos termos do
art. 6° da EC 41/2003, com proventos integrais calculados pela última remuneração e reajuste pela paridade, ao(à) servidor(a) público(a) municipal Sr(a). PAULO
ENRIQUE BRÊDA, matrícula nº 5419-4, ocupante do cargo efetivo de Motorista,
do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Paulínia.

I – Exonerar a pedido, nos termos do protocolo administrativo n° 2219/2019, o
servidor GUILHERME DA COSTA LOPES, portador do CPF nº 014.744.016-51,
matrícula nº 158-3, lotado junto ao Departamento Financeiro, do cargo de Contador, a partir de 03/01/2019, declarando a vacância do correspondente cargo.

II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

II – A presente Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo
seus efeitos a partir de 03/01/2019.

Paulínia, 03 de janeiro de 2019.

CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.

Beatriz de L. N. Borlina Bernardi
Diretora Previdenciária e Atuária

Paulínia, 03 de janeiro de 2019.

PORTARIA Nº 02/2019

NÍVIA CARLA DA FONSECA
Diretora Presidente

APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE
Artigo 40º, § 1º, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal

Lavrada no Departamento Administrativo e publicada na Secretaria do Instituto de
Previdência dos Funcionários Públicos do Município de Paulínia, na data supra.

A Diretoria Executiva do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do
Município de Paulínia – Paulínia Previ, no uso das atribuições conferidas pela
Lei Complementar nº 18, de 09/10/2001, publicada no Semanário Oficial do Município de Paulínia em 19/10/2001, e tendo em vista o que consta do processo nº
375/2016, resolve:

APOSTILA RETIFICATÓRIA Nº 027/2018

I- Conceder Aposentadoria Voluntária por Idade, nos termos do § 1º, III, “a” do art.
40 da CF, com proventos integrais calculados pela média aritmética e reajuste pelo
INSS, ao(a) servidor(a) público(a) municipal Sr(a). MARIA CRISTINA DUARTE,
matrícula nº 8289-9, ocupante do cargo efetivo de Professor de Educação Básica
I, do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Paulínia.
II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Paulínia, 03 de janeiro de 2019
Beatriz de L. N. Borlina Bernardi
Diretora Previdenciária e Atuária
PORTARIA Nº 03/2019
APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE
Artigo 40º, § 1º, inciso III, alínea “b” da Constituição Federal
A Diretoria Executiva do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do
Município de Paulínia – Paulínia Previ, no uso das atribuições conferidas pela
Lei Complementar nº 18, de 09/10/2001, publicada no Semanário Oficial do Município de Paulínia em 19/10/2001, e tendo em vista o que consta do processo nº
411/2016, resolve:
I- Conceder Aposentadoria Voluntária por Idade, nos termos do § 1º, III, “b” do
art. 40 da CF, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, à razão de
88,57% de sua média remuneratória, com reajuste pelo INSS, ao(a) servidor(a)
público(a) municipal Sr(a). JOSÉ DOS REIS, matrícula nº 3954-3, ocupante do
cargo efetivo de Guarda Patrimonial, do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal
de Paulínia.
II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Paulínia, 03 de janeiro de 2019.
Beatriz de L. N. Borlina Bernardi
Diretora Previdenciária e Atuária
PORTARIA Nº 004/2019
EXONERA A PEDIDO O SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A cidadã NÍVIA CARLA DA FONSECA, Diretora Presidente do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do Município de Paulínia, usando das atribui-

BEATRIZ DE LOURDES NASCIMENTO BORLINA BERNARDI, Diretora Previdenciária e Atuária do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do Município de Paulínia - PAULIPREV, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO que a segurada SANDRA REGINA DE SOUZA ALMEIDA E
RAIMUNDO foi aposentada com proventos calculados pela última remuneração
e reajuste pela paridade, nos termos do art. 6º, da Emenda Constitucional nº
41/2003, conforme Portaria nº 25/2017;
CONSIDERANDO, que o E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos
autos do eTC nº 19579/989/17-9, considerou irregular a inclusão de parcelas remuneratórias no cálculo dos proventos;
CONSIDERANDO que os valores percebidos pelo segurado até a presente data
são alcançados pela irrepetibilidade, posto que recebidos de boa-fé;
CONSIDERANDO, mais, que foi assegurado direito de defesa e contraditório à
segurada, conforme Processo Administrativo nº 135/2016;
DECIDE:
1. RETIFICAR o ato de concessão de aposentadoria à segurada SANDRA REGINA DE SOUZA ALMEIDA E RAIMUNDO, RG 18.834.004-X-SSP/SP, CPF
077.962.028-30, NIT 1807226430-9, para constar Aposentadoria Especial de Professor por Tempo de Contribuição, nos termos do art. 6º da EC 41/2003, c/c § 5º
do art. 40 da CF, com proventos integrais calculados pela última remuneração e
reajuste pela paridade.
2. RETIFICAR o ato de concessão de aposentadoria à segurada para constar,
como valor inicial do benefício, o valor de R$ 12.829,14 (doze mil, oitocentos e
vinte e nove reais e quatorze centavos), conforme memória de cálculo anexa.
3. DETERMINAR a imediata adequação do valor dos proventos devidos à
segurada, a partir da competência 01/2019, sendo indevida qualquer compensação ou restituição dos valores percebidos pela segurada.
Esta Apostila Retificatória entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo
seus efeitos à data da concessão do benefício, a saber, 16 de dezembro de 2016.
Paulínia, aos 12 de dezembro de 2018.
BEATRIZ DE L. N. BORLINA BERNARDI
Diretora Previdenciária e Atuária
APOSTILA RETIFICATÓRIA Nº 038/2018
BEATRIZ DE LOURDES NASCIMENTO BORLINA BERNARDI, Diretora Previdenciária e Atuária do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do Município de Paulínia - PAULIPREV, no uso de suas atribuições legais,
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CONSIDERANDO que o segurado CLAUDIO CAETANO DE CAMARGO, foi aposentado com proventos calculados sobre a última de remuneração e reajuste pela
paridade, nos termos do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 47/2005, conforme
Portaria nº 89/2016;

Esta Apostila Retificatória entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo
seus efeitos à data da concessão do benefício, a saber, 16 de dezembro de 2016.

CONSIDERANDO, que o E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos
autos do TC nº 16016/989/17-0, considerou irregular a inclusão de parcelas remuneratórias no cálculo dos proventos;

BEATRIZ DE L. N. BORLINA BERNARDI
Diretora Previdenciária e Atuária

CONSIDERANDO que os valores percebidos pelo segurado até a presente data
são alcançados pela irrepetibilidade, posto que recebidos de boa-fé;
CONSIDERANDO, mais, que foi assegurado direito de defesa e contraditório ao
segurado, conforme Processo Administrativo nº 198/2016;
DECIDE:
1. RETIFICAR o ato de concessão de aposentadoria ao segurado CLAUDIO
CAETANO DE CAMARGO, RG 9.924.060-9-SSP/SP, CPF 017.035.128-98,
NIT 1010495345-1, para constar, como valor inicial do benefício, o valor de R$
5.920,22 (cinco mil, novecentos e vinte reais e vinte e dois centavos), conforme
memória de cálculo anexo.
2. DETERMINAR a imediata adequação do valor dos proventos devidos ao segurado, a partir da competência 01/2019, sendo indevida qualquer compensação ou
restituição dos valores percebidos pelo segurado.
Esta Apostila Retificatória entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo
seus efeitos à data da concessão do benefício, a saber, 14 de setembro de 2016.
Paulínia, aos 04 de dezembro de 2018.
BEATRIZ DE L. N. BORLINA BERNARDI
Diretora Previdenciária e Atuária
APOSTILA RETIFICATÓRIA Nº 044/2018
BEATRIZ DE LOURDES NASCIMENTO BORLINA BERNARDI, Diretora Previdenciária e Atuária do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do Município de Paulínia - PAULIPREV, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO que a segurada LUCIMARA RODRIGUES PRADO DE CAMARGO foi aposentada com proventos calculados pela última remuneração e reajuste pela paridade, nos termos do art. 6º, da Emenda Constitucional nº 41/2003,
conforme Portaria nº 28/2017;
CONSIDERANDO, que o E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos
autos do TC nº 17658/989/17-3, considerou irregular a inclusão de parcelas remuneratórias no cálculo dos proventos;
CONSIDERANDO que os valores percebidos pelo segurado até a presente data
são alcançados pela irrepetibilidade, posto que recebidos de boa-fé;
CONSIDERANDO, mais, que foi assegurado direito de defesa e contraditório à
segurada, conforme Processo Administrativo nº 280/2016;
DECIDE:
1. RETIFICAR o ato de concessão de aposentadoria à segurada LUCIMARA RODRIGUES PRADO DE CAMARGO, RG 17.943.441-X-SSP/SP, CPF 059.236.56892, NIT 1089457714-7, para constar Aposentadoria Especial de Professor por
Tempo de Contribuição, nos termos do art. 6º da EC 41/2003, c/c § 5º do art. 40 da
CF, com proventos integrais calculados pela última remuneração e reajuste pela
paridade.
2. RETIFICAR o ato de concessão de aposentadoria à segurada para constar,
como valor inicial do benefício, o valor de R$ 13.469,86 (treze mil, quatrocentos
e sessenta e nove reais e oitenta e seis centavos), conforme memória de cálculo
anexa.
3. DETERMINAR a imediata adequação do valor dos proventos devidos à segurada, a partir da competência 01/2019, sendo indevida qualquer compensação ou
restituição dos valores percebidos pela segurada.

Paulínia, aos 12 de dezembro de 2018.

APOSTILA RETIFICATÓRIA Nº 51/2018
BEATRIZ DE LOURDES NASCIMENTO BORLINA BERNARDI, Diretora Previdenciária e Atuária do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do Município de Paulínia - PAULIPREV, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO que a segurada MARIA HELENA NEVES foi aposentada com
proventos integrais 100% de sua remuneração, nos termos do art. 6º, da Emenda
Constitucional nº 41/2003, conforme Portaria nº 53/2014;
CONSIDERANDO, que o E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos
autos do TC nº 7939/989/16-6, considerou irregular a inclusão de parcelas remuneratórias no cálculo dos proventos;
CONSIDERANDO que os valores percebidos pela segurada até a presente data
são alcançados pela irrepetibilidade, posto que recebidos de boa-fé;
CONSIDERANDO, mais, que foi assegurado direito de defesa e contraditório à
segurada, conforme Processo Administrativo nº 49/2014;
DECIDE:
1. RETIFICAR o ato de concessão de aposentadoria à segurada MARIA HELENA
NEVES, RG 5.279.673-SSP/SP, CPF 329.520.408-00, NIT 1041777428-9, para
constar, como valor inicial do benefício, o valor de R$ 6.110,82 (seis mil, cento e
dez reais e oitenta e dois centavos), conforme memória de cálculo anexa.
2. DETERMINAR a imediata adequação do valor dos proventos devidos à
segurada, a partir da competência 01/2019, sendo indevida qualquer compensação ou restituição dos valores percebidos pela segurada.
Esta Apostila Retificatória entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo
seus efeitos à data da concessão do benefício, a saber, 11 de junho de 2014.
Paulínia, aos 10 de dezembro de 2018.
BEATRIZ DE L. N. BORLINA BERNARDI
Diretora Previdenciária e Atuária
APOSTILA RETIFICATÓRIA Nº 67/2018
BEATRIZ DE LOURDES NASCIMENTO BORLINA BERNARDI, Diretora Previdenciária e Atuária do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do Município de Paulínia - PAULIPREV, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO que a segurada MARILÉA APARECIDA CASTILHO BONILHA
foi aposentada com proventos calculados pela última remuneração e reajustes
pela paridade, nos termos do art. 6º, da Emenda Constitucional nº 41/2003, conforme Portaria nº 78/2016;
CONSIDERANDO, que o E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos
autos do eTC nº 18836/989/17-8, considerou irregular a inclusão de parcelas remuneratórias no cálculo dos proventos;
CONSIDERANDO que os valores percebidos pela segurada até a presente data
são alcançados pela irrepetibilidade, posto que recebidos de boa-fé;
CONSIDERANDO, mais, que foi assegurado direito de defesa e contraditório à
segurada, conforme Processo Administrativo nº 66/2016;
DECIDE:
1. RETIFICAR o ato de concessão de aposentadoria à segurada MARILÉA APARECIDA CASTILHO BONILHA, RG 13.097.200-9-SSP/SP, CPF 107.862.428-33,
NIT 1703626599-8, para constar, como valor inicial do benefício, o valor de R$
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6.885,78 (seis mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e setenta e oito centavos),
conforme memória de cálculo anexa.
2. DETERMINAR a imediata adequação do valor dos proventos devidos à segurada, a partir da competência 01/2019, sendo indevida qualquer compensação ou
restituição dos valores percebidos pela segurada.
Esta Apostila Retificatória entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo
seus efeitos à data da concessão do benefício, a saber, 24 de agosto de 2016.
Paulínia, aos 10 de dezembro de 2018.
BEATRIZ DE L. N. BORLINA BERNARDI
Diretora Previdenciária e Atuária
APOSTILA RETIFICATÓRIA Nº 76/2018
BEATRIZ DE LOURDES NASCIMENTO BORLINA BERNARDI, Diretora Previdenciária e Atuária do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do Município de Paulínia - PAULIPREV, no uso de suas atribuições legais,

são alcançados pela irrepetibilidade, posto que recebidos de boa-fé;
CONSIDERANDO, mais, que foi assegurado direito de defesa e contraditório à
segurada, conforme Processo Administrativo nº 290/2016;
DECIDE:
1. RETIFICAR o ato de concessão de aposentadoria à segurada LOSÂNGELA
SOCORRO BORGHI QUEIROZ, RG 17.296.072-1-SSP/SP, CPF 108.072.188-63,
NIT 1701109539-8, para constar, como valor inicial do benefício, o valor de R$
5.437,81 (cinco mil, quatrocentos e trinta e sete reais e oitenta e um centavos),
conforme memória de cálculo anexa.
2. DETERMINAR a imediata adequação do valor dos proventos devidos à segurada, a partir da competência 01/2019, sendo indevida qualquer compensação ou
restituição dos valores percebidos pela segurada.
Esta Apostila Retificatória entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo
seus efeitos à data da concessão do benefício, a saber, 16 de novembro de 2016.
Paulínia, aos 13 de dezembro de 2018.

CONSIDERANDO que o segurado JOSÉ CARLOS FERREIRA DE MELLO, foi
aposentado com proventos calculados sobre a última de remuneração e reajuste
pela paridade, nos termos do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 47/2005, conforme Portaria nº 92/2016;

BEATRIZ DE L. N. BORLINA BERNARDI
Diretora Previdenciária e Atuária

CONSIDERANDO, que o E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos
autos do TC nº 17306/989/17-9, considerou irregular a inclusão de parcelas remuneratórias no cálculo dos proventos;

BEATRIZ DE LOURDES NASCIMENTO BORLINA BERNARDI, Diretora Previdenciária e Atuária do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do Município de Paulínia - PAULIPREV, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO que os valores percebidos pelo segurado até a presente data
são alcançados pela irrepetibilidade, posto que recebidos de boa-fé;

CONSIDERANDO que o segurado JOSÉ JORGE DOS SANTOS foi aposentado
com proventos calculados pela última remuneração e reajustes pela paridade, nos
termos do art. 6º, da Emenda Constitucional nº 41/2003, conforme Portaria nº
003/2016;

CONSIDERANDO, mais, que foi assegurado direito de defesa e contraditório ao
segurado, conforme Processo Administrativo nº 212/2015;
DECIDE:
1. RETIFICAR o ato de concessão de aposentadoria ao segurado JOSÉ CARLOS FERREIRA DE MELLO, RG 21.407.174-SSP/SP, CPF 354.142.789-20,
NIT 1069473291-2, para constar, como valor inicial do benefício, o valor de R$
4.561,42 (quatro mil, quinhentos e sessenta e um reais e quarenta e dois centavos) conforme memória de cálculo anexo.
2. DETERMINAR a imediata adequação do valor dos proventos devidos ao segurado, a partir da competência 01/2019, sendo indevida qualquer compensação ou
restituição dos valores percebidos pelo segurado.
Esta Apostila Retificatória entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo
seus efeitos à data da concessão do benefício, a saber, 14 de setembro de 2016.
Paulínia, aos 11 de dezembro de 2018.
BEATRIZ DE L. N. BORLINA BERNARDI
Diretora Previdenciária e Atuária
APOSTILA RETIFICATÓRIA Nº 77/2018
BEATRIZ DE LOURDES NASCIMENTO BORLINA BERNARDI, Diretora Previdenciária e Atuária do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do Município de Paulínia - PAULIPREV, no uso de suas atribuições legais,

APOSTILA RETIFICATÓRIA Nº 78/2018

CONSIDERANDO, que o E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos
autos do TC nº 17319/989/17-4, considerou irregular a inclusão de parcelas remuneratórias no cálculo dos proventos;
CONSIDERANDO que os valores percebidos pelo segurado até a presente data
são alcançados pela irrepetibilidade, posto que recebidos de boa-fé;
CONSIDERANDO, mais, que foi assegurado direito de defesa e contraditório ao
segurado, conforme Processo Administrativo nº 295/2015;
DECIDE:
1. RETIFICAR o ato de concessão de aposentadoria ao segurado JOSÉ JORGE
DOS SANTOS, RG 9.572.672-X-SSP/SP, CPF 966.797.518-53, NIT 10554276094, para constar, como valor inicial do benefício, o valor de R$ 3.534,18 (três mil,
quinhentos e trinta e quatro reais e dezoito centavos), conforme memória de cálculo anexa.
2. DETERMINAR a imediata adequação do valor dos proventos devidos ao segurado, a partir da competência 01/2019, sendo indevida qualquer compensação ou
restituição dos valores percebidos pela segurada.
Esta Apostila Retificatória entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo
seus efeitos à data da concessão do benefício, a saber, 6 de janeiro de 2016.
Paulínia, aos 13 de dezembro de 2018.

CONSIDERANDO que a segurada LOSANGELA SOCORRO BORGHI QUEIROZ
foi aposentada com proventos calculados pela última remuneração e reajustes
pela paridade, nos termos do art. 6º, da Emenda Constitucional nº 41/2003, conforme Portaria nº 130/2016;

BEATRIZ DE L. N. BORLINA BERNARDI
Diretora Previdenciária e Atuária

CONSIDERANDO, que o E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos
autos do TC nº 17374/989/17-6, considerou irregular a inclusão de parcelas remuneratórias no cálculo dos proventos;

BEATRIZ DE LOURDES NASCIMENTO BORLINA BERNARDI, Diretora Previdenciária e Atuária do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do Município de Paulínia - PAULIPREV, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO que os valores percebidos pela segurada até a presente data

CONSIDERANDO que a segurada CÁSSIA APARECIDA MULLER foi aposentada

APOSTILA RETIFICATÓRIA Nº 79/2018
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por idade e tempo de contribuição, nos termos do § 5º do artigo 40 da Constituição
Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional 41/2003, com
proventos calculados pela última remuneração do cargo efetivo e reajuste pela
paridade, conforme Portaria nº 009/2016;
CONSIDERANDO, que o E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos
autos do TC nº 15726/989/17-1, considerou irregular a inclusão de parcelas remuneratórias no cálculo dos proventos;
CONSIDERANDO que os valores percebidos pela segurada até a presente data
são alcançados pela irrepetibilidade, posto que recebidos de boa-fé;
CONSIDERANDO, mais, que foi assegurado direito de defesa e contraditório à
segurada, conforme Processo Administrativo nº 325/2015;
DECIDE:
1. RETIFICAR o ato de concessão de aposentadoria à segurada CÁSSIA APARECIDA MULLER, RG 17.244.416-SSP/SP, CPF 070.932.718-80, NIT 12123402518, para constar, como valor inicial do benefício, o valor de R$ 11.625,20 (onze mil,
seiscentos e vinte e cinco reais e vinte centavos), conforme memória de cálculo
anexa.
2. DETERMINAR a imediata adequação do valor dos proventos devidos à
segurada, a partir da competência 01/2019, sendo indevida qualquer compensação ou restituição dos valores percebidos pela segurada.
Esta Apostila Retificatória entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo
seus efeitos à data da concessão do benefício, a saber, 13 de janeiro de 2016.
Paulínia, aos 13 de dezembro de 2018.
BEATRIZ DE L. N. BORLINA BERNARDI
Diretora Previdenciária e Atuária
APOSTILA RETIFICATÓRIA Nº 80/2018
BEATRIZ DE LOURDES NASCIMENTO BORLINA BERNARDI, Diretora Previdenciária e Atuária do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do Município de Paulínia - PAULIPREV, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO que a segurada TEREZA LOVIZUTTO foi aposentada com proventos calculados pela última remuneração e reajustes pela paridade, nos termos
do art. 6º, da Emenda Constitucional nº 41/2003, conforme Portaria nº 002/2016;

Diretora Previdenciária e Atuária
APOSTILA RETIFICATÓRIA Nº 81/2018
BEATRIZ DE LOURDES NASCIMENTO BORLINA BERNARDI, Diretora Previdenciária e Atuária do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do Município de Paulínia - PAULIPREV, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO que a segurada VANISE CARMEN DE SOUZA foi aposentada
com proventos calculados pela última remuneração e reajustes pela paridade, nos
termos do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 47/2005, conforme Portaria nº
125/2016;
CONSIDERANDO, que o E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos
autos do eTC nº 19582/989/17-4, considerou irregular a inclusão de parcelas remuneratórias no cálculo dos proventos;
CONSIDERANDO que os valores percebidos pela segurada até a presente data
são alcançados pela irrepetibilidade, posto que recebidos de boa-fé;
CONSIDERANDO, mais, que foi assegurado direito de defesa e contraditório à
segurada, conforme Processo Administrativo nº 194/2016;
DECIDE:
1. RETIFICAR o ato de concessão de aposentadoria à segurada VANISE CARMEN
DE SOUZA, RG 16.336.611-1-SSP/SP, CPF 060.403.128-90, NIT 1080119239-8,
para constar, como valor inicial do benefício, o valor de R$ 8.776,27 (oito mil,
setecentos e setenta e seis reais e vinte e sete centavos), conforme memória de
cálculo anexa.
2. DETERMINAR a imediata adequação do valor dos proventos devidos à segurada, a partir da competência 01/2019, sendo indevida qualquer compensação ou
restituição dos valores percebidos pela segurada.
Esta Apostila Retificatória entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo
seus efeitos à data da concessão do benefício, a saber, 16 de novembro de 2016.
Paulínia, aos 13 de dezembro de 2018.
BEATRIZ DE L. N. BORLINA BERNARDI
Diretora Previdenciária e Atuária
APOSTILA RETIFICATÓRIA Nº 82/2018

CONSIDERANDO, que o E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos
autos do eTC nº 19586/989/17-0, considerou irregular a inclusão de parcelas remuneratórias no cálculo dos proventos;

BEATRIZ DE LOURDES NASCIMENTO BORLINA BERNARDI, Diretora Previdenciária e Atuária do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do Município de Paulínia - PAULIPREV, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO que os valores percebidos pela segurada até a presente data
são alcançados pela irrepetibilidade, posto que recebidos de boa-fé;

CONSIDERANDO que a segurada OROZINA DE SOUZA SABINO ROSA foi
aposentada com proventos calculados pela última remuneração e reajustes pela
paridade, nos termos do art. 6º, da Emenda Constitucional nº 41/2003, conforme
Portaria nº 170/2016;

CONSIDERANDO, mais, que foi assegurado direito de defesa e contraditório à
segurada, conforme Processo Administrativo nº 311/2015;
DECIDE:
1. RETIFICAR o ato de concessão de aposentadoria à segurada TEREZA LOVIZUTTO, RG 12.556.320-6-SSP/SP, CPF 138.031.248-59, NIT 1039097163-1,
para constar, como valor inicial do benefício, o valor de R$ 3.649,59 (três mil, seiscentos e quarenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), conforme memória
de cálculo anexa.
2. DETERMINAR a imediata adequação do valor dos proventos devidos à
segurada, a partir da competência 01/2019, sendo indevida qualquer compensação ou restituição dos valores percebidos pela segurada.

CONSIDERANDO, que o E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos
autos do eTC nº 18916/989/17-1, considerou irregular a inclusão de parcelas remuneratórias no cálculo dos proventos;
CONSIDERANDO que os valores percebidos pela segurada até a presente data
são alcançados pela irrepetibilidade, posto que recebidos de boa-fé;
CONSIDERANDO, mais, que foi assegurado direito de defesa e contraditório à
segurada, conforme Processo Administrativo nº 128/2016;
DECIDE:

Paulínia, aos 13 de dezembro de 2018.

1. RETIFICAR o ato de concessão de aposentadoria à segurada OROZINA
DE SOUZA SABINO ROSA, RG 33.030.693-5-SSP/SP, CPF 638.267.636-53,
NIT 1219529425-8, para constar, como valor inicial do benefício, o valor de R$
6.267,16 (seis mil, duzentos e sessenta e sete reais e dezesseis centavos), conforme memória de cálculo anexa.

BEATRIZ DE L. N. BORLINA BERNARDI

2. DETERMINAR a imediata adequação do valor dos proventos devidos à

Esta Apostila Retificatória entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo
seus efeitos à data da concessão do benefício, a saber, 6 de janeiro de 2016.
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segurada, a partir da competência 01/2019, sendo indevida qualquer compensação ou restituição dos valores percebidos pela segurada.
Esta Apostila Retificatória entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo
seus efeitos à data da concessão do benefício, a saber, 21 de dezembro de 2016.
Paulínia, aos 13 de dezembro de 2018.
BEATRIZ DE L. N. BORLINA BERNARDI
Diretora Previdenciária e Atuária
APOSTILA RETIFICATÓRIA Nº 83/2018
BEATRIZ DE LOURDES NASCIMENTO BORLINA BERNARDI, Diretora Previdenciária e Atuária do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do Município de Paulínia - PAULIPREV, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO que a segurada MARIA JOSÉ PIVA foi aposentada com proventos calculados pela última remuneração e reajustes pela paridade, nos termos
do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 47/2005, conforme Portaria nº 57/2016;
CONSIDERANDO, que o E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos
autos do eTC nº 18172/989/17-0, considerou irregular a inclusão de parcelas remuneratórias no cálculo dos proventos;
CONSIDERANDO que os valores percebidos pela segurada até a presente data
são alcançados pela irrepetibilidade, posto que recebidos de boa-fé;
CONSIDERANDO, mais, que foi assegurado direito de defesa e contraditório à
segurada, conforme Processo Administrativo nº 105/2016;
DECIDE:
1. RETIFICAR o ato de concessão de aposentadoria à segurada MARIA JOSÉ
PIVA, RG 9.295.223-9-SSP/SP, CPF 114.868.908-73, NIT 1807265101-9, para
constar, como valor inicial do benefício, o valor de R$ 7.244,38 (sete mil, duzentos
e quarenta e quatro reais e trinta e oito centavos), conforme memória de cálculo
anexa.
2. DETERMINAR a imediata adequação do valor dos proventos devidos à segurada, a partir da competência 01/2019, sendo indevida qualquer compensação ou
restituição dos valores percebidos pela segurada.
Esta Apostila Retificatória entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo
seus efeitos à data da concessão do benefício, a saber, 13 de julho de 2016.
Paulínia, aos 13 de dezembro de 2018.
BEATRIZ DE L. N. BORLINA BERNARDI
Diretora Previdenciária e Atuária
APOSTILA RETIFICATÓRIA Nº 84/2018
BEATRIZ DE LOURDES NASCIMENTO BORLINA BERNARDI, Diretora Previdenciária e Atuária do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do Município de Paulínia - PAULIPREV, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO que a segurada VILMA FERRAZ BARBOZA foi aposentada
com proventos calculados pela última remuneração e reajustes pela paridade, nos
termos do art. 6º, da Emenda Constitucional nº 41/2003, conforme Portaria nº
167/2016;
CONSIDERANDO, que o E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos
autos do eTC nº 19572/989/17-6, considerou irregular a inclusão de parcelas remuneratórias no cálculo dos proventos;

1. RETIFICAR o ato de concessão de aposentadoria à segurada VILMA FERRAZ
BARBOZA, RG 11.128.840-X-SSP/SP, CPF 290.536.668-00, NIT 1077192572-4,
para constar, como valor inicial do benefício, o valor de R$ 4.269,40 (quatro mil,
duzentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos), conforme memória de
cálculo anexa.
2. DETERMINAR a imediata adequação do valor dos proventos devidos à
segurada, a partir da competência 01/2019, sendo indevida qualquer compensação ou restituição dos valores percebidos pela segurada.
Esta Apostila Retificatória entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo
seus efeitos à data da concessão do benefício, a saber, 16 de dezembro de 2016.
Paulínia, aos 13 de dezembro de 2018.
BEATRIZ DE L. N. BORLINA BERNARDI
Diretora Previdenciária e Atuária
APOSTILA RETIFICATÓRIA Nº 85/2018
BEATRIZ DE LOURDES NASCIMENTO BORLINA BERNARDI, Diretora Previdenciária e Atuária do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do Município de Paulínia - PAULIPREV, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO que o segurado CELSO PADOVANI, foi aposentado com proventos calculados sobre a última de remuneração e reajuste pela paridade, nos
termos do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 47/2005, conforme Portaria nº
10/2016;
CONSIDERANDO, que o E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos
autos do TC nº 15732/989/17-3, considerou irregular a inclusão de parcelas remuneratórias no cálculo dos proventos;
CONSIDERANDO que os valores percebidos pelo segurado até a presente data
são alcançados pela irrepetibilidade, posto que recebidos de boa-fé;
CONSIDERANDO, mais, que foi assegurado direito de defesa e contraditório ao
segurado, conforme Processo Administrativo nº 288/2015;
DECIDE:
1. RETIFICAR o ato de concessão de aposentadoria ao segurado CELSO PADOVANI, RG 10.457.105-6-SSP/SP, CPF 024.863.658-85, NIT 1085578202-9,
para constar, como valor inicial do benefício, o valor de R$ 4.532,98 (quatro mil,
quinhentos e trinta e dois reais e noventa e oito centavos), conforme memória de
cálculo anexo.
2. DETERMINAR a imediata adequação do valor dos proventos devidos ao segurado, a partir da competência 01/2019, sendo indevida qualquer compensação ou
restituição dos valores percebidos pelo segurado.
Esta Apostila Retificatória entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo
seus efeitos à data da concessão do benefício, a saber, 20 de janeiro de 2016.
Paulínia, aos 13 de dezembro de 2018.
BEATRIZ DE L. N. BORLINA BERNARDI
Diretora Previdenciária e Atuária
APOSTILA RETIFICATÓRIA Nº 86/2018
BEATRIZ DE LOURDES NASCIMENTO BORLINA BERNARDI, Diretora Previdenciária e Atuária do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do Município de Paulínia - PAULIPREV, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO que os valores percebidos pela segurada até a presente data
são alcançados pela irrepetibilidade, posto que recebidos de boa-fé;

CONSIDERANDO que a segurada CLEUZA DA SILVA foi aposentada com proventos calculados pela última remuneração e reajustes pela paridade, nos termos
do art. 6º, da Emenda Constitucional nº 41/2003, conforme Portaria nº 26/2016;

CONSIDERANDO, mais, que foi assegurado direito de defesa e contraditório à
segurada, conforme Processo Administrativo nº 318/2016;
DECIDE:

CONSIDERANDO, que o E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos
autos do TC nº 16018/989/17-8, considerou irregular a inclusão de parcelas remuneratórias no cálculo dos proventos;
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CONSIDERANDO que os valores percebidos pela segurada até a presente data
são alcançados pela irrepetibilidade, posto que recebidos de boa-fé;
CONSIDERANDO, mais, que foi assegurado direito de defesa e contraditório à
segurada, conforme Processo Administrativo nº 24/2016;
DECIDE:
1. RETIFICAR o ato de concessão de aposentadoria à segurada CLEUZA DA
SILVA, RG 11.990.699-5-SSP/SP, CPF 247.749.408-28, NIT 1210040408-5, para
constar, como valor inicial do benefício, o valor de R$ 3.900,98 (três mil, novecentos reais e noventa e oito centavos), conforme memória de cálculo anexa.
2. DETERMINAR a imediata adequação do valor dos proventos devidos à
segurada, a partir da competência 01/2019, sendo indevida qualquer compensação ou restituição dos valores percebidos pela segurada.
Esta Apostila Retificatória entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo
seus efeitos à data da concessão do benefício, a saber, 4 de maio de 2016.
Paulínia, aos 13 de dezembro de 2018.
BEATRIZ DE L. N. BORLINA BERNARDI
Diretora Previdenciária e Atuária
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