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DECRETOS
DECRETO Nº 7508, DE 18 DE MARÇO DE 2019
“ALTERA OS ANEXOS I E II DO DECRETO Nº 7262, DE 13 DE MARÇO DE
2018, QUE DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DA LEI Nº 3592, DE 23
DE NOVEMBRO DE 2017 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
O cidadão ANTONIO MIGUEL FERRARI, Prefeito do Município de Paulínia, usando das atribuições de seu cargo, DECRETA:
Art. 1º - Os anexos I e II do Decreto nº 7.262, de 13 de março de 2018, passa a
vigorar com as alterações constantes dos Anexos I e II a este Decreto.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.
Paulínia, 18 de dezembro de 2019.
ANTONIO MIGUEL FERRARI
Prefeito Municipal
Lavrado e publicado no Gabinete do Prefeito, na data supra.
PAULO EDUARDO NAVARRO
Secretário Chefe de Gabinete do Prefeito
Dr. ADEMAR SILVEIRA PALMA JUNIOR
Secretário de Negócios Jurídicos - Interino
ANEXO I
PREÇOS PÚBLICOS PARA CESSÃO DE USO DOS ESPAÇOS DO “THEATRO
MUNICIPAL PAULO GRACINDO”
1. Para o uso da sala de espetáculos TOTAL do Theatro Municipal em que houver
venda de ingressos ao público, pelo interessado autorizado, o preço público deverá ser recolhido com base na bilheteria, no percentual de 08% (oito por cento)
do total da arrecadação por dia de espetáculo, ou por valor fechado, o que for
maior, nos seguintes valores:
1.a) 441,39 UFPs (Unidades Fiscais de Paulínia) para utilização das 13h às 19h,
devendo a última 01 (uma) hora ser utilizada para desprodução;
1.b) 441,39 UFPs (Unidades Fiscais de Paulínia) para utilização das 08h às 13h,
devendo a última 01 (uma) hora ser utilizada para desprodução;
1.c) 882,79 UFPs (Unidades Fiscais de Paulínia) para utilização das 13h às 22h,
devendo a última 01 (uma) hora ser utilizada para desprodução;
1.d) 1.294,76 UFPs (Unidades Fiscais de Paulínia) para utilização das 8h às 02h,
devendo as últimas 02 (duas) hora serem utilizadas para desprodução;
1.1 - Para o uso da sala de espetáculos PARCIAL do Theatro Municipal em que
houver venda de ingressos ao público, pelo interessado autorizado, o preço público deverá ser recolhido com base na bilheteria, no percentual de 08% (oito
por cento) do total da arrecadação por dia de espetáculo, ou por valor fechado,
o que for maior, nos seguintes valores:
1.1 a) 242,18 UFPs (Unidades Fiscais de Paulínia) para utilização das 13h às 19h,

devendo a última 01 (uma) hora ser utilizada para desprodução;
1.1 b) 242,18 UFPs (Unidades Fiscais de Paulínia) para utilização das 08h às 13h,
devendo a última 01 (uma) hora ser utilizada para desprodução;
1.1 c) 485,65 UFPs (Unidades Fiscais de Paulínia) para utilização das 13h às 22h,
devendo a última 01 (uma) hora ser utilizada para desprodução;
1.1 d) 712,30 UFPs (Unidades Fiscais de Paulínia) para utilização das 8h às 02h,
devendo as últimas 02 (duas) hora serem utilizadas para desprodução;
1.2 Para gravação de espetáculos, em fita sonora, cinematográfica ou similar,
com fins comerciais, observados os direitos conexos, os valores importarão em
1.294,76 UFPs (Unidades Fiscais de Paulínia) para utilização das 8h às 02h,
devendo as últimas 02 (duas) hora serem utilizadas para desprodução.
1.3 Para transmissão ou retransmissão televisionada ou radiofônica com fins comerciais dos espetáculos, observados os direitos conexos, os valores importarão em 882,79 UFPs (Unidades Fiscais de Paulínia) para utilização das 8h às
02h, devendo as últimas 02 (duas) hora ser utilizada para desprodução;
2. Para o uso da sala de espetáculos do Theatro Municipal para realização de
evento corporativo, solenidades de formatura, espetáculos religiosos com fins
comerciais, ou outra recepção relevante de caráter histórico, cívico ou de manifesto interesse público, os valores importarão em:
2.a) 1.765,58 UFPs (Unidades Fiscais de Paulínia), com direito a utilização do espaço foyer para realização de coquetel, sob a exclusiva responsabilidade do interessado autorizado, para utilização das 8h às 13h, devendo a última 01 (uma)
hora ser utilizada para desprodução;
2.b) 2.648,38 UFPs (Unidades Fiscais de Paulínia), com direito a utilização do
espaço foyer para realização de coquetel, sob a exclusiva responsabilidade do
interessado autorizado, para utilização das 13h às 20h, devendo a última 01
(uma) hora ser utilizada para desprodução.
2.c) 3.531,17 (Cinco mil, oitocentas e oitenta e cinco) UFPs (Unidades Fiscais de
Paulínia), com direito a utilização do espaço foyer para realização de coquetel,
sob a exclusiva responsabilidade do interessado autorizado, para utilização das
08h às 02h, devendo as últimas 02 (duas) horas serem utilizadas para desprodução.
3. Para o uso do subsolo foyer do Theatro Municipal para realização de evento
corporativo, solenidades de formatura, espetáculos religiosos com fins lucrativos, ou outra recepção relevante de caráter histórico, cívico ou de manifesto
interesse público, com fins lucrativos, os valores importarão em 441,39 UFPs
(Unidades Fiscais de Paulínia), com direito a utilização do espaço foyer para
realização de coquetel, sob a exclusiva responsabilidade do interessado autorizado, para utilização das 08h às 23h, devendo a última 01 (uma) hora ser
utilizada para desprodução.
4. Para filmagens de cinema, novela, séries de TV e similares, os valores importarão em 1.736,16 UFPs (Unidades Fiscais de Paulínia), para utilização das 08h
às 02h, devendo as últimas 02 (duas) horas serem utilizadas para desprodução.
5. Para filmagens de clipes, comerciais, vídeos, ou similares, com fins comerciais,
os valores importarão em 1.294,76 UFPs (Unidades Fiscais de Paulínia) para
utilização das 08h às 02h, devendo as últimas 02 (duas) horas serem utilizadas
para desprodução.
6. Para fins de produção e desprodução, montagens e desmontagens de cenário,
ensaios, e etc., sem bilheteria, os valores importarão em 441,39 UFPs (Unidades Fiscais de Paulínia) para utilização das 08h às 17h.
7. Pelo registro de fotos, no interior do Theatro Municipal, com fins comerciais, os
valores importarão em:
7.a) 441,39 UFPs (Unidades Fiscais de Paulínia), para utilização das 08h às 13h,
devendo a última 01 (uma) hora ser utilizada para desprodução;
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7.b) 441,39 UFPs (Unidades Fiscais de Paulínia), para utilização das das 13h às
17h, devendo a última 01 (uma) hora ser utilizada para desprodução;
7.c) 1.294,76 UFPs (Unidades Fiscais de Paulínia), para utilização das 08h às 17h,
devendo a última 01 (uma) hora ser utilizada para desprodução.
8. Para utilização da escadaria do Theatro Municipal que não exijam infraestrutura
do mesmo, os valores importarão em:
8.a) 441,39 UFPs (Unidades Fiscais de Paulínia), para utilização das 08h às 13h,
devendo a última 01 (uma) hora ser utilizada para desprodução;
8.b) 441,39 UFPs (Unidades Fiscais de Paulínia), para utilização das 13h às 17h,
devendo a última 01 (uma) hora ser utilizada para desprodução;
8.c) 882,79 UFPs (Unidades Fiscais de Paulínia), para utilização das 08h às 17h,
devendo a última 01 (uma) hora ser utilizada para desprodução.
9. Para evento de cunho cultural, sem fins lucrativos, realizado no Theatro Municipal por entidade sem fins lucrativos, devidamente legalizada, inclusive entidades
religiosas, os valores importarão em 735,66 UFPs (Unidades Fiscais de Paulínia), para utilização das 08h às 17h, devendo a última 01 (uma) hora ser utilizada para desprodução. O valor em espécie poderá ser substituído por doação de
alimentos não perecíveis, ou peças de roupas, nos termos da Lei.
10. Para utilização do espaço livre à frente da escadaria do Theatro Municipal para
realização de eventos diversos com fins comerciais, que não exijam infraestrutura do teatro ou do município, os valores importarão em:
10.a) 441,39 UFPs (Unidades Fiscais de Paulínia), para utilização das 08h às 13h,
devendo a última 01 (uma) hora ser utilizada para desprodução;
10.b) 441,39 UFPs (Unidades Fiscais de Paulínia), para utilização das 13h às 17h,
devendo a última 01 (uma) hora ser utilizada para desprodução.
11. Para utilização do espaço livre à frente da escadaria do Theatro Municipal para
realização de eventos diversos com fins comerciais, que exijam infraestrutura do
teatro ou do município, os valores importarão:
11.a) 735,66 UFPs (Unidades Fiscais de Paulínia), para utilização das 08h às 13h,
devendo a última 01 (uma) hora ser utilizada para desprodução.
11.b) 735,66 UFPs (Unidades Fiscais de Paulínia), para utilização das 13h às 17h,
devendo a última 01 (uma) hora ser utilizada para desprodução.
12. No caso de os horários solicitados não se encaixarem com exatidão nos períodos fixados neste anexo, será aplicado o item que mais se aproximar do período
solicitado, desde que a quantidade de horas solicitada seja igual ou inferior à
prevista.
12.a) Sendo solicitado período contínuo quando este anexo prevê utilização diária
parcial, os preços públicos correspondentes serão somados.
13. Para entrada antecipada haverá cobrança de:
13.a) 30 (trinta) UFPs (Unidades Fiscais de Paulínia), por hora antecipada, para
usos previstos nos itens: “1.a”, “1.c”, “1.1a”, “1.1c”.
13.b) 50 (cinquenta) UFPs (Unidades Fiscais de Paulínia), por hora antecipada,
para usos previstos nos itens: “1.b”, “1.1b”, “3”, “6”, “7.a”, “7.b”, “8.a”, “8.b”,
“10.a”, “10.b”, “11.a”, “11.b”.
13.c) 100 (cem) UFPs (Unidades Fiscais de Paulínia), por hora antecipada, para
usos previstos nos itens: “4”, “5”, “7.c”, “8.c”, “9.”.
13.d) 200 (duzentas) UFPs (Unidades Fiscais de Paulínia), por hora antecipada,
para usos previstos nos itens: “1.d”, “1.1d”, “1.2”, “1.3”, “2.a”, “2.b.”.
13.e) 300 (trezentas) UFPs (Unidades Fiscais de Paulínia), por hora antecipada,
para uso previsto no item: “2.c”.
14. Pelo descumprimento do previsto na legislação, haverá cobrança de:
14.a) desrespeito à capacidade de lugares do espaço que lhe foi autorizado o
uso, 147 (cento e quarenta e sete) UFPs (Unidades Fiscais de Paulínia), por
ocorrência;
14.b) consumo de alimentos em locais não autorizados, 147 (cento e quarenta e
sete) UFPs (Unidades Fiscais de Paulínia), por ocorrência;
14.c) acessar áreas diversas daquelas que lhes foram autorizadas, 147 (cento e
quarenta e sete) UFPs (Unidades Fiscais de Paulínia), por ocorrência;
15. Na reincidência de descumprimento dos itens acima, a multa será aumentada
em 10% (dez por cento), de forma cumulativa, para cada nova infração.
16. Descumprimento do contido no Termo de Autorização de Uso celebrado para
a utilização dos espaços culturais do “Theatro Municipal Paulo Gracindo”, não
anteriormente elencados, 147 (cento e quarenta e sete) UFPs (Unidades Fiscais
de Paulínia, por ocorrência;
16.1 - Na reincidência de descumprimento, a multa será aumentada em 10% (dez
por cento), de forma cumulativa, para cada nova infração.
17. Caução para reserva de data para utilização dos espaços culturais mencionados neste Decreto:
17.a) quando se pretender efetuar o pagamento após o evento, com base na arrecadação da bilheteria, a caução será de 3% (três por cento) do valor corresponde ao horário escolhido para utilização pretendida, nos termos supramenciona-

dos nos itens “1.a”, “1.b”, “1.c”, e/ou “1.d”, não havendo, neste caso, hipótese de
devolução da caução.
17.b) quando se pretender efetuar o pagamento de forma antecipada ao evento, a
caução será de 2% (dois por cento) do valor correspondente ao horário escolhido, em conformidade com o descrito neste anexo.
17.c) quando houver a opção por recolhimento de preço público nos termos previstos no item 9 deste anexo, será de 3% (vinte por cento) do valor correspondente
ali previsto.
ANEXO II
PLANILHA INFORMATIVA DE PREÇOS PÚBLICOS EM UFP`S PARA CESSÃO
DE USO DOS ESPAÇOS DO “THEATRO MUNICIPAL PAULO GRACINDO”

ITEM CONDIÇÕES

1

1.1

1.2

Sala de
Espetáculos
Total

Sala de Espetáculos
Parcial

Gravação

1.3

Transmissão

2

Corporativo

3
4
5
6

7

8

9

Foyer
Cinema/
Novela
Clipes
Produção e
Desprodução

Fotos
Internas

Escadaria

Cunho
Cultural sem
fins lucrativos

HORÁRIO
13h às 19h sendo 1 hora
para desprodução
8h às 13h sendo 1 hora
para desprodução
13h as 22h sendo 1 hora
para desprodução
8h às 02h00 sendo 2 horas para desprodução
13h às 19h sendo 1 hora
para desprodução
8h às 13h sendo 1 hora
para desprodução
13h as 22h sendo 1 hora
para desprodução
8h às 02h00 sendo 2 horas para desprodução
8h às 02h00 sendo 2 horas para desprodução
8h às 02h00 sendo 2 horas para desprodução
8h às 13h sendo 1 hora
para desprodução
13h as 20h sendo 1 hora
para desprodução
8h às 02h00 sendo 2 horas para desprodução
8h às 23h sendo 1 hora
para desprodução
8h às 02h00 sendo 2 horas para desprodução
8h às 02h00 sendo 2 horas para desprodução
8h às 17h
8h às 13h, sendo 1 hora
para desprodução
13h às 17h, sendo 1 hora
para desprodução
8h às 17h sendo 1 hora
para desprodução
8h às 13h, sendo 1 hora
para desprodução
13h às 17h, sendo 1 hora
para desprodução
8h às 17h sendo 1 hora
para desprodução
8h às 17h sendo 1 hora
para desprodução

UFP’S
AUTORIZAÇÃO DE USO

UFP’S
TAXA ENTRAR 1h
ANTES

441,39

30

441,39

50

882,79

30

1.294,76

200

242,18

30

242,18

50

485,65

30

712,30

200

1.294,76

200

882,79

200

1.765,58

200

2.648,38

200

3.531,17

300

441,39

50

1.736,16

100

1.294,76

100

441,39

50

441,39

50

441,39

50

1.294,76

100

441,39

50

441,39

50

882,79

100

735,66

100

Semanário Oficial | Paulínia | Edição 1.388 - EXTRA | Paulínia, 18 de março de 2019 |

2

10

11

Frente do
Theatro sem
infraestrutura
Frente do
Theatro com
infraestrutura

8h às 13h, sendo 1 hora
para desprodução
13h às 17h, sendo 1 hora
para desprodução
8h às 13h, sendo 1 hora
para desprodução
13h às 17h, sendo 1 hora
para desprodução

441,39

50

441,39

50

735,66

50

735,66

50

DECRETO Nº 7509, DE 18 DE MARÇO DE 2019
“Revoga o Decreto nº 7.483 de 18 de fevereiro de 2019 em seu inteiro teor.
Altera o Decreto 6.199 de 23 de fevereiro de 2012, revogando o Parágrafo
Único do artigo 17, alterando os artigos 19 e 20, incluindo os artigos 19-A,
20-A, 20-B, 20-C e 20-D, acrescentando as seções IX e X, para regulamentar
as regras de cancelamento e substituição da NFS-e - Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica e a escrituração automática dos serviços tomados no sistema de
tributação municipal.
O Cidadão Antônio Miguel Ferrari, Prefeito Municipal de Paulínia, no uso das
atribuições que a lei lhe confere;
DECRETA:

mente emitida em casos que não for comprovado o fato gerador.”
Art. 5º - Fica acrescido o artigo 20-A ao Decreto nº 6.199 de 23 de fevereiro de
2012, com a seguinte redação:
“Art. 20-A. O pedido de cancelamento da nota fiscal eletrônica de serviço
por intermédio de processo administrativo fiscal deverá ser instruído com a
cópia dos seguintes documentos:
I - Requerimento endereçado ao Prefeito Municipal, com a qualificação do
prestador de serviços, solicitando o cancelamento da NFS-e com os motivos elencados;
II - Procuração e documentos pessoais do Procurador, quando for o caso;
III - Nota fiscal eletrônica de serviço que pretende cancelar;
IV - Comprovante de pagamento do imposto (ISSQN) da nota fiscal eletrônica
de serviço a ser cancelada;
V - Declaração de RECUSA do tomador de serviço, Pessoa Jurídica ou Pessoa Física, informando que o serviço não foi prestado ou prestado em
situação diversa da informada na nota fiscal eletrônica de serviço a ser
cancelada;
VI - Cópia da nota fiscal eletrônica substituída, quando for o caso.”
Art. 6º - Acrescenta-se ao Capítulo I, do Decreto nº 6.199 de 23 de fevereiro de
2012, a Seção IX, incluindo o artigo 20-B, com a seguinte redação:

Art. 1º - Fica revogado o Decreto nº 7.483 de fevereiro de 2019 em seu inteiro teor
e o Parágrafo Único do artigo 17, do Decreto nº 6.199 de 23 de fevereiro de 2012.

“SEÇÃO IX
DA SUBSTITUIÇÃO DA NFS-E”

Art. 2º - O artigo 19 do Decreto nº 6.199 de 23 de fevereiro de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 20-B. A nota fiscal de serviços eletrônica (NFS-e) poderá ser SUBSTITUÍDA pelo próprio emitente, por meio do sistema eletrônico municipal,
até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da emissão do documento
fiscal, desde que não ultrapasse a data de vencimento do imposto.

“Art. 19 A nota fiscal de serviços eletrônica - NFS-e poderá ser CANCELADA
pelo próprio emitente, por meio do sistema eletrônico municipal, até 05 (cinco) dias da data da emissão do documento fiscal, desde que não ultrapasse
a data do vencimento do imposto.
§ 1º A NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica poderá ser cancelada em casos
de erros no(a):
a) CNPJ;
b) Código do Serviço/Atividade;
c) Competência;
d) Local da Prestação;
e) Código da Obra;
f) Deduções permitidas em lei;
g) Valor do Serviço;
h) Alíquota.”

§ 1º A NFS-e poderá ser substituída antes do vencimento do ISSQN, em caso
de erros nos dados complementares, tais como:
a) Razão Social;
b) Endereço;
c) Telefone;
d) E-mail;
e) Discriminação dos serviços;
f) Valor dos Tributos Federais;
g) Nº da NF substituída;
h) Desconto condicionado;”
Art. 7º - Acrescenta-se ao Capítulo I, do Decreto nº 6.199 de 23 de fevereiro de
2012, a Seção X, incluindo o artigo 20-C, com a seguinte redação:

Art. 3º - Fica acrescido o artigo 19-A ao Decreto nº 6.199, de 23 de fevereiro de
2012, com a seguinte redação:

“SEÇÃO X
DA ESCRITURAÇAO AUTOMÁTICA DE SERVIÇOS TOMADOS”

“Art. 19-A. Decorridos os prazos de SUBSTITUIÇÃO e CANCELAMENTO da
NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica ou quando o imposto já houver
sido recolhido, a NFS-e somente poderá ser cancelada após manifestação
favorável do órgão responsável da Secretaria Municipal de Negócios da Receita, apurado em processo administrativo fiscal, provocado por iniciativa
do contribuinte, cuja solicitação deverá ser acompanhada de declaração de
RECUSA do tomador do serviço, pessoa física ou jurídica.

“Art. 20-C. A NFS-e emitida pelo prestador de serviço estabelecido em Paulínia será migrada diretamente para a escrituração do Tomador de Serviço
do Município de Paulínia, por meio da ação do programa de eletrônico de
controle do ISSQN, para que este efetue o encerramento da escrituração de
serviços tomados, nos termos da legislação vigente.
§ 1º A NFS-e será encaminhada ao ambiente de escrituração do tomador já
identificado quando da emissão do documento pelo prestador do serviço.
§ 2º Os dados contidos na NFS-e emitida pelo prestador serão automaticamente
gravados na escrituração do tomador de serviço estabelecido no Município de
Paulínia, devendo o tomador de serviços adicionar os demais documentos
fiscais de serviços adquiridos de outros municípios.
§ 3º Para a migração automática dos dados dos serviços tomados da Construção Civil, haverá a necessidade da vinculação do cadastro da obra do
prestador ao código de obra do tomador como condição resolutória para
realização do evento.
§ 4º. Caso não haja a vinculação a que se refere o parágrafo anterior os dados da NFS-e ficarão em ambiente intermediário e disponível para realização do vínculo da obra com o tomador de serviços.
§ 5º Caso a NFS-e seja migrada para a escrituração já encerrada, o sistema
irá disponibilizá-la em situação de pós-encerramento e gravada automa-

I - A NFS-e adicionada, cancelada ou substituída após o encerramento da escrituração eletrônica, obrigará o contribuinte a escrituração na modalidade
substitutiva.
II - O não encerramento da escrituração substitutiva, após adição, cancelamento ou substituição da NFS-e, sujeita o contribuinte às penalidades
previstas na legislação.”
Art. 4º - O artigo 20 do Decreto nº 6.199 de 23 de fevereiro de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 20 Fica assegurado à Administração Municipal, em casos fortuitos, a
autorização do cancelamento da nota fiscal eletrônica de serviço indevida-
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ticamente na escrituração do tomador do serviço, para que este efetue o
encerramento na condição de escrituração substitutiva.
§ 6º A migração a que se refere o caput deste artigo será aplicado às pessoas
jurídicas de direito público e privado, estabelecidas no município de Paulínia e
que estejam obrigadas ao registro dos serviços tomados, na forma estabelecida
pela legislação tributária municipal.»
Art. 8º - Fica acrescido o artigo 20-D ao Decreto nº 6.199, de 23 de fevereiro de
2012, com a seguinte redação:
“Art. 20-D. O Tomador de Serviço poderá recusar o registro dos dados referente a NFS-e que lhe foi escriturada automaticamente, dentro do prazo de 03
(três) dias contados da emissão pelo prestador de serviço e antes do encerramento fiscal da competência, para que o prestador efetue a substituição da
nota fiscal de serviços eletrônica.
§ 1º A recusa da NFS-e não exime a obrigatoriedade do recolhimento do imposto
pelo tomador.
§ 2º É obrigatória a declaração do motivo da recusa da NFS-e, de acordo com
os motivos constantes no sistema eletrônico, que ficará disponível na tela
de escrituração fiscal por intermédio do sistema de controle do ISSQN.
§ 3º O sistema comunicará automaticamente ao Prestador de Serviço toda e
qualquer recusa de NFS-e efetuada pelo tomador.
§ 4º A NFS-e recusada será encaminhada ao ambiente do Prestador do Serviço
com status de “análise” para cancelamento ou substituição no prazo de 3
(três) dias.
§ 5º Vencido o prazo a que se refere o §4º, sem providência de solução, a NFS
-e retornará automaticamente à escrituração do tomador.
§ 6º No caso da operação de recusa da NFS-e resultar em não pagamento do
ISSQN, o Fisco Municipal procederá ao lançamento de ofício do valor devido,
sem prejuízo de aplicações de penalidades, se houver.
§ 7º Decorrido o prazo previsto no caput deste artigo, sem a manifestação do
contribuinte, considera-se que a nota fiscal de serviço eletrônica (NFS-e) foi
aceita tacitamente.
§ 8º Para fins de substituição, o valor da nota fiscal eletrônica de serviço substituta
não poderá ser inferior ao da nota fiscal eletrônica de serviço substituída, salvo
em casos de erro constatado e analisado pelo Fisco ou caso de descontos
sujeitos à condição previa e expressamente contratados anteriores a ocorrência do fato gerador.”
Art. 9º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Registre-se e publique-se.
Prefeitura Municipal de Paulínia, em 18 de março de 2019.
Antônio Miguel Ferrari
Prefeito Municipal de Paulínia

I – Revogar, em seu inteiro teor, a portaria nº 521/2017, de 15 de maio.
II – Nomear a COMISSÃO PERMANENTE DE ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DO
SOLO PÚBLICO, composta pelos seguintes servidores:
PRESIDENTE:
- Wladimir Stefani– Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
MEMBROS:
- Agnaldo de Campos – Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Controle
Urbano
- Laércio Aparecido Giampaoli – Secretaria Municipal de Transportes
- Gislene Beatriz Piva – Secretaria de Negócios Jurídicos
- José Luiz Braga – Secretaria Municipal dos Negócios da Receita
- Denilza Elizabete Nalim Pradal – Departamento de Parques, Praças e Jardins
- Carlos Alberto Henn – Vigilância Sanitária - VISA
III – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
Paulínia, 14 de março de 2.019.
ANTONIO MIGUEL FERRARI
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 197/2019
EXONERA, A PEDIDO, A SERVIDORA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.
O cidadão ANTONIO MIGUEL FERRARI, Prefeito do Município de Paulínia, usando das atribuições legais de seu cargo, pela presente,
R E S O L V E:
I – Exonerar, a pedido, nos termos do protocolado administrativo nº 5050/2019, a
servidora MARCIE REGINA LOPES RIBAS portadora do CPF nº 005.621.448-03,
matrícula funcional 2509-7, do cargo de Auxiliar Odontológico, lotada na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a partir de 12/03/2019, em decorrência da
concessão de sua aposentadoria pelo Instituto PAULIPREV, declarando a vacância do correspondente cargo.
II - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
Paulínia, 14 de março de 2.019.

ERRATA

ANTONIO MIGUEL FERRARI
Prefeito Municipal

No Decreto nº 7507 de 13 de março de 2019, publicado no Semanário Oficial do
Município nº 1387, de 14 de março de 2019, página 02, no final do art. 1º,
Onde se lê: “período de 29/11/2019 a 31/05/2019”,
Leia-se: “período de 29/11/2018 a 31/05/2019”.

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

PORTARIAS

EXONERA, A PEDIDO, A SERVIDORA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

PORTARIA N.º 196/2019
REVOGA, EM SEU INTEIOR TEOR, A PORTARIA Nº 521/2017, NOMEIA
COMISSÃO PERMANENTE DE ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DO SOLO PÚBLICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O cidadão ANTONIO MIGUEL FERRARI, Prefeito do Município de Paulínia, usando das atribuições legais de seu cargo e atendendo a CI nº 05/2019 (GAP), pela
presente,
R E S O L V E:

PORTARIA N.º 198/2019

O cidadão ANTONIO MIGUEL FERRARI, Prefeito do Município de Paulínia, usando das atribuições legais de seu cargo, pela presente,
R E S O L V E:
I – Exonerar, a pedido, nos termos do protocolado administrativo nº 5051/2019, a
servidora DIVINA LUIZA RESENDE ANTUNES portadora do CPF nº 105.775.81830, matrícula funcional 9380-7, do cargo de Agente de Apoio Operacional, lotada
na Secretaria de Educação, a partir de 13/03/2019, em decorrência da concessão
de sua aposentadoria pelo Instituto PAULIPREV, declarando a vacância do correspondente cargo.
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II - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Em, 11 de março de 2019.

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

ANTÔNIO MIGUEL FERRARI
Prefeito Municipal

Paulínia, 14 de março de 2.019.

EDUCAÇÃO

ANTONIO MIGUEL FERRARI
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 199/2019
EXONERA, A PEDIDO, SERVIDORA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O cidadão ANTONIO MIGUEL FERRARI, Prefeito do Município de Paulínia, usando das atribuições legais de seu cargo, pela presente,
R E S O L V E:
I – Exonerar, a pedido, nos termos do Protocolo 4686/2019, a servidora KAREN
GORAIEB, portadora do CPF 280.949.958-66, matrícula funcional 13.354-0, do
cargo de Professor de Educação Básica II – PEB II – (CTD), lotada na Secretaria
Municipal de Educação, a partir de 27/02/2019.
II - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
Paulínia, 14 de março de 2.019.
ANTONIO MIGUEL FERRARI
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.

EXTRATOS
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROTOCOLADO: 03.482/2019
OBJETO: “FULVESTRANTO 50 MG/ML SERINGA INJETÁVEL – MEDICAMENTO
PARA ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 3005994-81.2013.8.26.0428
– “A.P.C.S.””.
CONTRATADA:
- DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
DO VALOR: O valor total é de R$ 23.512,80 (vinte e três mil quinhentos e doze
reais e oitenta centavos).
EXTRATO DE PARECER:
Conforme PARECER NORMATIVO nº 02/2018 da Secretaria de Negócios Jurídicos, cumpra-se o disposto no artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93, “em
face de todo exposto, bem como pela urgência no cumprimento de ordem judicial
para fornecimento de MEDICAMENTOS, MATERIAIS DE USO MÉDICO E TERAPÊUTICO E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE entendo que deve ser
realizada a contratação direta, por cumprimento de determinação judicial, uma vez
que se trata de atendimento de urgência, emanado através de ordem pelo Juízo
competente, por estar em risco a saúde de um munícipe, o qual tem garantido por
lei direito à saúde, bem como que o descumprimento da ordem emanada pode
restar como tipificado o art. 330 do Código Penal Brasileiro”.
Paulínia, 03 de dezembro de 2018.
RATIFICAÇÃO PREFEITORAL:
“AUTORIZO, na forma da lei, aquisição de Fulvestranto 50 MG/ML seringa injetável, frasco ampola, para atendimento ao Mandado Judicial – nº 300599481.2013.8.26.0428 – “A.P.C.S.””.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Direção da Escola Municipal de Ensino Supletivo Fundamental e Médio de Paulínia Vitor Szczepanski e Souza Silva, situada a Rua Padre José de Anchieta, 121
– Jd. Vista Alegre – Paulínia/SP, convoca todos os pais, funcionários em geral,
alunos maiores de idade e comunidade escolar para a Assembléia Geral Ordinária
da A.P.M a ser realizada no dia 27 de março de 2019 (quarta-feira) às 18h30 em
primeira convocação e segunda convocação às 19h no anfiteatro da escola, nos
termos da constituição do artigo 15 do Estatuto Social em vigor para aprovar a
eleição da Diretoria Executiva, bem como a composição do Conselho Deliberativo
e Conselho Fiscal.
Paulínia, 18 de março de 2019.
César Augusto Muller Luiz
Profº Responsável EMESFMP Vitor Szczepanki e Souza Silva

ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONVOCAÇÃO
ARTIGO 1º - Fica convocada a 2º Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa
Idosa, a ser realizada nos dias 28 e 29 de março de 2019, tendo como tema
central: ´´ OS DESAFIOS DE ENVELHECER NO SECÚLO XXI E O PAPEL DAS
POLÍTICAS PÚBLICAS´´, abordando os 4 eixos:
1- Direitos Fundamentos na Construção/ Efetivação das Políticas Públicas, com
sub eixos: Saúde, Assistência Social, Previdência, Moradia, Transporte, Cultura,
Esporte e Lazer;
2- Educação: assegurando direitos e emancipação humano;
3- Enfrentamento da Violação dos Direitos Humanos da Pessoa Idosa;
4- OS Conselhos de direito; seu papel na efetivação do controle social na geração
e implementação de políticas públicas.
Data: 28 e 29 de março de 2019
Horário: Das 7h30 às 11h30
Local: CENTRO DE CONVIVENCIA MELHOR IDADE `` TIA LÍDIA´´
Endereço: Rua Aristóteles Costa, nº 280- Bairro Jardim Fortaleza – Paulínia.

MEIO AMBIENTE
EDITAL NÚMERO 002 DE 2019
O Secretário de Defesa e Desenvolvimento do Meio Ambiente, comunica o Auto de
Infração Ambiental AIA nº 006/2019, lavrados em 26/02/2019, por resultar em efetiva poluição ambiental e causar risco ou efetivo dano ao meio ambiente, conforme
previsto na Lei Municipal Ambiental Nº 3.471, de 20 de outubro de 2.015 à Sugoi
Incorporadora e Construrtora S/A conforme protocolo no. 4.626/2019.
MARCIO ROSA SANTOS
Secretário Municipal de Defesa e Desenvolvimento do Meio Ambiente

SECRETARIA DE OBRA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PARA LIMPEZA DE TERRENO
Edital de Notificação nº 001/2019 – Referente à limpeza de terreno não edificado.
De acordo com o disposto no artigo 128º da Lei Municipal nº 1.950, de 20 de dezembro de 1995, ficam notificados os proprietários dos terrenos listados para que
procedam à limpeza e/ou construção de muro ou cerca no prazo de 10 (dez) dias,
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contados da data desta publicação. O não cumprimento desta notificação sujeitará
os notificados ao pagamento de multa no valor de 100 UFPs. Nas reincidências,
as multas serão aplicadas em dobro, nos termos do Art. 388 da Lei nº 1.950/95.
INSCRIÇÃO
850160903057400
850165331007800

LOGRADOURO
RUA LÁZARO APARECIDO DE MELO
RUA PELEGRINE
CARAN

NÚMERO

LOTE

QUADRA

35

14

7

80

14

33

Previdência dos Funcionários Públicos do Município de Paulínia, na data supra.
REGULAMENTO ELEIÇÕES PAULIPREV 2019

BAIRRO

Errata : Foram alteradas as redações dos arts. 4º, 5º, 11º
e a composição da comissão eleitoral.

Pq. da Represa
Pq. da
Represa

“Regulamenta a realização das eleições junto ao Funcionalismo Público Municipal para a escolha de membros dos órgãos dirigentes do PAULIPREV.”

PAULIPREV
PORTARIA Nº 0039/2019
DISPÕE SOBRE A SUBSTITUIÇÃO DE MEMBRO NA COMISSÃO ELEITORAL PARA AS ELEIÇÕES DOS CARGOS DE CONSELHEIROS ADMINISTRATIVOS E FISCAIS E DIRETOR PRESIDENTE DO PAULIPREV.
O cidadão MARCOS ANDRÉ BREDA, Presidente do Instituto de Previdência dos
Funcionários Públicos do Município de Paulínia - PAULIPREV, usando de suas
atribuições legais, em atendimento a solicitação do Senhor Prefeito Antonio Miguel
Ferrari, conforme ofício n° 033/2019 – GP, recebido em 12/03/2019;
R E S O L V E:
Art. 1º.- Substituir o membro da Comissão Eleitoral, designado através da portaria 0036/2019, ANA PAULA VERECHI BRAYN por ROSANGELA DE LOURDES
SILVESTRE PEREIRA, sob a matrícula 2783, como representante da Prefeitura
Municipal de Paulínia;
Art. 2º.- Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo
seus efeitos a partir de 13/03/2019.
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
Paulínia, 13 de março de 2019.
MARCOS ANDRÉ BREDA
DIRETOR PRESIDENTE
Lavrada no Departamento Administrativo e publicada na Secretaria do Instituto de
Previdência dos Funcionários Públicos do Município de Paulínia, na data supra.
PORTARIA Nº 0041/2019
DISPÕE SOBRE A SUBSTITUIÇÃO DE MEMBRO NA COMPOSIÇÃO DA
COMISSÃO QUE REALIZA ESTUDO DE IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE
CARGOS, CARREIRAS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ATIVOS.
O cidadão MARCOS ANDRÉ BREDA, Presidente do Instituto de Previdência dos
Funcionários Públicos do Município de Paulínia - PAULIPREV, usando de suas
atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º.- Substituir o membro da Comissão que realiza estudo de implantação do
Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos servidores ativos, designado através da portaria 0265/2018, THAYNÁ MACHADO BARBOSA FRANCO por LEONARDO JENICHEN DE OLIVEIRA;
Art. 2º.- Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo
seus efeitos a partir de 07/03/2019.

Art. 1º. O processo eleitoral para a escolha, pelo funcionalismo, de novos membros, titulares e suplentes, para compor o Conselho de Administração, Conselho
Fiscal e a Presidência do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do
Município de Paulínia – PAULIPREVI - por meio de Comissão Eleitoral composta
de servidores municipais será realizada na forma disposta neste Regulamento.
Art. 2º. Os membros da Comissão Eleitoral não poderão se candidatar aos cargos
de Conselheiro e a Presidência.
Art. 3º. O processo eleitoral terá início com a abertura de inscrições de candidatos
às eleições.
§ 1º. As inscrições dos candidatos estarão abertas a partir do dia 20 de Março de
2019 até o dia 23 de Março de 2019.
§ 2º. As inscrições de candidatos serão realizadas na sede do PAULIPREV, nos
dias 20, 21 e 22 no horário das 08h às 16:30h e no dia 23 das 09h às 12h.
Art. 4º. Serão eleitos conselheiros titulares os 05 (cinco) mais votados em ordem
decrescente, até que as vagas destinadas aos servidores no conselho sejam preenchidas, respeitando a proporcionalidade entre ativos e inativos (03 ativos e 02
inativos), para cumprirem mandato de 3 (três) anos no Conselho de Administração.
§ 1º. Serão considerados suplentes os candidatos mais votados, seguindo a ordem decrescente, em seguida a dos conselheiros titulares e em igual número
aos destes.
§ 2º. Tanto para servidores ativos, como para servidores inativos, será observado
o mesmo critério constante no caput deste artigo.
Art. 5º. Serão eleitos conselheiros titulares os 03 (três) mais votados em ordem
decrescente, até que as vagas destinadas aos servidores no conselho sejam preenchidas, respeitando a proporcionalidade entre ativos e inativos (02 ativos e 01
inativo), para cumprirem mandato de 3 (três) anos no Conselho Fiscal.
§ 1º. Serão considerados suplentes os candidatos mais votados, seguindo a ordem decrescente, em seguida a dos conselheiros titulares e em igual número
aos destes.
§ 2º. Tanto para servidores ativos, como para servidores inativos, será observado
o mesmo critério constante no caput deste artigo.
Art. 6º. A eleição dos membros do Conselho Administrativo será feita juntamente
com a eleição dos membros do Conselho Fiscal e para o cargo de Diretor presidente, pelo voto direto e secreto em cédula própria.
Art. 7º. Para se candidatar o servidor ativo deverá demonstrar que é titular de cargo efetivo no serviço público municipal, findado o estágio probatório.
Art. 8º. Não poderão integrar o Conselho de Administração, Diretoria Executiva ou
o Conselho Fiscal do PAULIPREVI, ao mesmo tempo representantes que guardem entre si relação conjugal ou de parentesco, consanguíneo ou afim até o segundo grau.

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

Art. 9º. Não poderão ser candidatos os servidores que estejam afastados há mais
de 06 meses e/ou aqueles que tenham processo judicial em trâmite contra o PAULIPREV.

Paulínia, 14 de março de 2019.

Art. 10º. A candidatura é individual.

MARCOS ANDRÉ BREDA
DIRETOR PRESIDENTE

Art. 11º. Os candidatos deverão apresentar, no ato da inscrição, os seguintes documentos:

Lavrada no Departamento Administrativo e publicada na Secretaria do Instituto de

I – Requerimento padrão, fornecido pela Comissão Eleitoral, devidamente preenSemanário Oficial | Paulínia | Edição 1.388 - EXTRA | Paulínia, 18 de março de 2019 |

6

chido pelo candidato;
II – Cópia da cédula de identidade e CPF;
III – Certidão do órgão de pessoal que comprove que o candidato é servidor efetivo
no serviço público municipal ou holerite do mês anterior ao da inscrição;
IV – Comprovante de endereço atualizado (últimos 03 meses – água, luz, telefone);
V – 1 foto 3 x 4 recente;
VI – Certidão negativa de processos (instruções para retirada no site do PAULIPREV).
Paragráfo Único: Para o cargo de Diretor Presidente, os candidatos deverão ainda apresentar:
VIII – Diploma de curso superior;
IX – Certificado CPA-10 emitido pela Associação Brasileira das Entidades dos
Mercados Financeiros e de Capitais (ANBIMA).
Parágrafo Único: Serão aceitas inscrições através de procuração pública
fins específicos.

com

Art. 12º. Encerradas as inscrições de candidatos, elas deverão ser encaminhadas
ao Presidente da Comissão Eleitoral, com os respectivos documentos, no prazo
de até 24 horas, para serem homologadas.
§ 1º. As inscrições de candidatos deverão ser examinadas pela Comissão Eleitoral
nos dia 25, 26 e 27 de Março de 2019 em local e horário fixados e comunicados aos
demais membros da Comissão Eleitoral com antecedência de 02 (dois) dias úteis.
§ 2º. As inscrições deverão estar homologadas pela Comissão Eleitoral no dia 03
de Abril de 2019.
§ 3º. Serão rejeitadas as candidaturas que não atenderem as exigências previstas
neste Regulamento.
§ 4º. A relação das candidaturas homologadas será afixada no quadro de avisos
do Instituto, no site do PAULIPREV e também divulgada por meios eletrônicos
no dia 03 de Abril de 2019.
Art. 13º. Da rejeição ou impugnação de qualquer candidatura caberá recurso à
Comissão Eleitoral, até o dia 01 de Abril de 2019, no mesmo horário em que foram
feitas as inscrições.
Parágrafo Único. O recurso contra a rejeição e/ou impugnação de candidatura
deverá ser decidido até o dia 02 de Abril de 2019 e o resultado divulgado no dia
03 de Abril de 2019 no quadro de avisos do Instituto, no site do PAULIPREV e
também divulgada por meios eletrônicos.
Art. 14º. Competirá à Comissão Eleitoral:
I – Homologar, decidir ou rejeitar as inscrições de candidatos;
II – Atribuir um número a cada candidato, para a sua identificação, de acordo com
a ordem de inscrição;
III – Cassar a candidatura de candidatos nos casos previstos neste Regulamento,
assegurada a ampla defesa;
IV – Solicitar e obter dos órgãos de pessoal da Prefeitura, Câmara Municipal e PAULIPREV, as listagens de funcionários titulares de cargos efetivos aptos a votar;
V – Divulgar em todas as repartições o local e o horário de votação;
VI – Providenciar o que se fizer necessário para a realização do escrutínio;
VII – Oferecer o Relatório Geral dos resultados da eleição;
VIII – Baixar instruções especiais para realização da eleição;
IX – Convocar e treinar as pessoas que atuarão nas Mesas Eleitorais;
X – Realizar a coleta e apuração dos votos;
XI – Divulgar os resultados da eleição e proclamar os nomes dos eleitos;
XII – Deliberar sobre demais assuntos não contemplados nesse Regulamento.
Art. 15º. Competirá a qualquer servidor estatutário fiscalizar o cumprimento das
regras estabelecidas neste Regulamento, a realização da propaganda eleitoral pelos candidatos, a eleição e a sua apuração, relatando à Comissão Eleitoral eventuais irregularidades, apresentando as evidências pertinentes ao ato.
Art. 16º. Os candidatos poderão realizar sua propaganda eleitoral, às suas expensas, a partir da data da homologação de sua candidatura, à partir do dia 03 de
Abril de 2019.
Art. 17º. Fica proibido, na realização da propaganda eleitoral dos candidatos:

I – o uso de material e equipamentos públicos na confecção da propaganda dos
candidatos;
II – utilização de equipamentos sonoros;
III – fixação de cartazes ou faixas em locais públicos ou privados;
IV – utilização de meios de comunicação pagos;
V – o aliciamento de eleitores dentro das dependências do local de votação, pelo
candidato, por outros servidores ou por terceiros.
Art. 18º. Poderá ser cassada, pela Comissão Eleitoral, de ofício ou a requerimento
de qualquer interessado, a candidatura do servidor ativo ou inativo que desrespeitar qualquer uma das proibições previstas no artigo 17 deste Regulamento,
notificando-se pessoalmente o candidato.
§ 1º. Da cassação de qualquer candidatura por propaganda irregular caberá recurso, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, à Comissão Eleitoral, que o julgará no
prazo máximo de dois dias úteis.
§ 2º. A cassação de candidatura por propaganda irregular deverá, sempre que
possível, ocorrer antes da realização do pleito.
Art. 19º. O voto é facultativo, podendo votar todos os funcionários estatutários
titulares de cargos efetivos e os aposentados.
Parágrafo Único: A comprovação da condição de apto a votar será feita por meio
da apresentação de documento de identidade e conferida a condição de estatutário na listagem ou por meio de holerite.
Art. 20º. A eleição será realizada em 15 de Abril de 2019, em local a ser definido
em normativa específica pela Comissão Eleitoral.
Art. 21º. A Comissão Eleitoral divulgará para todas as secretarias municipais, as
relações dos candidatos, tanto para o Conselho de Administração, Conselho Fiscal como para Diretor Presidente, com os respectivos números a que se refere o
artigo 23 neste Regulamento.
Art. 22º. A sessão de votação deverá identificar o votante e possibilitar a votação
secreta.
Art. 23º. Os candidatos serão identificados por números pela Comissão Eleitoral,
no ato de sua homologação.
Art. 24º. A votação pelo servidor será feita assinalando o nome e o número do
candidato na cédula de votação, no respectivo cargo.
§ 1º. Havendo mais de uma marcação para o mesmo cargo/conselho, considerarse-á o voto inválido.
§ 2º. Estando a cédula em branco, considerar-se-á o voto inválido.
Art. 25º. Os candidatos, depois de votarem, não poderão permanecer nas dependências das sessões eleitorais.
Art. 26º. Os candidatos poderão acompanhar a apuração dos votos.
Art. 27º. Encerrada a votação, cada mesa coletora de votos será constituída em
junta apuradora e procederá a apuração do resultado.
Parágrafo Único: Será permitida a presença de fiscais e demais interessados na
área definida pelo presidente da mesa para tal.
Art. 28º. Apurada a eleição, ao Presidente da Comissão Eleitoral cumprirá divulgar
os resultados e proclamar os nomes dos eleitos, no mesmo dia da apuração, afixando-se o resultado no quadro de avisos do PAULIPREV, do Sindicato, Câmara
Municipal e da Prefeitura Municipal, publicando-se na imprensa Oficial do Município e site do PAULIPREV.
§ 1º. Qualquer candidato poderá impugnar os resultados apurados, no prazo de 24
(vinte e quatro) horas, a contar da proclamação dos eleitos.
§ 2º. A impugnação a que se refere o parágrafo anterior será decidida pela Comissão Eleitoral, no prazo de 02 (dois) dias úteis, sem direito a recurso.
Art. 29º. Em caso de empate na votação, o desempate será decidido, pela ordem,
em favor do funcionário que contar:
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I - com maior tempo de serviço público municipal;
II – maior idade;
III – sorteio.

CÂMARA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 2758/2019

Art. 30º. Proclamados os nomes dos candidatos eleitos, e decididos eventuais
impugnações e recursos contra a apuração dos votos, cumprirá ao Presidente da
Comissão Eleitoral apresentar imediatamente o relatório geral das eleições.
Art. 31º. Cumprirá à Comissão Eleitoral informar ao Prefeito Municipal o relatório
geral das eleições, a fim de que o mesmo providencie a nomeação dos eleitos
para integrarem os colegiados do Instituto de Previdência.
Art. 32º. Os Conselheiros que terão o seu mandato encerrado e os novos Conselheiros deverão, obrigatoriamente, apresentar declaração de bens perante o PAULIPREV, nos termos da Lei Federal 8.730 de 10 de novembro de 1993.
Art. 33º. O cronograma poderá ser alterado sem prévio aviso.
Art. 34º. Este Regulamento entrará em vigor na data de sua publicação.
Paulínia, 15 de março de 2019.

“NOMEIA A SRA. RÚBIA APARECIDA DOMINGOS CARVALHO DOS SANTOS, PARA O EMPREGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE ASSESSOR LEGISLATIVO, EC-5. ”
Vereador José Carlos Coco da Silva, Vice-Presidente no Exercício da Presidência
da Câmara Municipal de Paulínia, no uso de suas atribuições legais, Resolve:
Nomear, com base na Lei nº 3.336, de 08/10/2013, a Sra. Rúbia aparecida domingos Carvalho dos Santos, para o emprego de provimento em comissão de
Assessor Legislativo, símbolo EC-5, a partir desta data a saber.
				
Cumpra-se.
Publique-se.
			
Paulínia, 14 de março de 2019
José Carlos Coco da Silva
Vice-Presidente no Exercício da Presidência

Reginaldo Aparecido Naves
Presidente
Abigail Ferreira de Freitas
Élida Cristina de Souza Arendt
Isabel Turci
Mariela Balducci
Rosângela de Lourdes Silvestre Pereira

PORTARIA Nº 2759/2019
“EXONERA O SR. VINÍCIUS GABRIEL TILLI DA SILVA, DO EMPREGO DE
PROVIMENTO EM COMISSÃO DE ASSESSOR DE GABINETE, EC-2. ”
Vereador José Carlos Coco da Silva, Vice-Presidente no Exercício da Presidência
da Câmara Municipal de Paulínia, no uso de suas atribuições legais, Resolve:

ANEXO – EDITAL REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO
À COMISSÃO ELEITORAL DO PAULIPREV
Venho por meio deste, requerer a minha inscrição para concorrer aos cargos na eleição
de ocorrerá no dia 15/04/2019, de acordo com as bases contidas no Regulamento das
Eleições.
Matrícula:__________ Nome:______________________________________________
Cargo:____________________________ Lotação: ____________________________

Exonerar, com base na Lei nº 3.336, de 08/10/2013, o Sr. Vinícius Gabriel Tilli da
Silva, do emprego de provimento em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo
EC-2, a partir desta data a saber.
Cumpra-se.
Publique-se.
		
Paulínia, 18 de março de 2019
José Carlos Coco da Silva
Vice-Presidente no Exercício da Presidência

Local de Trabalho:_________________________ Escolaridade:__________________
Endereço:_____________________________________________________________

PORTARIA Nº 2760/2019

E-mail:________________________________________________________________
Telefones para contato: (__) (__________________) e (__) (___________________)

Requer, na forma do Regulamento, a inscrição para concorrer ao cargo de:
(___) Membro do Conselho Administrativo (Servidor Ativo)
(___) Membro do Conselho Fiscal (Servidor Ativo)
(___) Membro do Conselho Administrativo (Servidor Inativo)
(___) Membro do Conselho Fiscal (Servidor Inativo)
(___) Diretor Presidente
Paulínia,____ de Março de 2019.
___________________________
Anexos:
(__) Cópias do RG, CPF, Endereço e Holerith
(__) Comprovante de Escolaridade – Ensino Médio
(__) Foto 3x4 recente

“NOMEIA O SR. CELSO RICARDO VARANDAS, PARA O EMPREGO DE
PROVIMENTO EM COMISSÃO DE ASSESSOR DE GABINETE, EC-2. ”
Vereador José Carlos Coco da Silva, Vice-Presidente no Exercício da Presidência
da Câmara Municipal de Paulínia, no uso de suas atribuições legais, Resolve:
Nomear, com base na Lei nº 3.336, de 08/10/2013, o Sr. Celso Ricardo Varandas,
para o emprego de provimento em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo
EC-2, a partir desta data a saber.
Cumpra-se.
Publique-se.
Paulínia, 18 de março de 2019
José Carlos Coco da Silva
Vice-Presidente no Exercício da Presidência

Para o cargo de Diretor Presidente
(__) Comprovante de Escolaridade - Ensino Superior
(__) Certificado de CPA10
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
INFORMATIVO
Informamos que, a partir desta data, todos os pagamentos de TAXAS e TRIBUTOS MUNICIPAIS poderão ser realizados nos Bancos credenciados abaixo
relacionados, sendo que os pagamentos deverão ser feitos somente através
dos CAIXAS ELETRÔNICOS de Autoatendimento e através do INTERNETBANKING, ressaltando que não será mais possível realizar pagamentos
de guias municipais diretamente no guichê dos bancos ou LOTÉRICAS.
BANCO DO BRASIL
BANCO BRADESCO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO SANTANDER

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
Comunicado
A Prefeitura Municipal de Paulínia, por meio da Secretaria Municipal de
Negócios da Receita INFORMA que os CARNÊS DE IPTU 2019 começaram a ser distribuídos via CORREIO no dia 06 de março de 2019 e estão
disponíveis pelo sítio da Prefeitura.
Vencimento da 1ª Parcela e Cota Única para o dia 30 de março de 2019.
Secretaria Municipal de Negócios da Receita
Semanário Oficial | Paulínia | Edição 1.388 - EXTRA | Paulínia, 18 de março de 2019 |

9

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PAULÍNIA
112ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR
GABINETE DO PREFEITO
ALISTAMENTO MILITAR: JOVENS PAULINENSES QUE
COMPLETAM 18 ANOS EM 2019 JÁ PODEM SE ALISTAR.
Atenção, jovens paulinenses a essa novidade. Nessa modalidade de alistamento o jovem poderá
ter a comodidade de realizar o seu Alistamento Militar, utilizando o mais modernos meios de acesso como computadores, tablets e aparelhos de telefonia móvel com acesso à internet, no
conforto de sua residência, evitando a permanência indesejável em eventuais filas. Basta acessar
o endereço do site www.alistamento.eb.mil.br ou abaixar o aplicativo do Exército Brasileiro
(http://www.eb.mil.br/aplicativos-mobile) e realizar em poucos passos seu alistamento.
Após o Alistamento Online, o jovem receberá um número de registro de alistamento Certificado
de Alistamento Militar (CAM),o cidadão deverá comparecer à Junta de Serviço Militar de Paulínia-SP das 08:30 às 16:30 horas levando: Certidão de Nascimento ou Carteira de Identidade
(RG) o seu CPF e o comprovante de residência sendo assim, Dispensado do Serviço Militar
Inicial, quando recolherá a taxa militar ( Art. 107/2) e receberá a data de retorno para o Juramento a Bandeira Nacional.
De acordo com a secretário da Junta Militar em Paulínia, ANDRÉ ANTONIO FERRO, o sistema já
está disponível para o Alistamento Online desde de 1º de Janeiro de 2019. “É importante lembrar
que os jovens que completam 18 anos em 2019, têm até o dia 30 de Junho para realizarem seu
Alistamento Militar sem multa”.
Para os jovens que já se encontram em atraso com o Serviço Militar, e só comparecer a Junta Militar no Município de residência para que possa regularizar a situação militar, destacou o Secretário.
“A Junta Militar de Paulínia-SP está situada no Paço Municipal “Palácio Cidade Feliz”,(Prefeitura
Municipal de Paulínia), sito Avenida Prefeito José Lozano Araújo nº 1551 – Parque Brasil 500 (Próximo a Rodoviária Shopping) contato: (19) 3874-5790.
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ELEIÇÕES
PAULIPREV 2019

ELEIÇÕES PARA O CONSELHO ADMINISTRATIVO,
CONSELHO FISCAL E DIRETOR PRESIDENTE
DO INSTITUTO PAULIPREV.

Data: 15/ABRIL/2019
Horário: das 09h às 21h
Local: Plenarinho da Câmara

SEU VOTO É MUITO IMPORTANTE!
PERÍODO DE INSCRIÇÕES PARA CANDIDATURA
Dias: 20, 21, 22/março (das 8h às 16h30) e
Dia 23/março (das 9h às 12h) na Pauliprev
Mais informações e Regulamento
acesse: www.pauliprev.sp.gov.br
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