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LEIS
Lei nº 3724, DE 15 de OUTUBRO DE 2019
(Projeto de Lei nº 59/19 de autoria do Executivo)
“DENOMINA MANUEL BORGES FERRO VIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE
PAULÍNIA”.

disposições em contrário.
Paulínia, 15 de outubro de 2019.
EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal
Lavrado e publicado no Gabinete do Prefeito, na data supra.

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

LEONARDO ESPÁRTACO CEZAR BALLONE
Secretario Chefe de Gabinete

Artigo 1º - Fica denominada “RUA MANUEL BORGES FERRO”, a via pública designada como Rua 04, do loteamento Paulínia 245, com aproximadamente
150,00m de extensão, tendo início na Rua 04 e término na Rua 06.

GUILHERME MELLO GRAÇA
Secretário dos Negócios Jurídicos Interino

Artigo 2º - As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta de
verba própria do orçamento vigente, suplementada se necessário.
Artigo 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Paulínia, 15 de outubro de 2019.
EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal
Lavrado e publicado no Gabinete do Prefeito, na data supra.
LEONARDO ESPÁRTACO CEZAR BALLONE
Secretario Chefe de Gabinete
GUILHERME MELLO GRAÇA
Secretário dos Negócios Jurídicos - Interino
Lei nº 3725, DE 15 de OUTUBRO DE 2019
(Projeto de Lei nº 61/19 de autoria do Executivo)
“ESTENDE O NOME DA RUA MARIA APARECIDA SETTI PIETROBON VIA
PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA”.
A Câmara Municipal APROVOU e eu, Prefeito do Município de Paulínia,
SANCIONO e PROMULGO a seguinte Lei:
Artigo 1º - Fica estendida a denominação de “RUA MARIA APARECIDA SETTI
PIETROBON”, a via pública designada como RUA 2, do loteamento Residencial
Raízes, com aproximadamente 75,00m de extensão, tendo início na Rua Maria
Aparecida Setti Pietrobon e término na Rua Guiomar Messias Pinareli.
Artigo 2º - As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta de
verba própria do orçamento vigente, suplementada se necessário.
Artigo 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as

Lei nº 3726, DE 15 de OUTUBRO DE 2019
(Projeto de Lei nº 62/19 de autoria do Executivo)
“DENOMINA ANITA DE MORAES SALLES CORTES VIA PÚBLICA DO
MUNICÍPIO DE PAULÍNIA”.
		
A Câmara Municipal APROVOU e eu, Prefeito do Município de Paulínia,
SANCIONO e PROMULGO a seguinte Lei:
Artigo 1º - Fica denominada “AVENIDA ANITA DE MORAES SALLES CORTES”,
a via pública designada como PLN – 345 - Trecho 2, do Bairro São Bento, com
aproximadamente 900,00m de extensão, tendo início na Rotatória da PLN – 345 –
trecho 3 e término na Rotatória da PLN – 345 – trecho 1.
Artigo 2º - As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta de
verba própria do orçamento vigente, suplementada se necessário.
Artigo 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Paulínia, 15 de outubro de 2019.
EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal
Lavrado e publicado no Gabinete do Prefeito, na data supra.
LEONARDO ESPÁRTACO CEZAR BALLONE
Secretario Chefe de Gabinete
GUILHERME MELLO GRAÇA
Secretário dos Negócios Jurídicos – Interino
Lei nº 3727, DE 15 de OUTUBRO DE 2019
(Projeto de Lei nº 63/19 de autoria do Executivo)
“DENOMINA LUIZ GONZAGA DE MORAES JUNIOR VIA PÚBLICA DO

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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MUNICÍPIO DE PAULÍNIA”.
A Câmara Municipal APROVOU e eu, Prefeito do Município de Paulínia,
SANCIONO e PROMULGO a seguinte Lei:
Artigo 1º - Fica denominada “RUA LUIZ GONZAGA DE MORAES JUNIOR”, a
via pública designada como Rua VII, do loteamento Conjunto Habitacional Serra
Azul, com aproximadamente 210,00m de extensão, tendo início na Rua XXIII e
término na Rua XXIV.
Artigo 2º - As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta de
verba própria do orçamento vigente, suplementada se necessário.

Artigo 1º - Fica denominada “RUA IDELSON MATIAS DO NASCIMENTO”, a via
pública designada como Rua 04, do loteamento Residencial Raízes, com aproximadamente 80,00m de extensão, tendo início na Rua Maria Aparecida Setti
Pietrobom e término na Rua Guiomar Pinareli.
Artigo 2º - As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta de
verba própria do orçamento vigente, suplementada se necessário.
Artigo 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Paulínia, 15 de outubro de 2019.

Artigo 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal

Paulínia, 15 de outubro de 2019.

Lavrado e publicado no Gabinete do Prefeito, na data supra.

EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal

LEONARDO ESPÁRTACO CEZAR BALLONE
Secretario Chefe de Gabinete

Lavrado e publicado no Gabinete do Prefeito, na data supra.

GUILHERME MELLO GRAÇA
Secretário dos Negócios Jurídicos - Interino

LEONARDO ESPÁRTACO CEZAR BALLONE
Secretario Chefe de Gabinete
GUILHERME MELLO GRAÇA
Secretário dos Negócios Jurídicos - Interino
Lei nº 3728, DE 15 de OUTUBRO DE 2019
(Projeto de Lei nº 64/19 de autoria do Executivo
“DENOMINA DE ANTONIO CARLOS BREDA (TOTÓ BREDA) O BARRACÃO
DA PREFEITURA (GARAGENS) DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA”.
A Câmara Municipal APROVOU e eu, Prefeito do Município de Paulínia,
SANCIONO e PROMULGO a seguinte Lei:
Artigo 1º - Fica denominada de “ANTONIO CARLOS BREDA (TOTÓ BREDA)”,
o Barracão da Prefeitura (Garagens), localizado na Avenida Brasília, n° 1250,
Bairro Vila Bressani.
Artigo 2º - As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta de
verba própria do orçamento vigente, suplementada se necessário.
Artigo 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Paulínia, 15 de outubro de 2019.
EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal
Lavrado e publicado no Gabinete do Prefeito, na data supra.
LEONARDO ESPÁRTACO CEZAR BALLONE
Secretario Chefe de Gabinete
GUILHERME MELLO GRAÇA
Secretário dos Negócios Jurídicos - Interino
Lei nº 3729, DE 15 de OUTUBRO DE 2019
(Projeto de Lei nº 66/19 de autoria do Executivo)
“DENOMINA IDELSON MATIAS DO NASCIMENTO VIA PÚBLICA DO
MUNICÍPIO DE PAULÍNIA”.
A Câmara Municipal APROVOU e eu, Prefeito do Município de Paulínia,
SANCIONO e PROMULGO a seguinte Lei:

Lei nº 3730, DE 15 de OUTUBRO DE 2019
(Projeto de Lei nº 67/19 de autoria do Executivo)
“DENOMINA ISMÊNIA FERREIRA DE SOUZA VIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO
DE PAULÍNIA”.
A Câmara Municipal APROVOU e eu, Prefeito do Município de Paulínia,
SANCIONO e PROMULGO a seguinte Lei:
Artigo 1º - Fica denominada “RUA ISMÊNIA FERREIRA DE SOUZA”, a via pública designada como Rua XI, do loteamento Residencial Conjunto Habitacional
Serra Azul, com aproximadamente 180,00m de extensão, tendo início na Rua
XXVII e término na Rua XXVIII.
Artigo 2º - As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta de
verba própria do orçamento vigente, suplementada se necessário.
Artigo 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Paulínia,15 de outubro de 2019.
EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal
Lavrado e publicado no Gabinete do Prefeito, na data supra.
LEONARDO ESPÁRTACO CEZAR BALLONE
Secretario Chefe de Gabinete
GUILHERME MELLO GRAÇA
Secretário dos Negócios Jurídicos – Interino

DECRETOS
DECRETO Nº 7688 de 30 DE OUTUBRO DE 2019
“DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. ”
O cidadão EDNILSON CAZELLATO, Prefeito Municipal de Paulínia, usando das
atribuições legais de seu cargo,
DECRETA:
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dor da CPF nº 296.793.198-57, para exercer o cargo de Secretário Municipal de
Finanças.
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 30 de outubro de 2.019, revogadas as disposições em contrário,
especialmente o Decreto nº 7661 de 07 de outubro de 2.019.
Paulínia, 30 de outubro de 2019.
EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal
Lavrado e publicado na Secretaria da Chefia do Gabinete do Prefeito, na data
supra.
DECRETO Nº 7689 DE 30 DE OUTUBRO DE 2019
“DECRETA PONTO FACULTATIVO NOS DIAS QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”
O cidadão EDNILSON CAZELLATO, Prefeito do Município de Paulínia, no uso
das atribuições de seu cargo e considerando as festividades de Natal e Ano Novo,
D E C R E T A:
Artigo 1º - Fica decretado ponto facultativo em todas as repartições públicas
municipais os dias 23, 24, 26, 27, 30, 31 de dezembro de 2019 e 02, 03 de janeiro
de 2020.
Artigo 2º - Excluem-se das disposições deste Decreto as repartições públicas
cujos serviços são considerados essenciais à população, bem como aquelas que
realizam procedimentos para o encerramento do exercício fiscal, do calendário
escolar e ainda as que necessitem realizar procedimentos internos e inadiáveis.
Parágrafo Único – Os servidores públicos lotados nas repartições que se enquadrem no caput deste artigo, desenvolverão suas atividades laborais, sem que isto
caracterize trabalho extraordinário.
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Paulínia, 30 de Outubro de 2019.
				
EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal
Lavrado na Secretaria de Negócios Jurídicos e publicado no Gabinete do Prefeito
na data supra.
LEONARDO ESPARTACO CEZAR BALLONE
Secretário Municipal de Chefia de Gabinete
GUILHERME MELLO GRAÇA
Secretário de Negócios Jurídicos Interno
DECRETO Nº 7690 DE 30 DE OUTUBRO DE 2019
“DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DA LEI Nº 3592, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2017 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”
O cidadão EDNILSON CAZELLATO, Prefeito do Município de Paulínia, usando
das atribuições legais de seu cargo, DECRETA:
Art. 1º Os espaços culturais do “Theatro Municipal Paulo Gracindo” se destinam a
realização de espetáculos e/ou eventos e/ou atividades culturais e/ou educativas,
e sua utilização, deverá ser requerida, via protocolo administrativo, perante o Departamento de Gestão Documental, com apresentação de:
I - Identificação do Interessado, pessoa física ou jurídica, contendo nome ou razão

social, endereço completo, CNPJ ou CPF e RG, número de telefone e endereço de
e-mail; sendo pessoa jurídica, identificação do seu responsável, ou procurador, com
apresentação da procuração, com nome completo, cargo, números de CPF e RG;
II - Nome e release do espetáculo/evento;
III - Data, horário (informando a duração) ou período pretendido;
IV - Informação quanto à cobrança ou não de ingressos;
V - Cópia do Projeto selecionado e aprovado para fins de incentivo público, se o
caso;
VI - Público estimado;
VII - Realização ou não de coquetel, indicando o número de convidados;
VIII - Realização ou não de venda de souvenires ou qualquer outro item comercializável, indicando referidos itens.
IX – Certidão Negativa de Débitos junto a Prefeitura Municipal de Paulínia.
§ 1º Caso não sejam apresentados todas as informações e documentos mencionados nos incisos, o interessado será notificado para regularização, através da apresentação dos itens faltantes, no prazo de 03 (três) dias úteis.
§ 2º A não apresentação de todas as informações e documentos, após o transcurso do prazo fixado no parágrafo anterior, ensejará o arquivamento do pedido sem
apreciação.
§ 3º A agenda do Theatro será aberta anualmente no mês de novembro para datas
de eventos que ocorrerão no ano seguinte.
O simples ato administrativo de protocolizar o requerimento, ou o agendamento
prévio, não assegura ao interessado qualquer direito relativamente às datas, horários e/ou períodos de utilização dos espaços culturais.
Caberá à Comissão de Análise de Utilização dos Espaços Culturais analisar e
avaliar os requerimentos, considerando a ordem cronológica de protocolados administrativos.
§ 1º A Comissão de Análise de Utilização dos Espaços Culturais será composta
pelos seguintes membros:
I - Secretário (a) Municipal de Cultura - Presidente;
II - Chefe de Gabinete do (a) Secretário (a) Municipal de Cultura - membro;
III – Servidor da Secretaria Municipal de Cultura, indicado pelo Secretário (a) Municipal de Cultura – membro.
§ 2º Após a avaliação, a Comissão julgará e decidirá o requerimento, devendo a
decisão estar subscrita por todos os membros que participaram da avaliação.
§ 3º Na eventualidade de empates por ausência de algum membro na avaliação, a
decisão caberá ao (à) Presidente da Comissão, como “voto de Minerva”.
§ 4º Para fins de deferimento ou indeferimento a Comissão de Análise respeitará
o interesse cultural e educacional, além da conveniência e a oportunidade na consecução do evento.
I - No que tange ao interesse cultural e educacional, será avaliado o projeto apresentado, no sentido de verificar se tem pertinência com as políticas públicas
cultural e educacional desenvolvidas do Município.
II - No que tange a conveniência e oportunidade, serão consideradas a demanda
de público para o tipo de evento, bem como a oferta de eventos afins, com a
finalidade de ofertar a população eventos de vários gêneros de forma a democratizar o acesso à cultura.
O interessado será cientificado da decisão da Comissão de Análise por meio de
correspondência eletrônica ou via correios, devendo, no caso de deferimento, ser
agendada visita técnica, no “Theatro Municipal Paulo Gracindo”.
§ 1º Na mencionada visita técnica, o interessado ficará inequivocamente ciente
das condições e dos equipamentos então disponíveis no Theatro Municipal, para
o evento, bem como daqueles que deverão ser providenciados, pelo interessado.
§ 2º Após a visita técnica, o interessado terá o prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
para manifestação sobre a continuidade do procedimento. Transcorrido o prazo
sem manifestação, o silêncio será entendido como desistência, sendo encaminhado o protocolado para arquivamento.
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§ 3º Manifestado o desejo de continuidade pelo interessado, será emitida DARM
para pagamento da taxa de reserva, baseado na ficha técnica apresentada pelo
interessado, no valor de 57,00 UFP’s (Unidades Fiscais de Paulínia), relativa à reserva do espaço, nos termos fixados no Anexo I, com vencimento para 05 (cinco)
dias úteis, contados da data de sua emissão.
§ 4º O valor da taxa de reserva será posteriormente compensado do montante total do preço público devido pela utilização do espaço público cultural.
I – A taxa de reserva não será devolvida.
Confirmada a reserva, deverão ser encaminhados os seguintes documentos:
I - cópia do documento constitutivo da empresa e dos documentos pessoais de
seu representante, ou cópias dos documentos pessoais e comprovante de endereço do representante legal;
II - Cronograma do espetáculo/evento;
III - Especificação do programa;
IV - Organização do conjunto artístico, se o caso;
Após a assinatura do Termo de Autorização e de Uso de Responsabilidade o interessado estará liberado para divulgação do evento e venda de ingressos se o
caso.
§ 1º Tratando-se o interessado de entidade sem fins lucrativos, entidades educacionais de educação básica, devidamente legalizada, sem débitos com a Administração Pública Municipal, inclusive entidades religiosas, para autorizações de
uso destinadas a realização de espetáculos e/ou eventos culturais sem fins lucrativos, o recolhimento do preço público através de pagamento de DARM, poderá
ser substituído pela doação de alimentos não perecíveis ou peças de roupas em
bom estado.
I – A quantidade de alimentos e/ou cobertores/edredons será proporcional a quantidade de lugares disponibilizados para o evento. Conforme tabela constante no
Anexo I:
a) Para o uso da sala de espetáculos TOTAL do Theatro Municipal, deverá ser
entregue para pelo autorizado mencionado, no mínimo 1.000 (mil) quilos de alimentos ou 1.000 (mil) unidades de cobertores/edredons novos;
b) Para o uso da sala de espetáculos PARCIAL do Theatro Municipal, deverá ser
entregue para pelo autorizado mencionado, no mínimo 600 (seiscentos) quilos
de alimentos ou 600 (seiscentos) unidades de cobertor/edredons novos.
II - Não serão aceitos, para fins da substituição prevista neste parágrafo, sal nem
açúcar.
III - Os cobertores/edredons deverão estar em bom estado de conservação;
IV - Todos os alimentos entregues deverão ter prazo de validade de, no mínimo, 03
(três) meses, a contar da data da entrega.
V - Caberá exclusivamente ao interessado autorizado o recebimento e conferência
da data de validade dos alimentos e/ou cobertores/edredons entregues pelo público e a troca dos mesmos por ingressos, em local por ele indicado e de sua exclusiva responsabilidade, sendo também de sua exclusiva responsabilidade, o
armazenamento dos referidos itens, até o momento da entrega à Administração
Pública Municipal. Não havendo cumprimento será cobrado valor total do preço
público referente ao período utilizado conforme tabela do Anexo I;
VI - Havendo opção pela substituição do recolhimento do preço público, nos termos deste parágrafo, não configura possibilidade de meia-entrada.
VII - Os alimentos e/ou cobertores/edredons mencionados neste parágrafo, serão
destinados pela Secretaria Municipal de Cultura, ao Fundo Social de Solidariedade do Município de Paulínia;
§ 3ºTratando-se o interessado de academia de dança ou escola de dança, grupos
artístico, artistas, entidades sem fins lucrativos ou empresas no ramo de atividade de produção artística que comprovadamente apoiam, valorizam, promovem,
produzem e difundem bens culturais, preservando e promovendo manifestações
culturais, devidamente legalizada, sem débitos com a Administração Pública Municipal, para autorizações de uso destinadas a realização de espetáculos, será
concedido desconto de 50 (cinquenta) % no valor do preço público, previsto nos
termos do Anexo I. Conforme Termo de Uso e Responsabilidade do solicitante.
§ 4º Subscrito o Termo de Autorização de Uso e Responsabilidade, será imediatamente emitida guia DARM para recolhimento do preço público cabível, nos termos
do Anexo I, com vencimento para, no máximo, até 03 (três) dias antes do evento,
quando tratar-se de realização de eventos diversos, tais como:
I - corporativos, solenidades de formatura, espetáculos religiosos culturais e/ou

educativos com fins lucrativos, ou outra recepção de relevante caráter histórico,
cívico ou de manifesto interesse público, com fins lucrativos, com direito a utilizar o espaço do subsolo foyer, para realização de coquetel, sob sua exclusiva
responsabilidade, obedecidas as diretrizes fixadas;
II - filmagem de cinema, novela, séries de TV e similares, com fins comerciais;
III - filmagens de clipes, comerciais, vídeos ou similares, com fins comerciais;
IV - produção, montagens de cenário, ensaios e etc, sem bilheteria;
V - registro de fotos com fins comerciais;
§ 5º O não pagamento do preço público mencionado no parágrafo anterior, nos
termos do Anexo I, até a data do vencimento, poderá ensejar a revogação do
Termo de Autorização e Responsabilidade, do cancelamento da reserva da data e
consequentemente cancelamento do evento.
§ 6º Para os espetáculos/eventos em que houver venda de ingressos ao público
pelo interessado autorizado, para apuração do preço público cabível, nos termos
do Anexo I, o “borderô” deverá ser entregue diretamente ao preposto da Secretaria
Municipal de Cultura, assim que ocorrer o seu fechamento quando da realização
da apresentação/espetáculo, devendo constar a assinatura do produtor responsável.
I - O recolhimento do preço público será realizado através de DARM, que deverá
ser emitida com vencimento para até 05 (cinco) dias corridos, contados do primeiro dia útil posterior ao evento.
II - Para gravação de espetáculos, em fita sonora, cinematográfica ou similar, com
fins comerciais, observados os direitos conexos, poderá haver cobrança de preço público diferenciado, nos termos do Anexo I, considerando tal objetivo;
III - Para transmissão ou retransmissão televisionada ou radiofônica, com fins comerciais do espetáculo/evento, observados os direitos conexos, poderá haver
cobrança de preço público diferenciado, nos termos do Anexo I, considerando
tal objetivo;
§ 7º No caso de parcerias culturais, com a demonstração do fomento cultural para
o município de Paulínia, poderá haver substituição, total ou parcial, do pagamento
previsto nos §§ 4º e 6º e seus incisos.
Art. 7º A comercialização de souvenires ou qualquer outro item comercializável,
indicados no requerimento inicial do interessado, caso autorizada, deverá ocorrer
de forma fixa, no exato local determinado pela Secretaria Municipal de Cultura,
em conformidade com o previsto no Termo de Autorização de Uso e Responsabilidade. E será cobrado uma taxa de 85,25 UFPs (Unidades Fiscais de Paulínia).
Parágrafo único. Sendo autorizada a comercialização mencionada neste artigo,
deverá ser recolhida correspondente contraprestação através de DARM emitida
pela Secretaria Municipal de Cultura, com vencimento para até 10 (dez) dias corridos, contados no primeiro dia útil posterior ao evento.
Art. 8º A autorização de uso dos espaços culturais do “Theatro Municipal Paulo
Gracindo” será outorgada a título precário, intransferível, pelos prazos e condições
estipulados no respectivo Termo de Autorização de Uso e Responsabilidade, a ser
lavrado e assinado na Secretaria Municipal de Cultura pelo seu (sua) Secretário
(a) e pelo interessado ou seu representante legal, nos termos da lei e segundo as
regras gerais deste Decreto.
§ 1º É vedada a transferência, por qualquer meio, da autorização dos espaços culturais pelo requerente, mesmo na ocorrência de desistência, das datas reservadas.
§ 2º A utilização dos espaços culturais pelo autorizado, deverá obedecer com exatidão dos termos da autorização de uso concedida.
I - deve ser obedecida a capacidade máxima de lugares pré-determinados do espaço requerido, conforme fixação no termo, sob pena de multa pelo descumprimento do acordado, nos termos do Anexo I;
II - alimentos somente poderão ser consumidos, nas áreas eventualmente destinadas, em conformidade com o determinado no termo, sob pena de multa pelo
descumprimento do acordado, nos termos do Anexo I. Fica expressamente proibido o consumo de alimentos na sala de espetáculos;
III - somente poderão ser acessadas pelo interessado, as áreas que lhes foram
autorizadas, em conformidade como previsto no termo, sob pena de multa pelo
descumprimento do acordado, nos termos do Anexo I;
IV - é proibida a remoção e/ou movimentação para outro espaço cultural, de todos
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do necessidade de movimentação, o autorizado deverá solicitar previamente
autorização expressa da Secretaria Municipal de Cultura, devendo devolver o
item movimentado, na desprodução, no seu local de origem, sob pena de multa
nos termos do Anexo I;
§ 3º O Interessado autorizado que, após assinatura do Termo de Autorização de
Uso e Responsabilidade, cancelar a realização do espetáculo e/ou evento, não
será ressarcido do valor da taxa de reserva recolhida, e terá aplicada contra si,
multa de 30% do valor do preço público correspondente ao período solicitado.
Art. 9º É obrigatória a confecção de ingressos pelo autorizado para todo e qualquer evento, mesmo que gratuito, a ser realizado no Theatro Municipal, respeitando o número de lugares do espaço cultural que lhe foi disponibilizado, possibilitando obrigatoriamente o controle de público, através de canhoto destacável,
devendo ainda ser confeccionados nos moldes definidos pela Secretaria Municipal
de Cultura.
Os espetáculos agendados e programados deverão iniciar-se no horário anunciado, havendo uma tolerância ou espera máxima de 15 (quinze) minutos, prevendose problemas de ordem técnica.
Art. 11º Os horários de montagens e desmontagens de cenário ou iluminação
dos espetáculos e/ou eventos, deverão ser rigorosamente cumpridos pelo interessado autorizado, sendo que qualquer atraso deverá ser imediatamente registrado pelo servidor responsável, e comunicado ao superior, para as
providências cabíveis, havendo uma tolerância máxima de 01 (uma) hora.
§ 1º Os cenários e demais equipamentos técnicos pertencentes ao interessado
autorizado deverão ser retirados logo após o espetáculo e/ou evento.
§ 2º Em caso da não retirada dos materiais e no prazo mencionado no parágrafo
anterior, a Secretaria Municipal de Cultura poderá retirá-los, dando-lhe destinação,
cobrando do interessado autorizado os valores relativos aos custos da retirada,
exceto se a causa do atraso seja atribuída à própria Administração Pública, ou por
questões de força maior.
Art. 12º Poderão ser, desde que atendidos os critérios de conveniência e oportunidade, e exista possibilidade técnica e de infraestrutura, programadas e agendadas mais de uma sessão e/ou apresentação e/ou espetáculo para a mesma data,
desde que autorizada pela Secretaria Municipal de Cultura, antecipadamente e
mencionado no Termo de Uso.
§ 1º Para programação de uma sessão extra do espetáculo, para o mesmo dia,
deverá ser observado intervalo mínimo de 01 (uma) hora, entre o término de uma
sessão e início da outra, a fim de possibilitar a limpeza do local.
§ 2º Para programação de espetáculos diferentes, para o mesmo dia, produzidos
pelo mesmo interessado, deverá ser observado intervalo mínimo, de 02 (duas) horas, entre um e outro, permitindo-se a limpeza do local e adequações da produção,
devendo ser obedecidos, com exatidão, os prazos fixados.
Art. 13º O interessado autorizado deverá garantir o benefício da meia-entrada,
equivalendo à metade do preço do ingresso cobrado para a venda ao público em
geral, para estudantes, idosos e professores da rede pública de ensino do Município de Paulínia, mediante os competentes comprovantes.
Parágrafo único. O benefício previsto no caput deste artigo, fica assegurado em
50% (cinquenta por cento) do total de ingressos disponíveis para a venda ao público em geral, em cada espetáculo e/ou evento.
Art. 14º O interessado autorizado, será o único responsável pelas obrigações
decorrentes de salários, cachês, acidentes de trabalho, seguros, etc., de ordem
civil, trabalhista ou autoral de seus artistas, funcionários ou ajudantes, assumindo,
ainda, o cumprimento de todas as disposições legais, a nível Federal, Estadual
e/ou Municipal relativos a execução de seus serviços, ficando por fim, sujeito às
sanções aplicadas pelos Poderes Públicos, resultantes das infrações que vier a
cometer.
Art. 15º O interessado autorizado assume integralmente a responsabilidade pelo
recolhimento dos valores eventualmente devidos ao escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD e Sociedade Brasileira de Autores Teatrais - SBAT,

bem como quaisquer outros relativos à apresentação dos eventos artísticos e culturais.
Art. 16º Na ocorrência de quaisquer danos às dependências do “Theatro Municipal Paulo Gracindo”, bem como aos equipamentos e materiais de uso permanente ou de consumo, deverão ser indenizadas pelo interessado autorizado.
Parágrafo único. Constatado e comprovado o dano, mesmo que somente após o
final da utilização do espaço, o servidor responsável lavrará relatório até o segundo dia útil subsequente à utilização do espaço pelo autorizado e o encaminhará ao
superior para notificação do autorizado no prazo de até 05 (cindo) dias corridos,
contados do recebimento do relatório, e demais providências cabíveis, acompanhado de cópia do termo de vistoria inicial e final.
Art. 17º A Prefeitura do Município de Paulínia e a Secretaria Municipal de Cultura
supervisionarão e fiscalizarão o exato cumprimento das obrigações estabelecidas
neste decreto, sendo que esta fiscalização não inibe, nem atenua a responsabilidade do interessado autorizado.
§ 1º O interessado autorizado responderá por todos os encargos civis, administrativos, trabalhistas e tributários, que venham a recair sobre as atividades ali praticadas.
§ 2º Caberá ao Secretário Municipal de Cultura designar servidor (es) municipal
(is) para acompanhar a utilização do “Theatro Municipal Paulo Gracindo”, assinar
o termo inicial de vistoria, fiscalizar suas instalações e equipamentos, verificar o
encerramento do “borderô”, após encaminhar, no primeiro dia útil para preparação
da DARM para o recolhimento dos valores devidos aos cofres públicos e receber
os bens depois da utilização, assinando o termo final de vistoria.
Art. 18º A Secretaria Municipal de Cultura adotará as providências necessárias ao cumprimento das disposições constantes deste decreto, decidindo os
casos omissos à luz dos princípios que norteiam a Administração Pública.
Art. 19º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário, especialmente o Decreto 7262/2018 e suas alterações.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito, aos 30 dias do mês de Outubro de 2019.
EDNILSON CAZELLATO
PREFEITO MUNICIPAL
GUILHERME MELLO GRAÇA
Secretário Municipal dos Negócios Jurídicos
LEONARDO ESPARTACO CEZAR BALLONE	
Secretário Municipal da Chefia do Gabinete
RANDER AUGUSTO ANDRADE	
Secretário Municipal de Cultura
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) 336,00 UFPs (Unidades Fiscais de Paulínia) para utilização das 13h às 19h,
devendo a última 01 (uma) hora ser utilizada para desprodução;
1.b)336,00 UFPs (Unidades Fiscais de Paulínia) para utilização das 08h às 13h,
devendo a última 01 (uma) hora ser utilizada para desprodução;
1.c)504,00,00 UFPs (Unidades Fiscais de Paulínia) para utilização das 13h às
22h, devendo a última 01 (uma) hora ser utilizada para desprodução;
1.d)1.008,00 UFPs (Unidades Fiscais de Paulínia) para utilização das 08h às 02h,
devendo as últimas 02 (duas) horas serem utilizadas para desprodução;
1.1 Para o uso da sala de espetáculos PARCIAL do Theatro Municipal em que
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blico 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)173,00 UFPs (Unidades Fiscais de Paulínia) para utilização das 13h às 19h,
devendo a última 01 (uma) hora ser utilizada para desprodução;
1.1 b)173,00 UFPs (Unidades Fiscais de Paulínia) para utilização das 08h às 13h,
devendo a última 01 (uma) hora ser utilizada para desprodução;
1.1 c)259,58 UFPs (Unidades Fiscais de Paulínia) para utilização das 13h às 22h,
devendo a última 01 (uma) hora ser utilizada para desprodução;
1.1 d)519,17 UFPs (Unidades Fiscais de Paulínia) para utilização das 08h às 02h,
devendo as últimas 02 (duas) horas 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 a utilização das 08h as 02h,
devendo as últimas 02 (duas) horas 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 08h as
02h, devendo as últimas 02 (duas) horas serem utilizadas 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)2.648,38 UFPs (Unidades Fiscais de Paulínia), com direito a utilização do espaço foyer para relaização de coquetel, sob a exclusiva responsabilidade do
interessado autorizado, para utilização das 08h às 13h, devendo ser a última 01
(uma) hora ser utilizada para desprodução;
2.b)1.756,58 UFPs (Unidades Fiscais de Paulínia), com direito a utilização do espaço foyer para relaização de coquetel, sob a exclusiva responsabilidade do
interessado autorizado, para utilização das 13h ás 20h, devendo ser 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 relaização de coquetel, sob a exclusiva responsabilidade do
interessado autorizado, para utilização das 13h ás 20h, devendo ser a última 01
(uma) hora ser utilizada para desprodução;
2.c)3.531,17 UFPs (Unidades Fiscais de Paulínia), com direito a utilização do espaço foyer para relaização de coquetel, sob a exclusiva responsabilidade do
interessado autorizado, para utilização das 08h ás 02h, devendo ser as últimas
02 (duas) hora 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 as 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, 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,
o valores importarão em 1.294,76 UFPs (Unidades Fiscais de Paulínia) para
utilização das 08h às 02h, devendo serem as 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 as 13h,
devendo ser a última 01 (uma) hora ser utilizada para desprodução;
7.b) 441,39 UFPs (Unidades Fiscais de Paulínia), para utilização das 13h as 17h,
devendo ser a última 01 (uma) hora ser utilizada para desprodução;
7.c) 1.294,76 UFPs (Unidades Fiscais de Paulínia), para utilização das 08h as 17h,
devendo ser a última 01 (uma) hora ser utilizada para desprodução;
8. 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 504,00 UFPs (Unidades Fiscais de
Paulínia), para utilização das 08h as 17h, devendo ser a última 01 (uma) hora
ser utilizada para a desprodução. O valor em espécie poderá ser substituído por
doação de alimentos não perecíveis, ou peças de roupas, nos termos da Lei.

9. 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:
9.a) 336,00 UFPs (Unidades Fiscais de Paulínia), para utilização das 08h às 13h,
devendo a última 01 (uma) hora ser utilizada para desprodução;
9.b) 336,00 UFPs (Unidades Fiscais de Paulínia), para utilização das 13h às 17h,
devendo a última 01 (uma) hora ser utilizada para desprodução;
10. 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 em:
10.a) 504,00 UFPs (Unidades Fiscais de Paulínia), para utilização das 08h às 13h,
devendo a última 01 (uma) hora ser utilizada para desprodução;
10.a) 504,00 UFPs (Unidades Fiscais de Paulínia), para utilização das 13h às 17h,
devendo a última 01 (uma) hora ser utilizada para desprodução;
11. 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 solicitadas seja igual ou inferior à
prevista.
11.a) Sendo solicitado período contínuo quando este anexo prevê utilização diária
parcial, os preços públicos serão somados.
12. Para entrada antecipada haverá cobrança de:
12.a)30 (trinta) UFPs (Unidades Fiscais de Paulínia), por hora antecipada, para
usos previstos nos itens: “1.a”, “1.c”, “1.1a”, 1.1c”.
12.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”,“9.a”, “9.b”, “10.a”,
“10.b”.
12.c)100 (cem) UFPs (Unidades Fiscais de Paulínia), por hora antecipada, para
usos previstos nos itens: “4”, “5”, “7.c”, 8”.
12.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”.
12.e)300 (trezentas) UFPs (Unidades Fiscais de Paulínia), por hora antecipada,
para usos previstos nos itens: “2.c”.
13. Pelo descumprimento do previsto na legislação, haverá cobrança de:
13.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;
13.b) consumo de alimentos em locais não autorizados, 147 (cento e quarenta e
sete) UFPs (Unidades Fiscais de Paulínia), por ocorrência;
13.c) acessar áreas diversas daquelas que lhes foram autorizadas, 147 (cento e
quarenta e sete) UFPs (Unidades Fiscais de Paulínia), por ocorrência.
14)Na reincidência de descumprimento dos itens acima, a multa será aumentada
em 10% (dez por cento), de forma cumulativa, para cada nova infração.
15) 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;
15.1)Na reincidência de descumprimento, a multa será aumentada em 10% (dez
por cento), de forma cumulativa, para cada nova infração.
16)Taxa para reserva de data para utilização dos espaços culturais mencionados
neste Decreto:
16.a) quando se pretender efetuar o pagamento após o evento, com base na arrecadação da bilheteria, a taxa de reserva será de 3% (três por cento) do valor
correspondente ao horário escolhido para utilização pretendida, nos termos supramencionados nos itens “1.a”, “1.b”, “1.c”, e/ou “1.d”, não havendo, neste caso
hipótese de devolução da taxa de reserva;
16.b) quando se pretender efetuar o pagamento de forma antecipada ao evento, o
valor da taxa de reserva será de 2% (dois por cento) do valor correspondente ao
horário escolhido, em conformidade com o descrito neste anexo.
16.c) quando houver a opção por recolhimento de preço público nos termos previstos no item 9 deste anexo, será de 3% (três por cento) do valor correspondente
ali previsto. (Redação dada pelo Decreto no 7508/2019)
ANEXO II - PLANILHA INFORMATIVA DE PREÇOS PÚBLICOS EM UFP`S
PARA CESSÃO DE USO DOS ESPAÇOS DO “THEATRO MUNICIPAL PAULO
GRACINDO”

ITEM

CONDIÇÕES

HORÁRIO

UFP’S
AUTORIZAÇÃO
DE USO

UFP’S
TAXA ENTRAR 1h
ANTES
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1

1.1

Sala de
Espetáculos Total

Sala de
Espetáculos
Parcial

1.2

Gravação

1.3

Transmissão

2

3
4
5
6

7

8

9

10

Corporativo

Foyer
Cinema/ Novela
Clipes

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 2h 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 2h sendo 2 horas
para desprodução
8h às 2h sendo 2 horas
para desprodução
8h às 2h sendo 2 horas
para desprodução
8h às 13h sendo 1 hora
para desprodução
13h as 20h sendo 1 hora
para desprodução
8h às 2h sendo 2 horas
para desprodução
8h às 23h sendo 1 hora
para desprodução
8h às 2h sendo 2 horas
para desprodução
8h às 2h sendo 2 horas
para desprodução

Produção e
Desprodução

8h às 17h

Fotos Internas

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

Cunho Cultural
sem fins
lucrativos
Frente do
Theatro sem
infraestrutura
Frente do
Theatro com
infraestrutura

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

“ PRESIDENTE: Frederico Pereira de Brito – Matrícula: 12.556-3 ”

336,00

30

336,00

50

504,00

30

ERRATA

1.008,00

200

Na publicação da Portaria de nº 544/2019 no Semanário Oficial do Município de
Paulínia, do dia 17 de outubro de 2019,

173,00

30

173,00

50

259,58

30

519,17

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

336,00

50

441,39

50

441,39

50

1.294,76

100

504,00

100

441,39

50

441,39

50

735,66

50

735,66

50

EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal

Edição nº. 1434, pagina 08,
ONDE SE LÊ:
“ II – Os Servidores referidos no inciso anterior ficarão em disponibilidade remunerada junto à Secretaria de Segurança Pública Municipal pelo período de até
180 (cento e oitenta) dias, prazo necessário para que as providências de caráter
administrativos sejam ultimadas. ”
LEIA-SE:
“ II – Os Servidores referidos no inciso anterior ficarão à disposição da Secretaria
Municipal de Segurança Pública de Paulínia pelo período de até 180 (cento e oitenta) dias, prazo necessário para que as providências de caráter administrativos
sejam ultimadas. ”
EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal
PORTARIA N.º 573/2019
REVOGAR EM SEU INTEIRO TEOR A PORTARIA Nº 637/2017 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O cidadão EDNILSON CAZELLATO, Prefeito do Município de Paulínia, usando das atribuições legais de seu cargo e em conformidade com o Protocolo nº
25.334/2019, pela presente,
R E S O L V E:
I - Revogar em seu inteiro teor a Portaria nº 637/2017, de 06 de junho de 2017.
II – Designar para compor a COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – CML,
com os seguintes servidores: Leila Aparecida Cardoso, Vitor Rodrigues Junior,
Frederico Pereira de Brito, Edilson Fernandes dos Santos, Elisa Aparecida
Vasconcelos de Souza e Aurélio Costa Caldeiron, sob a presidência do primeiro, procederem aos julgamentos de concorrências, tomadas de preços, registro de
preços e convites.
III - A presidência da CML, no eventual impedimento do Presidente, poderá ser por
qualquer membro constante do item II.
IV – A presente Comissão instalará seus trabalhos com a presença mínima de 03
(três) dos seus membros.
V – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
Paulínia, 25 de outubro de 2.019.

SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
ERRATA
Na publicação da Portaria de nº 569/2019 no Semanário Oficial do Município de
Paulínia, do dia 24 de outubro de 2019,
Edição nº. 1436, pagina 2,
ONDE SE LÊ:
“ PRESIDENTE: Frederico Pereira de Brito – Matrícula: 15.556-3”
LEIA-SE:

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 574/2019
CONCEDE AUTORIZAÇÃO PARA SERVIDOR DIRIGIR CARRO OFICIAL.
O cidadão LEONARDO ESPARTACO CEZAR BALLONE, Secretário Chefe de
Gabinete, usando das atribuições legais de seu cargo, pela presente,
R E S O L V E:
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Art. 1º - Fica AUTORIZADO o(a) servidor(a) ALEXANDRE FAVARO CORREA,
matrícula nº 13.509-7, CNH 01281400709 - Categoria “AB”, validade 15/08/2021,
a dirigir veículo oficial pertencente a frota municipal.
Art. 2º - O servidor de que trata esta concessão, responsabilizar-se-á pelo zelo
e conservação do bem público, assim como por eventuais multas por infração
de trânsito que lhe forem imputadas, mediante a celebração de Termo de Autorização.
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
Paulínia, 28 de outubro de 2.019.
LEONARDO ESPARTACO CEZAR BALLONE
Secretário Chefe de Gabinete
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 575/2019
CONCEDE AUTORIZAÇÃO PARA SERVIDOR DIRIGIR CARRO OFICIAL.
O cidadão LEONARDO ESPARTACO CEZAR BALLONE, Secretário Chefe de
Gabinete, usando das atribuições legais de seu cargo, pela presente,
R E S O L V E:
Art. 1º - Fica AUTORIZADO o(a) servidor(a) RODRIGO NATALINO RODRIGUES
BARBOSA, matrícula nº 13.515-1, CNH 05518361320 - Categoria “AB”, validade
10/03/2022, a dirigir veículo oficial pertencente a frota municipal.
Art. 2º - O servidor de que trata esta concessão, responsabilizar-se-á pelo zelo
e conservação do bem público, assim como por eventuais multas por infração de
trânsito que lhe forem imputadas, mediante a celebração de Termo de Autorização.
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
Paulínia, 28 de outubro de 2.019.
LEONARDO ESPARTACO CEZAR BALLONE
Secretário Chefe de Gabinete
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 576/2019
CONCEDE AUTORIZAÇÃO PARA SERVIDOR DIRIGIR CARRO OFICIAL.
O cidadão LEONARDO ESPARTACO CEZAR BALLONE, Secretário Chefe de
Gabinete, usando das atribuições legais de seu cargo, pela presente,
R E S O L V E:
Art. 1º - Fica AUTORIZADO o(a) servidor(a) AILTON RODRIGUES ALVES, matrícula nº 13.524-0, CNH 02605334579 - Categoria “D”, validade 01/10/2023, a
dirigir veículo oficial pertencente a frota municipal.
Art. 2º - O servidor de que trata esta concessão, responsabilizar-se-á pelo zelo
e conservação do bem público, assim como por eventuais multas por infração
de trânsito que lhe forem imputadas, mediante a celebração de Termo de Autorização.
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
Paulínia, 28 de outubro de 2.019.

LEONARDO ESPARTACO CEZAR BALLONE
Secretário Chefe de Gabinete
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 577/2019
EXONERA, A PEDIDO, A SERVIDORA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.
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 – Exonerar, a pedido, nos termos do protocolado administrativo nº 25.214/2019,
a servidora MARIA ARLEI DA SILVA, portadora do CPF nº 102.524.578-46, matrícula funcional 2201-2, do cargo de Agente de Apoio Operacional, lotada na
Secretaria Municipal de Saúde - SS, a partir de 30/10/2019, 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, 30 de outubro de 2.019.
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 Nº 578/2019
CONCEDE LICENÇA SEM VENCIMENTOS AO SERVIDOR E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
O cidadão EDNILSON CAZELLATO, Prefeito do Município de Paulínia, usando
das atribuições legais de seu cargo e em conformidade com o art. 71 da Lei Complementar nº 17 de 09/10/2001 e Protocolo n° 21.638/2019, pela presente,
R E S O L V E:
I - Conceder LICENÇA SEM VENCIMENTOS pelo período de 20 de outubro a 19
de dezembro de 2019, ao servidor JAMES WELKER ARTUR COSTA, matricula
nº 12.720-5, Guarda Municipal 3º Classe, CPF 427.517.618-95, na conformidade
o art. 71 da Lei Complementar nº 17 de 09/10/2001 e Lei Complementar nº 32 de
13/12/2005.
II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos retroativos a 20 de outubro de 2.019.
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
Paulínia, 30 de outubro de 2.019.
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 Nº 579/2019
COLOCA SERVIDOR À DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.
O cidadão EDNILSON CAZELLATO, Prefeito do Município de Paulínia, usando
das atribuições legais de seu cargo e em conformidade com a Lei Municipal nº
2699, de 04/08/2004 e Protocolo 25.765/2019, pela presente,
R E S O L V E:
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I – Colocar o servidor VALTER MARCELINO BATISTA, Guarda Municipal, matrícula nº 3345-6, CPF nº 070.700.088-21, lotado na Secretaria Municipal de Segurança Pública, à disposição da Câmara Municipal de Paulínia.
II – A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos
retroativos a 15 de outubro de 2019.
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
Paulínia, 30 de outubro de 2019.
EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal

Presidente: Rander Augusto Andrade – Matrícula: 13.519-4
Membros: Rodrigo da Grava Nali – Matrícula: 13.513-5
Paula Beatriz Serafim Leite – Matrícula: 9719-5
II – As atribuições da Comissão de Analise de Utilização dos Espaços Culturais do
Theatro Municipal Paulo Gracindo, serão regulamentadas em conformidade com
a Lei Municipal 3592/2017, Decreto Municipal 7262/2018 e demais legislações
vigentes.
III – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.

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 580/2019
EXONERA, A PEDIDO, O SERVIDOR CELETISTA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O cidadão EDNILSON CAZELLATO, Prefeito do Município de Paulínia, usando
das atribuições legais de seu cargo, pela presente,
Considerando o disposto na Lei Municipal nº 3721, de 03 de outubro de 2019, que
dispõe sobre o programa de desligamento voluntário da Prefeitura Municipal de
Paulínia;
Considerando o Termo de Adesão ao Programa de Desligamento Voluntário –
PDV, assinado pelo servidor;
Considerando o parecer favorável da Secretaria Municipal de Administração quanto ao presente desligamento:
R E S O L V E:
I – Exonerar, a pedido, nos termos do protocolo administrativo nº 24.703/2019, o
Sr. LUIZ DA SILVA RIBEIRO, CPF nº 014.967.609-30, matrícula 2665-4, do cargo
de motorista, a partir de 24/10/2019, em decorrência da sua adesão ao Programa
de Demissão Voluntária, declarando vacância do correspondente cargo.
II – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos a partir
de 24 de outubro de 2.019, revogadas as disposições em contrário, especialmente
a Portaria nº 007/2019.
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
Paulínia, 30 de outubro de 2.019.
EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal

Paulínia, 31 de outubro de 2.019.
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.

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 92/2019
PROTOCOLO Nº 11014/2019
RC Nº 407/2019 – SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/CONSÓRCIO DE EMPRESAS/PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS
HOMOLOGO E ADJUDICO a presente licitação em favor da empresa:
CNPJ: 11.385.969/0001-44
RAZÃO SOCIAL: PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE
1ª EIRELI
Item: 1
Valor Unitário: 99,20
Valor total: R$ 24.800,00
Valor Total da Licitação: R$24.800,00 de acordo com a classificação declarada
pela Srª. Pregoeira e constante da Ata de Sessão Pública de Pregão, onde a referida empresa sagrou-se vencedora.
Autorizo o empenho. À SMF para prosseguimento.
Paulínia, 25 de outubro de 2019.
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 581/2019
NOMEIA COMISSÃO DE ANÁLISE DE UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS
CULTURAIS DO “THEATRO MUNICIPAL PAULO GRACINDO” EM
CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 3592/2017 E DECRETO Nº
7262/2018.
O cidadão EDNILSON CAZELLATO, Prefeito do Município de Paulínia, usando das atribuições legais de seu cargo e em conformidade com Protocolo nº
25.682/2019, pela presente,
R E S O L V E:
I – Nomear como membros para a COMISSÃO DE ANÁLISE DE UTILIZAÇÃO
DOS ESPAÇOS CULTURAIS DO “THEATRO MUNICIPAL PAULO GRACINDO,
com a função de analisar e avaliar os requerimentos, considerando a ordem cronológica de protocolados administrativos, com os seguintes servidores:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 98/2019
PROTOCOLO Nº 17004/2019
RC Nº 920/2019 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL EM PÓ
HOMOLOGO E ADJUDICO a presente licitação em favor da empresa:
CNPJ: 04.106.730/0001-22
Razão Social: EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CI1ª RURGICOS HOSPITALARES LTDA.
Item:
1 - Valor Unitário:
R$ 102,00
Valor total:
R$ 66.300,00
Valor Total da Licitação: R$ 66.300,00 de acordo com a classificação declarada
pela Srª. Pregoeira e constante da ATA de Sessão Pública de Pregão, onde a referida empresa sagrou-se vencedora.
Autorizo o empenho. À SMF para prosseguimento.
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Paulínia, 25 de outubro de 2019.
EDNILSON CAZELLATO
PREFEITO MUNICIPAL
TOMADA DE PREÇOS Nº: 02/2019
Edital de Licitação nº 121/2019					
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE
MANUTENÇÃO E REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES AGOSTINHO FÁVERO - CONVÊNIO SICONV nº 074321/2017								
			
PRAZO MÁXIMO PARA ENTREGA E PROTOCOLO DOS ENVELOPES Nº 01“DOCUMENTAÇÃO” E Nº 02-“ PROPOSTA DE PREÇOS”
Data: até o dia 14/11/2019 - Horário: até às 09h impreterivelmente.
Abertura dos envelopes nº 01 - “Documentação”:				
Data: 14/11/2019									
Horário: 10h								
Disponibilidade do Edital: Gratuitamente no sítio: www.paulinia.sp.gov.br.
							
Caso a(s) licitante(s) porventura não tenham acesso a Internet a pasta completa terá como prazo para retirada e pagamento da seguinte forma: Início: dia
29/10/2019 - Término: dia - 13/11/2019 - Horário: das 8h às 17h
											
Valor da pasta: R$ 84,48							
Local: Divisão de Licitações – Endereço: Avenida Prefeito José Lozano Araújo nº
1.551 – Bairro Parque Brasil 500 - Paulínia-SP.

CONTRATANTE: MUNICIPALIDADE DE PAULÍNIA.
CONTRATADA: BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO E DE LUVAS CIRÚRGICAS.
- O presente instrumento é oriundo do protocolado administrativo sob nº 5248/2019,
tendo como interessada a Secretaria Municipal de Saúde, no qual se refere ao
Pregão Eletrônico nº 061/2019, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO E DE LUVAS CIRÚRGICAS, formalizado em 01 de agosto de 2019.
Conforme despachos e autorização do Sr. Prefeito constante no processo, em
virtude de reomologação, acrescenta itens a empresa.
CNPJ: 14.112.327/0001-60
Razão Social: BIOFAC INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
Item

Qtd.

Unid.

06

6.000

CX

08

14.000

CX

09

6.000

CX

Paulínia, 25 de outubro de 2019.
EDNILSON CAZELLATO
PREFEITO MUNICIPAL
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº: 03/2019
OBJETO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS E
ADULTOS EM SITUAÇÃO DE DEPENDÊNCIA EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA.

1ª

PRAZO PARA ENTREGA E PROTOCOLO DA DOCUMENTAÇÃO
Data: do dia 04/11/2019 a 03/12/2019 - Horário: das 8h às 17h.
Obtenção do Edital: disponível gratuitamente através do sítio www.paulinia.sp.
gov.br/editais ou na Prefeitura Municipal de Paulínia - Divisão de Licitações.
Paulínia, 31 de outubro de 2019.
Rita de Fátima Lopes Coelho
Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania

DIVISÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO SOB Nº131/2019
PROTOCOLADO: 17.204/2019.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA.
CONTRATADA: MEDEVICES PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CATETERES VENOSO CENTRAL DE INSERÇÃO
PERIFÉRICA.
VALOR DA CONTRATAÇÃO: R$ 13.800,00 (treze mil e oitocentos reais).
DATA DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO: 24/10/2019.
PRAZO: 12 (doze) meses, a contar da assinatura do contrato.
MODALIDADE: Dispensa.
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS/DICONT
EXTRATO DO TERMO DE APOSTILAMENTO DA ATA DE
REGISTRO Nº 072/2019, DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO
DE LUVAS DE PROCEDIMENTO E DE LUVAS CIRÚRGICAS.
PROTOCOLADO: nº 5248/2019.

Descrição

Valor
Unitário

LUVA PARA PROCEDIMENTO; EM LÁTEX;
COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS
E AMBIDESTRA; LUBRIFICADA COM PÓ
BIOABSORVÍVEL, PARA PROCEDIMENTOS
GERAIS NÃO CIRÚRGICOS; NO TAMANHO
EXTRA PEQUENO; COM PUNHO ACABADO
DE BAINHA TIPO LONGO; NÃO ESTÉRIL; EM- R$ 14,74
BALADO EM MATERIAL APROPRIADO QUE
GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. O
PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE ACOMPANHADO DO CA, E ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NBR ISO 11193 E REGISTRO NA
ANVISA.
LUVA PARA PROCEDIMENTO; EM LÁTEX;
COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS
E AMBIDESTRA; LUBRIFICADA COM PÓ
BIOABSORVÍVEL, PARA PROCEDIMENTOS
GERAIS NÃO CIRÚRGICOS; NO TAMANHO
MÉDIO; COM PUNHO ACABADO DE BAINHA
TIPO LONGO; NÃO ESTÉRIL; EMBALADO EM R$ 14,74
MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA A
INTEGRIDADE DO PRODUTO. O PRODUTO
DEVERÁ SER ENTREGUE ACOMPANHADO
DO CA, E ESTAR EM CONFORMIDADE COM
A NBR ISO 11193 E REGISTRO NA ANVISA,
EMBALADAS EM CAIXA COM 100 UNIDADES.
LUVA PARA PROCEDIMENTO; EM LÁTEX;
COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS E
AMBIDESTRA; LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, PARA PROCEDIMENTOS GERAIS
NÃO CIRÚRGICOS; NO TAMANHO GRANDE;
COM PUNHO ACABADO DE BAINHA TIPO
LONGO; NÃO ESTÉRIL; EMBALADO EM MA- R$ 14,74
TERIAL APROPRIADO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE ACOMPANHADO DO
CA, E ESTAR EM CONFORMIDADE COM A
NBR ISO 11193 E REGISTRO NA ANVISA,EMBALADAS EM CAIXA COM 100 UNIDADES.

DATA DA FORMALIZAÇÃO DO APOSTILAMENTO: 24/10/2019.
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICOL Nº 061/2019.
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS/DICONT

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O Órgão Executivo Municipal de Trânsito de Paulínia, no uso das atribuições legais previstas no Decreto Municipal 6.674/2014 e com base na Lei Municipal nº
3.368/2014, faz saber a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e possa interessar que fica o(a) proprietário possuidor do veículo
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FORD/PAMPA GL, cor cinza, placa NBT4485, de Americana/SP, estacionado na
Rua das Violetas, nº 65 (oposto), bairro Presidente Médici, Paulínia/SP, NOTIFICADO(A) a retirar o referido veículo do local informado em até 05 (cinco) dias, a
contar da data da publicação deste, por se encontrar em estado de abandono na
via pública, nos termos da Ficha de Verificação de Veículo Abandonado - FVVA nº
331/19 preenchida em 14/10/2019 pelo agente de matrícula nº 12.698-5, sendo
que o não atendimento implicará na REMOÇÃO do referido veículo ao pátio, podendo ser leiloado.

II- Aquele que for detentor de mandato eletivo no poder público de qualquer esfera
governamental, que for detentor de cargo em comissão ou de confiança ou ainda exercer função gratificada de chefia em qualquer órgão público de administração direta ou indireta de qualquer esfera governamental e ainda aquele que
for servidor público municipal.

Paulínia, 29 de outubro de 2019.

Artigo 5º - Serão considerados eleitos os candidatos mais votados, permanecendo os demais participantes em lista de espera de acordo com a classificação.

ALEXANDRO EDUARDO DA SILVA
Secretário Municipal de Segurança Pública

SECRETARIA DOS NEGÓCIOS DA RECEITA
COMUNICADO
A Secretaria dos Negócios da Receita de Paulínia comunica a todas as pessoas
jurídicas e a estas equiparadas, estabelecidas no Município de Paulínia, que exerçam atividades previstas na Classificação Nacional de Atividades Econômicas –
CNAE, assim como os profissionais autônomos e liberais que exerçam atividades
previstas na Classificação Brasileira de Ocupações – CBO, ESTÃO OBRIGADAS
A REALIZAR O RECADASTRAMENTO DE SEUS DADOS JUNTO AO CADASTRO MOBILIÁRIO MUNICIPAL, através do portal de Paulínia: www.paulinia.sp.
gov.br, no período de 02.09.2019 a 01.11.2019, sob pena de suspensão de suas
atividades e multa, nos termos do Código Tributário Municipal

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
RESOLUÇÃO Nº 04 DE 30 DE OUTUBRO DE 2019
DISPÕE SOBRE O PROCESSO DE ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES TITULARES E SUPLENTES DA SOCIEDADE CIVIL PARA BIÊNIO 2020-2021.

Artigo 4º - Neste pleito serão eleitos 06 (seis) representantes titulares e 06 (seis)
representantes suplentes, ambos da sociedade civil.

Artigo 6º - Os candidatos deverão:
I – ter idade superior a 18 (dezoito) anos;
II – não estar ocupando cargo político eletivo nos termos da Lei Eleitoral em vigor;
III – Estar devidamente inscritos na Justiça Eleitoral de Paulínia;
IV - Estar em gozo de seus direitos políticos;
V - Não ocupar assento em outro Conselho Municipal;
VI – Comprovar vínculo com o município há pelo menos 1 (um) ano.
Artigo 7º - Os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos no ato da
inscrição:
I – Xerox simples da Cédula de Identidade, CPF e Título Eleitoral;
II- Quitação Eleitoral;
III- Comprovante de residência no município;
IV- Comprovante de vínculo com o município há pelo menos 1 (um) ano.
Artigo 8º - As inscrições dos candidatos deverão ser feitas em formulário próprio,
entregue com os documentos descritos no art. 7º, durante o período de 04 a 08 de
novembro de 2019, das 09h às 16h horas na Secretaria de Defesa e Desenvolvimento do Meio Ambiente de Paulínia - SEDDEMA.
Artigo 9º - Recebidos os documentos de inscrição dos candidatos, a Comissão
Eleitoral do COMDEMA os analisará e fará publicar a relação das candidaturas
deferidas e indeferidas, através do Semanário Oficial do Município, do dia 14 de
novembro de 2019,

A Secretaria da Defesa e Desenvolvimento do Meio Ambiente – SEDDEMA e o
Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMDEMA, no uso de suas atribuições
legais conferidas pela Lei Municipal nº 3.472 de 20 de outubro de 2015, CONVOCA
AS ELEIÇÕES MUNICIPAIS PARA REPRESENTANTES TITULARES E SUPLENTES DA SOCIEDADE CIVIL PARA BIÊNIO 2020-2021, conforme aprovação em
reunião extraordinária do dia 24 de outubro de 2019, na seguinte RESOLUÇÃO:

§ 1º - O candidato que tiver sua inscrição indeferida pela Comissão Eleitoral poderá, querendo, apresentar recurso ao COMDEMA, do dia 18 a 22 de novembro de
2019, das 09h às 16h na SEDDEMA.

CAPÍTULO I - Do objetivo e definições do pleito eleitoral

§ 3º - Somente serão aceitos recursos por escrito e que estiverem devidamente
fundamentados.

Artigo 1º - As eleições para representantes da sociedade civil ao Conselho Municipal de Meio Ambiente do Município de Paulínia realizar-se-á no dia 07 de dezembro 2019, das 09h00min às 15h00min, na Sala de Imprensa da Prefeitura
Municipal de Paulínia.

§ 2º - A Comissão Eleitoral deverá decidir sobre os recursos apresentados até o
dia 24 de novembro de 2019.

Artigo 10º – Após o julgamento dos recursos apresentados, a Comissão Eleitoral
fará publicar no Semanário Oficial do Município, do dia 25 de novembro de 2019,
a relação dos candidatos aptos a participarem do pleito.

§ 1º - A publicação do extrato da presente Resolução será feita na imprensa local
e tem caráter de convocação eleitoral.

Parágrafo único – A lista final dos candidatos aptos será fixada na SEDDEMA.
CAPÍTULO II Da Organização e Realização do Pleito Eleitoral

§ 2º - Os membros titulares e suplentes do COMDEMA exercerão mandato até 31
de dezembro de 2021.

Artigo 11 – A mesa receptora será composta de 1 Presidente, 03 (três) mesários e
1 assessor jurídico, indicados previamente pela Comissão Eleitoral.

Artigo 2º - Apenas os eleitores devidamente inscritos na Justiça Eleitoral de Paulínia têm direito a voto na eleição do COMDEMA.

Artigo 12 – Compete à mesa receptora:
I – registrar as atas da abertura ao término das eleições, contendo: local, data,
horário, nome dos mesários e fiscais, bem como eventuais ocorrências;
II – receber os eleitores;
III – conferir os documentos dos eleitores e registrar seus nomes, de forma legível,
nas listas de presença, numerando-os em sequência;
IV – colher as assinaturas dos eleitores nos espaços correspondentes ao registro
de seus nomes;
V – rubricar e entregar as cédulas de votação aos eleitores; o acesso à cabine e
urna.

§ 1º - Para o exercício do direito de voto, o eleitor deverá se apresentar no local de
votação munido dos seguintes documentos:
I – Título de Eleitor;
II- Documento de Identidade oficial com foto.
§ 2º - O eleitor poderá votar secretamente em apenas um único candidato.
Artigo 3º - De acordo com a Lei 3.472/2015, em seu artigo 32, não poderá ser
membro Conselheiro, titular ou suplente, representante da sociedade civil, os seguintes membros:
I- Aquele que já tiver assento em outro Conselho Municipal;

Parágrafo único - Tratando-se de urna convencional, o eleitor deverá assinalar no
campo específico da cédula, o nome do candidato, cuja relação de nomes, estará
fixada em local próprio.
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Artigo 14 – Serão considerados nulos os votos de eleitor que:
I - votar em mais de um candidato, causando duplicidade.
II – O voto que configurar-se ilegível não será considerado aceito.

Semanário Oficial do Município do dia 11 de dezembro de 2019.

Artigo 15 – Compete ao Presidente da mesa receptora garantir a ordem dos trabalhos, suspendendo as atividades se constatar desordem ou insegurança no local de votação.

Artigo 26 – Previsto que o processo do pleito eleitoral transcorra em perfeita simetria, a posse dos novos membros do Conselho Municipal de Meio Ambiente
far-se-á pelo Secretário da SEDDEMA na Reunião Ordinária no dia 08 de janeiro
de 2020 no horário e local a ser designado pelo Coordenador executivo, publicado
no Semanário oficial.

Artigo 16 – Somente poderão permanecer no recinto de votação os componentes
da mesa receptora, os candidatos ou fiscais credenciados, e, durante o tempo
necessário para votação, o eleitor.
Artigo 17 – A fiscalização poderá ser exercida por fiscais devidamente credenciados, no máximo 01 (um) fiscal por candidato.

CAPÍTULO III Da Posse

Artigo 27 – Em caso de omissão desta Resolução, as questões serão resolvidas
pela Comissão Eleitoral, sem prejuízo de edição de novas Resoluções por parte
do Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMDEMA.

Parágrafo único - Cada fiscal receberá uma credencial que será expedida pela
Comissão Eleitoral, e que conterá os seus dados pessoais.

Cronograma

Datas

Horários

Inscrições

9h às 16h

Artigo 18 – No dia da eleição o fiscal deverá se identificar junto ao Presidente
da mesa receptora, apresentando documento de identidade para recebimento do
crachá juntamente com o Candidato.

04 a 08 de
novembro 2019

Publicação das Candidaturas Deferidas e
Indeferidas

14 novembro 2019

§ 1º - Os fiscais deverão apresentar as mesmas condições do candidato conforme
artigo 5º desta Resolução, excetuando o inciso V.
Artigo 19 – Para a confecção das credenciais que identificarão os fiscais, cada
Candidato deverá apresentar do dia 26 a 29 de novembro de 2019, requerimento
por escrito, solicitando o cadastramento, acompanhado dos seguintes documentos dos Fiscais:
I – cópia de documento de identidade RG;
II – cópia de comprovante de endereço;
Artigo 20 – No dia da eleição a Comissão Eleitoral deverá estar presente no
local designado uma hora antes da abertura dos trabalhos e verificará se o material necessário está em ordem e disponibilizará a urna para a vistoria dos fiscais
e candidatos, retirando após o lacre na presença dos mesários, dos fiscais e
dos candidatos que estiverem presentes. Não permitir a entrada de celulares na
cabine, observar e constatar a colocação das cédulas na urna após votação na
cabine.
Parágrafo único – Neste momento serão lavrados os termos de abertura dos trabalhos, que deverão conter as assinaturas do Presidente da mesa, dos mesários,
dos candidatos que estiverem presentes e dos fiscais.
Artigo 21 – A apuração será realizada pelo Presidente da mesa juntamente com
a Comissão Eleitoral, a qual deverá arquivar as atas de abertura e encerramento
dos trabalhos.
Artigo 22 – A apuração da eleição será coordenada pelo Presidente da Mesa no
mesmo dia e local da eleição e terá início imediatamente após o encerramento da
eleição, na seguinte sequência:
I – O Presidente da mesa abrirá a urna;
II - Os mesários irão separar as cédulas conforme voto;
III – Em seguida, os mesários irão contar os votos e assinar;
IV – Por fim, até quatro membros da Comissão eleitoral irão recontar os votos para
ratificar a contagem e assinar;
V – Sendo opcional e a critério dos candidatos, nova contagem dos votos pelos
seus referidos fiscais;
VI – Os procedimentos serão realizados a vista de todos os presentes;
Artigo 23 – Serão considerados eleitos os candidatos mais votados, permanecendo os demais participantes em lista de espera, de acordo com a classificação.
Parágrafo único - Em caso de empate entre os candidatos será considerado eleito aquele (a) com a maior idade cronológica.
Artigo 24 – A função de membro de Conselho é considerada de interesse público
relevante e não será remunerada.
Artigo 25 – O resultado da eleição será proclamado no mesmo dia da eleição,
logo após o encerramento dos trabalhos de apuração e deverá ser publicado no

Recurso
Publicação das Candidaturas Aptas Finais
Cadastro dos Fiscais dos Candidatos
Eleições
Publicação do Decreto dos Eleitos
Posse dos Eleitos

18 a 22 novembro
de 2019
25 de novembro de
2019
26 a 29 de
novembro 2019
07 de dezembro
2019
11 de dezembro
2019
8 janeiro de 2020

22h
9h às 16h
22h
9h às 16h
9h às 14h
22h
17h

Paulínia, 30 de outubro de 2019.
Leonardo Viu Torres
Secretário do SEDDEMA
Janaina Caliari Silva
Presidente do COMDEMA
RESOLUÇÃO Nº 05 DE 30 DE OUTUBRO DE 2019.
Dispõe sobre a Comissão Eleitoral e Mesa Receptora para executar o Processo
Eleitoral dos representantes da Sociedade Civil no Conselho Municipal de Meio
Ambiente de Paulínia – COMDEMA.
O Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMDEMA, em Reunião Extraordinária
realizada em 24 de outubro de 2019, no uso de suas atribuições legais que lhe
confere a Lei Municipal nº 3.472, de 20 de outubro de 2015.
RESOLVE:
Art. 1º - Compor a Comissão Eleitoral, conforme segue:
1º membro: Presidente Janaína Caliari Silva
2º membro: Leonardo Viu Torres
3º membro: Lazaro Aparecido Luppi
4º membro: Márcio Nemer Machado Sassim
Art. 2º - Compor a Mesa Receptora, conforme segue:
1º mesária: Presidente Magda Ferreira dos Santos
2º mesária: Edinaldo André Bubenik
3º mesária: Reinaldo Roberto Rios
4º mesário: Benedito Padovani
5º mesário: Edna Maria Alves Pereira
6º mesário: Reinaldo Roberto Rios
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Paulínia, 30 de outubro de 2019.
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Leonardo Viu Torres
Secretário do SEDDEMA

Anexou cópia dos seguintes documentos:
( ) RG
( ) CPF
( ) Título Eleitoral
( ) Comprovante Residência
( ) Quitação

Janaina Caliari Silva
Presidente do COMDEMA
3ª ELEIÇÃO DO COMDEMA
A Secretaria de Defesa e Desenvolvimento do Meio Ambiente - SEDDEMA e o
Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMDEMA, no uso de suas atribuições
legais conferidas pela Lei Municipal nº 3.472 de 20 de outubro de 2015, CONVOCA PARA A 3ª ELEIÇÃO MUNICIPAL OS REPRESENTANTES TITULARES E
SUPLENTES DA SOCIEDADE CIVIL PARA COMPOR OS CONSELHEIROS DO
COMDEMA NO BIÊNIO 2020-2022 conforme resoluções 04 e 05 de 31 outubro
de 2019:
Cronograma
Inscrições
Publicação das Candidaturas
Deferidas e Indeferidas
Recurso
Publicação das Candidaturas Aptas
Finais
Cadastro dos Fiscais dos Candidatos
Eleições
Publicação do Decreto dos Eleitos
Posse dos Eleitos

Datas

Horários

04 a 08 de
novembro de 2019
14 de novembro de
2019
18 a 22 de
novembro de 2019
25 de novembro de
2019

09h às 16h

26 a 29 de
novembro de 2019
07 de dezembro
de 2019
11 de dezembro de
2019
08 de janeiro de
2020

22h
09h às 16h

Declaro para os devidos fins que:
(
) Não possuo assento em outro Conselho Municipal;
(
) Não possuo cargo de mandato eletivo no poder público de qualquer esfera
governamental;
(
) Não possuo cargo em comissão ou de confiança;
(
) Não exerço função gratificada de chefia em qualquer órgão público de administração direta ou indireta de qualquer esfera governamental;
(
) Não sou servidor público municipal;
(
) Possuo vínculo com o município de Paulínia há mais de 1 (um) ano.
Paulínia, _____ de novembro de 2019.
_____________________________
Assinatura do candidato
Comissão Eleitoral

Deferido

Indeferido

22h
09h às 16h
09h às 14h
22h
17h

Os candidatos deverão:
I – ter idade superior a 18 (dezoito) anos;
II – não estar ocupando cargo de mandato eletivo no poder público de qualquer
esfera governamental, ou ainda cargo em comissão ou de confiança ou ainda
exercer função gratificada de chefia em qualquer órgão público de administração direta ou indireta de qualquer esfera governamental ou ainda aquele for
servidor público municipal;
III – Estar devidamente inscritos e regular na Justiça Eleitoral de Paulínia;
IV - Não ocupar assento em outro Conselho Municipal;
V – Comprovar vínculo com o município há pelo menos 1 (um) ano.
Os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos no ato da inscrição:
I – Xerox simples da Cédula de Identidade, CPF, Título e Quitação Eleitoral;
II- Comprovante de residência no município;
III- Comprovante de vínculo com o município há pelo menos 1 (um) ano.
Para votação, os eleitores deverão estar munidos de: Documento com foto
e Título eleitoral.
Maiores informações na Seddema 3874-5654 ou na Resolução nº 04 e nº 05 de
31 de outubro de 2019 publicada no semanário oficial do município do dia 31 de
outubro de 2019 ou no site oficial da SEDDEMA (http://www.paulinia.sp.gov.br/
frmDownloads).
Inscrição para Candidatura a Membro
representante da Sociedade Civil 2020 a 2022.
Nome: ___________________________________________________________
RG: _________________________ CPF: _______________________________
Título Eleitoral: ____________________________________________________
End.: ____________________________________________________________
Telefone: ______________________ Celular: ____________________________

SECRETARIA DE TRANSPORTES

INFORMATIVO
A Secretaria Municipal dos Transportes,
informa que no dia 02/11/2019 feriado de
Finados o atendimento do transporte público ao
Cemitério Parque das Palmeiras contara
com linha extra e com a seguinte rota, com saída
da antiga rodoviária localizada na
Av. José Paulino seguindo toda sua extensão
até o Cemitério do centro, onde seguirá o trajeto
até o Cemitério Parque das Palmeiras, com
partidas de 1 em 1 hora a partir das 07hs.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PORTARIA N. º 020 / 2019
“DISPÕE SOBRE A CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO DAS CONTAS PRESTADAS PELAS ASSOCIAÇÕES DE PAIS E MESTRES – APM’s DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PAULÍNIA, DE ACORDO COM O ARTIGO 7º DA LEI Nº 3.689 DE 26 DE JUNHO
DE 2019”.
A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA, no uso de suas
atribuições,
R E S O L V E:
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Art. 1º - Constituir comissão de monitoramento das contas prestadas pelas Associações de Pais e Mestres – APM’s das escolas da rede municipal de ensino
de Paulínia, de acordo com o Artigo 7º da Lei nº 3.689 de 26 de junho de 2019,
conforme segue:
MEMBROS:
1. ALEXANDRA SILVANA CANDIDO DOS SANTOS
2. CÍNTIA SILMARA QUINTAL VIEIRA
3. KÊNIA FERREIRA MENDES
4. ROSANGELA DO CARMO FORTUNATO BATISTA
5. NARA MARTINS MORETTI

LOCAL –
ETEP
INSCR. Nº
00235

LOCAL –
ETEP
INSCR. Nº
00236

LOCAL –
ETEP
INSCR. Nº
00237

LOCAL –
ETEP
INSCR. Nº
00238

LOCAL –
ETEP
INSCR. Nº
00239

Paulínia, 21 de outubro de 2019.
ALFREDO MÁRIO ROJAS SCHREINER
DIRETOR ESCOLAR

Art.º 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário, em especial as Portarias nº 007, de 23/05/2018; 009, de
17/07/2018 e 010, de 25/06/2019.

CONSELHOS
CONVOCAÇÃO PARA REUNÃO EXTRAORDINÁRIA
Conselho Municipal de Educação de Paulínia

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

A Presidente da Câmara FUNDEB, no uso de suas atribuições CONVOCA, os
membros do CME para se reunirem no dia 06 de novembro de 2019, às 13h30, em
atendimento a demanda deste supracitado Conselho.

Paulínia, 23 de outubro de 2019.
MEIRE MÜLLER
Secretária Municipal de Educação

Local da Reunião: Casa dos Conselhos/Sede do Conselho Municipal de Educação de Paulínia, localizado na Av: Getúlio Vargas, 527 - Nova Paulínia. Fone:
3874-9976.

Lavrada na Secretaria Municipal de Educação na data supra.
PROCESSO SELETIVO ETEP 2019 INGRESSANTES 2020
COMUNICADO

NARA MARTINS MORETTI
Presidente da Câmara FUNDEB-CME
Exercício 2019-2020

A Comissão Organizadora do Processo Seletivo (Vestibulinho) ETEP 2019 para
alunos ingressantes em 2020 comunica o cancelamento dos números de inscrição abaixo relacionados, que seriam atribuídos a candidatos ao Curso Técnico
em Química concomitante com o Ensino Médio (Integral).

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Lei Federal nº 8.069/90 e Lei Municipal nº 2.271/99

Caso um dos números abaixo relacionados conste em seu comprovante de inscrição, favor comparecer à Escola para as providências cabíveis.

Dispõe sobre o Resultado Definitivo dos Candidatos (as) aprovados na Prova de
Conhecimentos ao Conselho Tutelar - Gestão 2020-2024.

Os números de inscrição que não constam da relação abaixo continuam válidos e
nenhuma providência é necessária.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de
Paulínia, no uso das atribuições estabelecidas na Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), Lei Municipal nº 2.271/99, através da Comissão
Eleitoral, RESOLVE:

RELAÇÃO DOS NÚMEROS DE INSCRIÇÃO CANCELADOS
LOCAL –
ETEP
INSCR. Nº
00200
LOCAL –
ETEP
INSCR. Nº
00205
LOCAL –
ETEP
INSCR. Nº
00210
LOCAL –
ETEP
INSCR. Nº
00215
LOCAL –
ETEP
INSCR. Nº
00220
LOCAL –
ETEP
INSCR. Nº
00225
LOCAL –
ETEP
INSCR. Nº
00230

LOCAL –
ETEP
INSCR. Nº
00201
LOCAL –
ETEP
INSCR. Nº
00206
LOCAL –
ETEP
INSCR. Nº
00211
LOCAL –
ETEP
INSCR. Nº
00216
LOCAL –
ETEP
INSCR. Nº
00221
LOCAL –
ETEP
INSCR. Nº
00226
LOCAL –
ETEP
INSCR. Nº
00231

LOCAL –
ETEP
INSCR. Nº
00202
LOCAL –
ETEP
INSCR. Nº
00207
LOCAL –
ETEP
INSCR. Nº
00212
LOCAL –
ETEP
INSCR. Nº
00217
LOCAL –
ETEP
INSCR. Nº
00222
LOCAL –
ETEP
INSCR. Nº
00227
LOCAL –
ETEP
INSCR. Nº
00232

LOCAL –
ETEP
INSCR. Nº
00203
LOCAL –
ETEP
INSCR. Nº
00208
LOCAL –
ETEP
INSCR. Nº
00213
LOCAL –
ETEP
INSCR. Nº
00218
LOCAL –
ETEP
INSCR. Nº
00223
LOCAL –
ETEP
INSCR. Nº
00228
LOCAL –
ETEP
INSCR. Nº
00233

LOCAL –
ETEP
INSCR. Nº
00204
LOCAL –
ETEP
INSCR. Nº
00209
LOCAL –
ETEP
INSCR. Nº
00214
LOCAL –
ETEP
INSCR. Nº
00219
LOCAL –
ETEP
INSCR. Nº
00224
LOCAL –
ETEP
INSCR. Nº
00229
LOCAL –
ETEP
INSCR. Nº
00234

RESOLUÇÃO nº 21 de 29 de outubro de 2019

Divulgar o Resultado Definitivo dos Candidatos (as) aprovados na Prova de Conhecimentos ao Conselho Tutelar, conforme Edital de Convocação divulgado no
Semanário edição 1424.
RESULTADO DEFINITIVO DA PROVA DE CONHECIMENTOS, REALIZADA
CONFORME DISPOSTO EM EDITAL- 1424
Nº Candidatura
Nº 01
Nº 02
Nº 03
Nº 04
Nº 05
Nº 06
Nº 07
Nº 09
Nº 10
Nº 12
Nº 13
Nº 15
Nº 19
Nº 20
Nº 21
Nº 22
Nº 23
Nº 26

NOME
TATIANE APA. F. SILVA LUCIZANO
EMANUELY BORGES S. FERREIRA
MARCIA C. TOMAZ SOUZA
RENATA SOARES DE LIMA
NOELI GONÇALVES SOUSA
JULIANA LIMA DE SOUSA
VALQUIRIA DUARTE DE LIMA
KAROLINE F. VALADÃO
JOEL MARTINS DOS REIS
CLAUDIO GREGÓRIO PEREIRA
MARIA JULIA LORIA BARREIROS
SILMARA M. KIMURA SOUZA
PHÂMELA THAIANA S. L. AMARAL
ELOISA APARECIDA DA SILVA
ELAINE TALIANI DE SOUZA
LUCIANA DE SOUZA SANTOS
JOÃO BATISTA MAIA
CARLA PIRES SENA COSTA

RESULTADO
APROVADO(A)
APROVADO(A)
APROVADO(A)
APROVADO(A)
APROVADO(A)
APROVADO(A)
APROVADO(A)
APROVADO(A)
APROVADO(A)
APROVADO(A)
APROVADO(A)
APROVADO(A)
APROVADO(A)
APROVADO(A)
APROVADO(A)
APROVADO(A)
APROVADO(A)
APROVADO(A)
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Nº 27
Nº 28

THELMA SCAGLIANTI ALEXANDRE
JOSEANI C. MASSAIOLI F. F.

APROVADO(A)
APROVADO(A)

Gisela da Silva Pereira
Presidente do CMDCA
Geraldo Campos Amaro
Coordenador da Comissão Eleitoral
RESOLUÇÃO nº 22 de 29 de outubro 2019
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Lei Federal nº 8.069/90 e Lei Municipal nº 2.271/99
Regulamenta os itens 10 e 11 do Edital de Convocação do Processo de Escolha
para Conselheiros Tutelares do Município de Paulínia - Gestão 2020.2024, publicado em Semanário Oficial do Município, edição 1424, em 22 de agosto de 2019
e dá outras providências.
CONSIDERANDO QUE:
O processo de escolha/eleição para provimento dos cargos de Conselheiros e
Conselheiras Tutelares da cidade de Paulínia, organizado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA e coordenado pela Comissão Eleitoral designada pelo referido Conselho observará as normas da Lei
Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990, da Lei Municipal nº 2271, de 29 de julho
de 1999 que confere nova redação à Lei nº 2238, de 22 de fevereiro de 1999 e da
Lei Municipal nº 3434, de 15 de maio de 2015 que dispõe sobre a alteração parcial
da lei nº 2271, de 29 de julho de 1999;
O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Federal nº
8.069, de 13 de julho de 1990 e Lei Municipal nº 2271, de 29 de julho de 1999, que
confere nova redação à Lei nº 2238, de 22 de fevereiro de 1999, e pelas deliberações da Comissão Eleitoral em reunião realizada no dia 29 de outubro de 2019,
RESOLVE:
Art. 1º - A partir das 0h do dia 31 de outubro de 2019 até as 23h59 do dia 29
de novembro de 2019, os (as) candidatos (as) poderão fazer divulgação de sua
campanha obedecendo às seguintes determinações:
I. A divulgação poderá ocorrer em reuniões ou qualquer evento, desde que seja
em local fechado;
II. Não será permitida a livre confecção de panfletos, cartazes, anúncios, luminosos ou nenhum tipo de material gráfico impresso contendo a identificação do (a)
candidato (a), número da candidatura, currículo e/ou atribuições de Conselheiro
Tutelar no desempenho de sua função, admitindo-se somente o uso da arte
gráfica elaborada e fornecida pelo CMDCA, sendo terminantemente proibida a
alteração do padrão disponibilizado;
III. O material gráfico referido no item anterior será enviado por correspondência
eletrônica a todos os candidatos à eleição;
IV. A propaganda poderá ocorrer por meios eletrônicos e mídias sociais, aplicandose subsidiariamente o disposto na legislação eleitoral, incluindo-se as vedações
nela contidas.
Parágrafo Único - É proibida a propaganda por meio de anúncios luminosos,
faixas, cartazes, inscrições em qualquer lugar público ou particular, com exceção
dos locais autorizados pela Prefeitura que poderão ser utilizados por todos os
candidatos (as), em igualdade de condições.
Art. 2º - É vedada a propaganda eleitoral em veículos de comunicação social
(rádios, jornais e emissoras de TV), feita de forma independente, admitindo-se
somente as atividades de propaganda organizadas pelo CMDCA;
§ 1º - É permitida a propaganda na internet no período autorizado de campanha
conforme disposto no Art. 1º, seja por meio de mensagem eletrônica, por meio de
blogs, redes sociais, com conteúdo gerado pelos candidatos. É vedada a veiculação de propagandas em sites de pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos ou
em sites de órgãos da Administração Pública direta ou indireta da União, Estados
e Municípios.
§ 2º - É vedada a venda ou aquisição de cadastros de endereços eletrônicos.

Art. 3º - É proibida a formação de chapas, a ingerência de políticos e seus respectivos partidos, a contratação de pessoas ou serviços mediante remuneração
para realização da campanha, o uso de instituições governamentais, não governamentais, partidos políticos ou entidades religiosas para gerenciar a candidatura,
assim como a efetivação de qualquer benefício aos eleitores com a finalidade de
favorecimento de qualquer candidato, sob pena de cassação da candidatura ou
cassação do mandato do(a) candidato(a).
Art. 4º - É vedado a todos os (as) candidatos (as) durante o dia da eleição e apuração dos votos, sob pena de cassação da candidatura ou do mandato do candidato
(a) caso os fatos denunciados sejam comprovados após a eleição:
I. o transporte de eleitores, seja em veículos particulares ou públicos;
II. realizar propaganda em carros de som ou outros instrumentos ruidosos;
III. a contratação de pessoas ou serviços mediante remuneração;
IV. a promessa, recompensa ou qualquer vantagem ao eleitor;
V. reter o título eleitoral do eleitor;
VI. promover nas proximidades dos locais de votação desordem que prejudique os
trabalhos eleitorais;
VII. impedir ou embaraçar o exercício do sufrágio;
VIII. exercer, no dia da eleição e apuração, qualquer forma de aliciamento, uso de
violência ou grave ameaça para coagir alguém a votar ou a não votar em determinado (a) candidato (a), ainda que os fins não sejam atingidos;
IX. a ingerência de políticos e seus respectivos partidos, o uso de instituições governamentais, não governamentais, partidos políticos ou entidades religiosas
para angariar votos.
Art. 5º - São vedadas práticas consideradas como abuso de poder político e do
poder econômico durante a campanha eleitoral e a votação.
Art. 6º - Considera-se abuso do poder político o uso indevido de cargo ou função
pública, eletivo ou não, com a finalidade de obter votos para determinado candidato, prejudicando a normalidade e legitimidade das eleições, tais como:
I - manipular receitas de organizações governamentais ou não governamentais;
II - utilizar indevidamente propaganda institucional;
III - promover programas sociais de maneira imprópria;
IV - usar indevidamente os meios de comunicação social.
Art. 7º - Considera-se abuso do poder econômico a doação de bens ou de vantagens aos eleitores, bem como a utilização de recursos patrimoniais próprios em
excesso, de forma que essa ação possa desequilibrar a disputa eleitoral e influenciar no resultado da eleição, afetando a sua legitimidade e normalidade.
Art. 8º – No dia da Eleição é vedado manter veículos com propaganda do candidato estacionados por longo tempo no perímetro de 100 (cem) metros do colégio
eleitoral. Em caso de descumprimento, o candidato beneficiado com a propaganda
irregular será comunicado para retirada imediata do veículo, sob pena de ser acionado o guincho para sua remoção e de ser impugnada a candidatura ou promovida a cassação do mandato.
Art. 9º - Todas as denúncias que se referirem ao disposto nesta Resolução deverão ser protocoladas na Casa dos Conselhos, situada à Av. Getúlio Vargas, nº 527,
Bairro Nova Paulínia, de segunda a sexta-feira, das 09h às 15h, aos cuidados da
Comissão Eleitoral do CMDCA, anexando-se cópia de documento de identidade
com foto e cópia do título de eleitor do (a) denunciante e sendo fundamentados e
cabalmente demonstrados os fatos pelos meios lícitos de prova. Posteriormente,
conceder-se-á ao denunciado a ampla defesa e o contraditório, cientificando-se o
Ministério Público.
Art. 10 – No dia da eleição, as denúncias de irregularidades devem estar acompanhadas de provas, como fotos, imagens e outros documentos, com identificação completa do denunciante e de eventuais pessoas envolvidas, podendo ser
apresentadas a qualquer membro da Comissão Eleitoral ou ao representante do
Ministério Público, quando será elaborado um Boletim de Ocorrência para posterior análise da Comissão Eleitoral ou para providências imediatas, se for o caso.
Parágrafo Único – Não sendo possível apresentação das denúncias no dia da
Eleição, as mesmas deverão ser apresentadas até o dia útil seguinte ao pleito.
Art. 11 – O descumprimento do que preveem os artigos 1º e 2º da presente Resolução implicará a aplicação da pena de cassação da candidatura do denunciado
em até cinco dias corridos, desde que se comprove a veracidade dos fatos, com
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pena cumulada de obrigação do recolhimento do material irregular pelo (a) próprio (a) candidato (a) e entrega do mesmo ao Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente de Paulínia.
Parágrafo Único – A acusação deverá ser apresentada por cidadão devidamente
identificado, não sendo aceitas denúncias apócrifas/anônimas. Existindo indícios
de autoria e de materialidade, a Comissão Eleitoral notificará o denunciado a tomar ciência da denúncia efetuada e a apresentar defesa no prazo de três dias
úteis, se assim desejar. Prints/cópias de conversas em aplicativos eletrônicos ou
páginas de internet, fotografias obtidas por celular ou outro meio eletrônico, bem
como qualquer prova oriunda de mídia digital ou testemunho pessoal, somente serão aceitas se apresentadas concomitantemente à prova do registro das mesmas
em cartório ou em delegacia de polícia civil, a depender da acusação feita.
Art. 12 - Os casos omissos e qualquer incidente nas mesas receptoras no dia da
Eleição serão dirimidos pela Comissão Eleitoral.
Art. 13. Nos termos do item 10.10 do Edital de Abertura, cada candidato poderá
credenciar um fiscal e um suplente para cada mesa receptora. Fica, neste ato,
definido que haverá 10 (dez) mesas receptoras no dia do pleito. Portanto, cada
candidato poderá credenciar 10 (dez) fiscais e 10 (dez) suplentes. O candidato
interessado deverá comparecer na Casa dos Conselhos, das 9h às 11h30 e das
13h às 16h, munido de cópia de documento de identidade oficial com foto do seu
fiscal e suplente.

Nacional.
10. No próximo dia 18/09/2019 às 14h, haverá na Secretaria de Assistência Social,
uma reunião cujo assunto será a reforma no Centro de Convivência Tia Lidia.
Alguns idosos irão solicitar a reabertura do espaço, haja vista que a reforma do
local está parada.
11. O CREAS enviou documento nos posicionando sobre 4 idosos com denúncias
diversas. Foram feitas as devidas visitas e os casos encaminhados.
12. Recebemos documento do Conselho Estadual do Idoso – CEI/SP, remarcando
a data da XV Conferência Estadual do Idoso para os dias 11, 12 e 13 de novembro de 2019. Após a definição do local (final out/2019), enviaremos ofício para
a Secretaria de Assistência Social solicitando o transporte para o delegado Professor Luis Curi. Verificar na época, a possibilidade de a administração custear
a participação de um conselheiro para atuar como observador.
13. A Secretaria de Cultura nos enviou resposta sobre a solicitação de canto e
coral para os idosos. Informou não haver verba para tal solicitação.
14. Neste ano de 2019, houve apenas um passeio para os idosos e mesmo assim,
com inúmeros problemas quanto ao assunto transporte, motorista, etc. Existe
um inquérito civil nº712-18, provocado pelo CMI, em relação aos ônibus que
fazem esse transporte.
15. Não havendo mais nada a ser discutido, foi dada por encerrada a reunião às
onze horas e dez minutos. Esta ata foi redigida por, Cristina Tornai Vitelli, secretaria do Conselho Municipal do Idoso, em 16 de setembro de 2019.

Paulínia, 29 de outubro de 2019.

Paulínia, 16 de setembro de 2019.
Vera Veroneze 		
Vice Presidente da CMI

GISELA DA SILVA PEREIRA
Presidente do CMDCA

Cristina Tornai Vitelli
Conselheira do CMI

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA

PAULIPREV

CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE PAULÍNIA
1. Aos dezesseis dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, às nove horas
e vinte minutos em primeira chamada teve início a reunião deste Conselho, nas
dependências da Casa dos Conselhos de Paulínia, localizada a Avenida Getúlio
Vargas nº 527 Bairro Nova Paulínia, na cidade de Paulínia. Estiveram presentes
na reunião o presidente do Conselho Municipal do Idoso Sr. Jorcival Fernandes,
a vice presidente Sra. Vera Veroneze, os conselheiros e convidados que assinaram a lista de presença em anexo.
2. Após a leitura e aprovação da Ata anterior, a Comissão de Projetos do CMI esclareceu que não deverá “fazer” projetos e sim “avaliar” projetos. Definiu-se que
a sra. Vera irá agendar visita à cidade de Mogi Mirim e Espírito Santo do Pinhal,
para conhecer a sistemática do Conselho Municipal do Idoso dessas cidades. A
comissão de projetos participará dessa visita.
3. O Sr. Jorcival irá conversar na prefeitura (área financeira), para que o assunto “Projetos” seja colocado na previsão orçamentária. Faremos também ofício
para o prefeito, solicitando equipamento de informática adequado para receber
o software do Banco do Brasil, para podermos acompanhar o Fundo Municipal
do Idoso.
4. Após análise dos documentos das ILPI’s pela Comissão de Fiscalização do CMI,
ficou acertado fazer ofício para a ILPI Arte do Cuidar, devolvendo os contratos
com dados incompletos e solicitando as devidas correções.
5. Sobre os idosos do Centro de Geriatria que ainda se encontram na ILPI Terça
da Serra de Hortolândia, ainda não obtivemos resposta da Secretaria Municipal
de Saúde (sra. Erica Gallo). A reforma da Geriatria prevista para 05/09/2019,
não foi iniciada.
6. Fazer ofício para o Ministério Público, solicitando intervenção na reforma do
quarto que sofreu o incêndio, no Centro de Geriatria, e manutenção nos elevadores.
7. Fazer ofício para o prefeito, solicitando que um brigadista faça parte do quadro
de funcionários da ILPI e Centro Dia, instalados dentro do Centro de Geriatria e
Gerontologia de Paulínia (plano de ação de emergência).
8. Convidar para a próxima reunião, bombeiros e a Defesa Civil para discussão e
auxílio na criação de um Plano de Ação de Emergência, em caso de incêndio.
9. A vice-presidente sra. Vera Veroneze informou que a Secretaria de Assistência
Social atualizou a lista de espera no Centro de Geriatria e Centro Dia. O Sr.
Jorcival sugere solicitar “censo dos idosos” na cidade de Paulínia, por região.
Acredita-se que haja em torno de 10.500 idosos na cidade, sendo apenas 2.000
cadastrados, de acordo com informação da sra. Vera, da média do último Censo

			

EXTRATO DE ADITAMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10/2015
CARTA CONVITE Nº 09/2015
CONTRATO Nº 05/2015
CONTRATADO: GCASPP CONSULTORIA CONTÁBIL E SISTEMAS LTDA - EPP
OBJETO: Prestação de serviços completos de consultoria e assessoria de contabilidade pública especializado para regime próprio de previdência social, obedecendo a legislação vigente enfatizando a lei n.º 4.320/64, lei complementar n.º
101/00, as normas brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público “NBCASP”, o plano de contas “PCASP” e comunicados e prazos estabelecidos pelo
TCE-SP – AUDESP, por profissional (is) legalmente habilitado(s).
VALOR DO CONTRATO ORIGINAL: R$ 55.680,00
VALOR DO PRIMEIRO ADITAMENTO: R$ 60.415,53
VALOR DO SEGUNDO ADITAMENTO: R$ 61.136,13
VALOR DO TERCEIRO ADITAMENTO: R$ 63.565,19
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses
DATA DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO: 04/11/2015
DATA DO PRIMEIRO ADITAMENTO: 03/11/2016
DATA DO SEGUNDO ADITAMENTO: 03/11/2017
DATA DO TERCEIRO ADITAMENTO: 03/11/2018
DATA DO QUARTO ADITAMENTO: 03/11/2019
PRAZO DE VIGÊNCIA DO QUARTO ADITAMENTO: 06 meses
VALOR CONTRATUAL DO QUARTO ADITAMENTO: R$ 32.711,82
Paulínia, 31 de outubro DE 2019
Marcos André Breda
Diretor-Presidente
TERMO ADITIVO
2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE
USO DE SOFTWARE QUE ENTRE SI FAZEM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA E A EMPRESA
PARAMITA TECNOLOGIA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA.
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CONTRATO Nº: 16/2017
PROCESSO DE COMPRA Nº: 16/2017
DATA: 04/10/2017
PRAZO: 12 (DOZE) MESES
1º TERMO DE ADITAMENTO 04/10/2018
Pelo presente termo aditivo, tendo de um lado o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA, autarquia
municipal com sede na Avenida dos Pioneiros, 86, Jardim Terezinha, sediada
no Município de Paulínia, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob n.º
04.882.772/0001-55, neste ato representada pelo Diretor Presidente MARCOS
ANDRE BREDA, RG nº 20119635 e CPF nº 138.031.708-85, e de outro lado a
empresa PARAMITA TECNOLOGIA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 07.931.931/0001-52, com sede na Praia do Flamengo nº
66, bloco B, salas 1620, 1720, 1603 e 1604, Flamengo, cidade do Rio de Janeiro,
neste ato representada por MAXIM WENGERT, brasileiro, casado, economista,
portador da carteira de identidade n.º 11288014-1, expedida pelo IFP, inscrito
no CPF sob o n.º 084806447-02, e por GYORGY VARGA, brasileiro, casado,
economista, portador da carteira de identidade n.º 05827748-4 emitida pelo IFP,
inscrito no CPF sob o n.º 771.191.007-00, doravante designados simplesmente CONTRATADA, decorrente do Processo Administrativo nº 16/2017, realizada
nos termos da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, têm entre si justo e contratado o
aditamento ao contrato firmado em 04/10/2019, para o fornecimento de licença
de uso do software identificado pelo nome QUANTUM AXIS ONLINE, que pode
ser acessado remotamente, via internet, pelo website www.quantumaxis.com.br,
mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas e que reciprocamente
outorgam e aceitam.
CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado por mais 12 (doze) meses o prazo
previsto na cláusula 4ª do contrato original, passando a avença a vigorar no
período de 04/10/2019 a 03/10/2020, com fundamento no art. 57, II, da Lei n.º
8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA – O valor do contrato foi mantido em R$ 8.208,24 (oito
mil, duzentos e oito reais e vinte e quatro centavos), correspondendo ao pagamento de 12 mensalidades de R$ 684,02 (seiscentos e oitenta e quatro reais e
dois centavos).
CLÁUSULA TERCEIRA – As despesas decorrentes da execução deste aditivo
onerarão a dotação própria do orçamento vigente, codificada sob a rubrica nº 03.
03.01.04.122.0023.2040.3.3.90.39.
CLÁUSULA QUARTA – Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições
previstas no contrato original firmado no dia 04 de outubro de 2017, que não colidam com as cláusulas deste aditamento.
E assim, por estarem justas e pactuadas, as partes assinam o presente termo de
acordo, em três vias de igual teor e para o mesmo fim de Direito.
Paulínia, 04 de outubro de 2019.
MARCOS ANDRE BREDA
Diretor Presidente do PAULIPREV
Contratante
MAXIM WENGERT
PARAMITA TECNOLOGIA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA
Contratada
GUORGY VARGA
PARAMITA TECNOLOGIA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA
Contratada
PORTARIA Nº 158/2019
APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
Artigo 3º da E.C. 47/2005
A Diretoria Executiva do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do
Município de Paulínia – Paulínia Previ, no uso das atribuições conferidas pela
Lei Complementar nº 18, de 09/10/2001, publicada no Semanário Oficial do Mu-

nicípio de Paulínia em 19/10/2001, e tendo em vista o que consta do processo nº
632/2019, resolve:
I- Conceder Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição, nos termos
do art. 3º da EC 47/2005, com proventos integrais calculados pela última remuneração e reajuste pela paridade, ao(à) servidor(a) público(a) municipal Sr(a).
MARIA ARLEI DA SILVA, matrícula nº 2201-2, ocupante do cargo efetivo de
Agente de Apoio Operacional, do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de
Paulínia.
II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos
retroativos à 30/10/2019.
Paulínia, 31 de outubro de 2019.
Beatriz de L. N. Borlina Bernardi
Diretora Previdenciária e Atuári
PORTARIA Nº 161/2018
APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - ESPECIAL POR DECISÃO JUDICIAL
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
025/2016, resolve:
I- Conceder Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição - Especial, nos
termos do acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, nos autos da apelação nº 1000996-65.2017.8.26.0428, com proventos integrais calculados pela última remuneração sem direito à paridade, ao(à) servidor(a)
público(a) municipal Sr(a). GERALDO COSTA RIBEIRO, matrícula nº 2878, ocupante do cargo de Guarda Municipal, do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal
de Paulínia.
II- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos
retroativos à 17/10/2019.
Paulínia, 31 de outubro de 2019.
Beatriz de L. N. Borlina Bernardi
Diretora Previdenciária e Atuária
PORTARIA Nº 162/2018
APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO -ESPECIAL POR DECISÃO JUDICIAL
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
282/2017, resolve:
I- Conceder Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição - Especial, nos
termos do acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, nos autos do recurso inominado nº 1005371-12.2017.8.26.0428, com direito à paridade e integralidade dos ao(à) servidor(a) público(a) municipal Sr(a). SIDNEY FERNANDES DA SILVA , matrícula nº 2891, ocupante do cargo de Guarda
Municipal, do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Paulínia.
II- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos
retroativos à 17/10/2019.
Paulínia, 31 de outubro de 2019.
Beatriz de L. N. Borlina Bernardi
Diretora Previdenciária e Atuária
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CÂMARA MUNICIPAL
EDITAL
CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
VEREADOR ANTONIO MIGUEL FERRARI - LOIRA, Presidente da Câmara
Municipal de Paulínia, com fundamento no Capítulo referente às Audiências
Públicas do Regimento Interno, e em atenção ao que foi requerido pela Comissão
de Finanças e Orçamento, comunica a CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA,
relativa ao Projeto de Lei nº 68/2019, do Executivo, que “ESTIMA A RECEITA E
FIXA A DESPESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020”, a realizar-se no
dia 06 de novembro de 2019, quarta-feira, às 18 horas, no Plenarinho da Câmara
Municipal.
Paulínia, 17 de outubro de 2019
VEREADOR ANTONIO MIGUEL FERRARI - LOIRA
PRESIDENTE
Publicado no Quadro de Editais da Câmara Municipal e no Semanário Oficial do
Município de Paulínia.
RODRIGO ANTONIO QUAIATTI
DIRETOR LEGISLATIVO
PORTARIA Nº 2834/2019
“EXONERA A SRTA. REBECA ROCHAL LEAL, DO EMPREGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, EC08.”
Vereador Antonio Miguel Ferrari, Presidente da Câmara Municipal de Paulínia, no
uso de suas atribuições legais,
Resolve:
Exonerar, com base na Lei nº 3.719, de 14/08/2019, a Srta. Rebeca Rocha Leal,
do emprego de provimento em comissão de Chefe de Gabinete de Vereador, símbolo EC-08, a presente Portaria entrará a vigor na data de sua publicação e seus
efeitos retroativos a 22 de outubro de 2019.

PORTARIA Nº 2836/2019
“CONCEDE AUTORIZAÇÃO PARA SERVIDOR DIRIGIR VEÍCULO OFICIAL”.
Vereador Antonio Miguel Ferrari, Presidente da Câmara Municipal de Paulínia, no
uso de suas atribuições legais,
Resolve:
Art.1º - Autorizar a servidora:
Ana Paula Morge Alves Lima - matrícula nº 1283, Assessor Parlamentar, CNH n.º
367036700105 a dirigir veículo pertencente a frota municipal.
Art. 2º- A servidora de que trata essa concessão, responsabilizar-se-ão pelo zelo
e conservação do bem público, assim como eventuais multas por infração de trânsito.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
				
Cumpra-se.
Publique-se.
				
Paulínia, 24 de outubro de 2019
Antonio Miguel Ferrari
Presidente
PORTARIA Nº 2837/2019
“DECLARA PONTO FACULTATIVO O DIA QUE ESPECIFICA.”.
Vereador Antonio Miguel Ferrari, Presidente da Câmara Municipal de Paulínia, no
uso de suas atribuições legais, Resolve:
DETERMINAR:
Art. 1º Fica declarado ponto facultativo em todas as repartições da Câmara Municipal o dia 28 de outubro de 2019, segunda-feira, dia em que se comemora o Dia
do Funcionário Público.

Cumpra-se.
Publique-se.
			
Paulínia, 23 de outubro de 2019

Art. 2º Excluem –se das disposições do artigo anterior os servidores que exerçam
atividades consideradas essenciais.

Antonio Miguel Ferrari
Presidente

Antonio Miguel Ferrari
Presidente

Prédio Ulysses Guimarães, 24 de outubro de 2019.

PORTARIA Nº 2839/2019

PORTARIA Nº 2835/2019
“Declara ponto Facultativo os dias que especifica”.

“DECLARA PONTO FACULTATIVO O DIA QUE ESPECIFICA.”.

Vereador Antonio Miguel Ferrari, Presidente da Câmara Municipal de Paulínia, no
uso de suas atribuições legais, Resolve:

Vereador Antonio Miguel Ferrari, Presidente da Câmara Municipal de Paulínia, no
uso de suas atribuições legais, Resolve:

DETERMINAR:

DETERMINAR:

Art. 1º Fica declarado ponto facultativo em todas as repartições da Câmara Municipal os dias 20, 23, 24, 26, 27, 28, 30 e 31 de dezembro de 2019 e 02, 03 de
janeiro de 2020, retornando as atividades normais em 06 de janeiro de 2020.

Art. 1º Fica declarado ponto facultativo em todas as repartições da Câmara Municipal o dia 1º de novembro de 2019, sexta-feira, dia em que antecede o feriado
de Finados.

Art. 2º Excluem –se das disposições do artigo anterior os servidores que exerçam
atividades consideradas essenciais.

Art. 2º Excluem –se das disposições do artigo anterior os servidores que exerçam
atividades consideradas essenciais.

Prédio Ulysses Guimarães, 23 de outubro de 2019.

Prédio Ulysses Guimarães, 29 de outubro de 2019.

Antonio Miguel Ferrari
Presidente

Antonio Miguel Ferrari
Presidente
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Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito é lembrado no 3º DOMINGO de NOVEMBRO 17/11/2019
O Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito (World Day of Remembrance for Road Traffic Victim) tem como
objetivo a conscientização e reflexão sobre os inúmeros problemas do trânsito, em todo o mundo, e as possíveis
soluções para evitar novas vítimas de acidentes. #WDoR2019
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