SEMANÁRIO OFICIAL
ATOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA
Semanário Oficial - Ano XXVII - Edição 1.472 - EXTRA - 17 de Março de 2020
GABINETE DO PREFEITO

var o itinerário regular da linha.

LEI Nº 3745, DE 11 DE MARÇO DE 2020

Art. 2º - Na impossibilidade de ocorrer o embarque ou desembarque no local indicado pelo usuário, em virtude de disposição legal ou de segurança do tráfego,
deverá se buscar aquele mais próximo possível.

(Projeto de Lei nº 01/2020 de autoria do Executivo)
“ESTABELECE VALOR DE REQUISIÇÃO PEQUENO VALOR NO ÂMBITO
DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA”.
A Câmara Municipal APROVOU e eu, Prefeito do Município de Paulínia,
SANCIONO e PROMULGO a seguinte Lei:
Artigo 1º - Para efeito do que dispõe o §3º, do art. 100, da Constituição Federal,
serão consideradas de pequeno valor, para a Administração Direta e Indireta do
Município de Paulínia, os pagamentos decorrentes de setenças judiciais transitadas
em julgado que tenham valor igual ou inferior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Artigo 2º - As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta de
verba própria do orçamento vigente.
Artigo 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Paulínia, 11 de março de 2020.
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 3746, DE 12 DE MARÇO DE 2020
(Projeto de Lei nº 10/2020 de autoria do Vereador Edilsinho Rodrigues)

Art. 3º - O direito garantido nesta Lei deverá ser divulgado no interior dos veículos
responsáveis pelo transporte coletivo urbano de passageiros em local de ampla
visibilidade.
Art. 4º - O descumprimento dos termos desta Lei sujeita os responsáveis pelo
transporte coletivo urbano de passageiros a seguintes penalidades:
I - Advertência, na primeira ocorrência;
II - Multa de 05 (cinco) UFP nas demais ocorrências, por ocorrência.
Parágrafo único - Aplica-se em dobro a multa prevista no inciso II deste artigo em
caso de reincidência dentro do prazo de 06 (seis) meses, contados da ocorrência
anterior.
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Paulínia, 12 de março de 2020.
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 3747, DE 13 DE MARÇO DE 2020
(Projeto de Lei nº 11/2020 de autoria do Vereador Edilsinho Rodrigues)

“DISPÕE SOBRE O EMBARQUE E DESEMBARQUE FORA DOS PONTOS
REGULARES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS.”

“DISPÕE SOBRE A DIVULGAÇÃO DE LISTAGENS DE PACIENTES QUE
AGUARDAM POR CONSULTAS COM ESPECIALISTAS, EXAMES E
CIRURGIAS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.”

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

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

Art. 1º - Poderão optar pelo embarque e desembarque fora do ponto regular do
transporte coletivo urbano de passageiros no município de Paulínia os seguintes
usuários:

Art. 1º - As Unidades de Saúde do Município de Paulínia deverão divulgar as
listagens de pacientes que aguardam por consultas com especialistas, exames e
cirurgias na Rede Municipal de Saúde do município de Paulínia.

I - Obesos;
II – Gestantes.

Parágrafo único - A divulgação deverá garantir o direito de privacidade dos pacientes, sendo divulgado apenas o número do Cartão Nacional de Saúde - CNS.

Parágrafo único - O embarque e desembarque fora do ponto regular deve obser-

Art. 2º - Todas as listagens serão disponibilizadas pela Secretaria Municipal de
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Saúde, que deverá seguir rigorosamente a ordem de inscrição para a chamada
dos pacientes, salvo nos procedimentos emergenciais, de urgência ou de maior
gravidade assim atestados por profissional competente.
Art. 3º - As informações a serem divulgadas deverão conter:
I - A data de solicitação da consulta, do exame ou da intervenção cirúrgica;
II - Aviso do tempo médio previsto para atendimento aos inscritos;
III - Relação dos inscritos habilitados para o respectivo exame, consulta ou procedimento cirúrgico;
IV - Relação dos pacientes já atendidos, através da divulgação do número do
Cartão Nacional de Saúde - CNS.
Art. 4º - As informações disponibilizadas deverão ser especificadas para o tipo de
exame aguardado e abranger todos os candidatos inscritos nas diversas Unidades
de Saúde do Município, entidades conveniadas ou qualquer outro prestador de serviço que receba recursos públicos municipais, supervisionadas pela municipalidade.
Art. 5º - Publicada as informações, a listagem será classificada pela data de inscrição, separando os pacientes inscritos dos já beneficiados, sem qualquer tipo de
restrição permitido acesso universal, na forma do regulamento.
Parágrafo único - A lista deverá informar a abstenção e a posição dos pacientes
que voltaram para a lista de espera.
Art. 6º - Todas as Unidades de Saúde do Município ficam obrigadas a tornar pública, mensalmente, a quantidade de pacientes atendidos, a movimentação do
número de inscrições das listagens e a situação atual de cada paciente em relação
à sua respectiva lista.

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
DECRETO Nº 7771, DE 17 MARÇO DE 2020
“DISPÕE SOBRE MEDIDAS DE SEGURANÇA DE PROTEÇÃO SANITÁRIA
E DE CONTENÇÃO DO CORONAVÍRUS (COVID-19) DE ACORDO COM AS
DIRETRIZES EMITIDAS PELA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE E
PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ”.
O cidadão EDNILSON CAZELLATO, Prefeito Municipal de Paulínia, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 45, incisos IV, VI e parágrafo único, da Lei Orgânica do Município,
Considerando as medidas de segurança sanitária preconizadas no Decreto Municipal de nº 7.768, de 16 de março de 2020; e
Considerando a necessidade de conter a propagação de infecção e transmissão
local e de preservar a Saúde Pública;
D E C R E T A:
Art. 1º O Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19), para
fins de enfretamento da emergência de saúde pública, sem prejuízo de outras que
vierem a ser propostas pelo Comitê, adota as seguintes determinações:

Art. 7º - O Poder Executivo deverá divulgar os dados de produção e de filas de
todos os procedimentos agregados pela cidade pelas coordenadorias de saúde e
pelas supervisões técnicas de saúde mensalmente.

I – Restrição e controle de acesso da população ao Paço Municipal, com a obrigatoriedade de identificação do munícipe nas portarias para informar o serviço
público solicitado e devidamente autorizado;

Art. 8º - Fica desde já autorizada a alteração da situação do paciente inscrito na
listagem de espera com base no critério de gravidade do estado clínico.

II – Quando estritamente necessário, o acesso ao Paço Municipal será limitado a
somente um acompanhante do munícipe;

Art. 9º - Os recursos e instalações do sistema público de saúde no município serão
utilizados para atender os candidatos regularmente inscritos em lista de espera.

III – Utilização preferencial do canal telefônico 156 para atendimento aos munícipes, bem como a utilização de e-mail eletrônico;

Art. 10 - É de responsabilidade da equipe da Unidade de Saúde à qual o paciente
está vinculado a manutenção ou a exclusão do mesmo na respectiva listagem.

IV – Suspensão de reuniões programadas e/ou agendadas de servidores municipais com a população, bem como da gestão da Administração Pública Municipal
com a sociedade civil organizada;

Art. 11 - A inscrição em listagem de espera não confere ao paciente ou à sua família o direito subjetivo à indenização se o exame não se realizar em decorrência
de alteração justificada da ordem previamente estabelecida.
Art. 12 - Para comprovação do tempo de espera pelo paciente, o mesmo receberá, no ato da solicitação da consulta, exame ou cirurgia, um protocolo de inscrição,
independentemente de solicitação, onde deverá constar impresso mecanicamente, a numeração própria, a sua posição na respectiva listagem e as informações
necessárias para consultá-la.
Art. 13 - O Poder Executivo realizará, periodicamente, através dos meios adequados de comunicação social, campanhas de esclarecimento público dos benefícios
esperados a partir da vigência desta Lei.
Parágrafo único - Deverão as Unidades de Saúde do Município fixar em local
visível os tópicos principais desta Lei, como: número da Lei, possibilidades de alteração da situação do paciente inscrito e informações necessárias para consultar
as listagens.
Art. 14 - O Poder Executivo regulamentará esta Lei, no que couber, no prazo de
180 (cento e oitenta) dias.
Art. 15 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Paulínia, 13 de março de 2020.
EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal

V – Adoção do teletrabalho (home office) a servidores com mais de 60 (sessenta)
anos de idade e que apresentem comorbidades de saúde, bem como a servidores que apresentem as seguintes patologias: diabetes, pacientes cardíacos
(doença cardíaca congênita, insuficiência cardíaca mal controlada e refratária e doença cardíaca isquêmica descompensada), pacientes com problemas
respiratórios (DPOC e asma mal controlados, doenças pulmonares intersticiais com complicações, fibrose cística com infecções intercorrentes, displasia
bronco-pulmonar com complicações), mulheres grávidas e lactantes, servidores em tratamento oncológico, pacientes imunossupressões, portadores de
cirrose hepática e casos específicos de saúde que devem ser comunicados à
Chefia Imediata;
VI – As hipóteses mencionadas no inciso anterior deverão ser comprovadas mediante encaminhamento de documentação e/ou relatório médico para e-mail da
Chefia Imediata; e
VII – Estudo de medidas administrativas no âmbito da Administração Pública que
poderão ser adotadas de forma a equilibrar a assistência da Administração com
o público.
Art. 2º Fica incluída a Secretaria Municipal de Defesa Civil no Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus instituído no art. 1º do Decreto Municipal nº
7.768, de 16 de março de 2020.
Art. 3º Este decreto entrará em vigor da data de sua publicação.
Paulínia, 17 de março de 2020.
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EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal

Suspensão válida até a data de 30 de março de 2020.

Lavrado na Secretaria dos Negócios Jurídicos e publicado no Gabinete do Prefeito, na data supra.
LEONARDO ESPÁRTACO CEZAR BALLONE
Secretário Municipal de Chefia de Gabinete
GUILHERME MELLO GRAÇA
Secretário de Negócios Jurídicos Interino
LISTA DE E-MAILS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS
Secretaria
Gabinete do Prefeito
Secretaria de Governo
Secretaria de Saúde
Secretaria de Educação
Secretaria de Negócios Jurídicos
Secretaria de Assistência Social
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Secretaria de Segurança Pública
Secretaria de Transportes
Secretaria de Habitação
Secretaria de Planejamento
Secretaria de Esportes
Secretaria de Turismo e Eventos
Secretaria de Recursos Humanos
Secretaria de Defesa Civil
Secretaria de Administração
Secretaria de Finanças

E-mail
gabinete@paulinia.sp.gov.br
governo@paulinia.sp.gov.br
secsaude@paulinia.sp.gov.br
se@paulinia.sp.gov.br
juridico@paulinia.sp.gov.br
spds@paulinia.sp.gov.br
obras@paulinia.sp.gov.be
seguranca@paulinia.sp.gov.br
transportes@paulinia.sp.gov.br
sechabitacao@paulinia.sp.gov.br
deplan@paulinia.sp.gov.br
ser@paulinia.sp.gov.br
secretariadeturismoeeventos@paulinia.
sp.gov.br
srh@paulinia.sp.gov.br
secdefesacivil@paulinia.sp.gov.br
sma@paulinia.sp.gov.br
contabilidade@paulinia.sp.gov.br
tesouraria@paulinia.sp.gov.br
cultura@paulinia.sp.gov.br

Secretaria de Cultura
Secretaria de Desenvolvimento Econôsic@paulinia.sp.gov.br
mico
Secretaria dos Negócios da Receita
fiscalizacao@paulinia.sp.gov.br
Secretaria de Defesa e Desenvolvimenseddema@paulinia.sp.gov.br
to do Meio Ambiente

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
COMUNICADO DE CANCELAMENTO DE CONVOCAÇÃO
Creche “RACHEL BALISTA AMATTE”
Comunicamos, o CANCELAMENTO da Assembleia Geral Ordinária da APM da
Creche “Rachel Balista Amatte” marcada para o dia 26 de Março de 2020.
A Direção da Creche “Rachel Balista Amatte” informa que nova Assembleia será
convocada oportunamente, mediante publicação de Edital de Convocação e divulgação neste Semanário Municipal, observando-se os prazos da legislação.
Paulínia, 16 de Março de 2020.
Dercília Maria Galvão
Profª Responsável pela direção Desta Unidade Escolar

ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
COMUNICADO
A SEMASC comunica que em razão do Decreto nº 7768 de 16 de março de 2020,
que dispõe sobre medidas de segurança de proteção sanitária e de contenção do
CORONAVIRUS estão suspensas todas as reuniões dos conselhos municipais:
CMASP / CMDCA /CMI / CMDPD / CMDM, conforme o Inciso VII do Art. 3º “ Suspensão da realização de eventos com aglomeração de pessoas, sejam, públicos
ou privados”.

Rita Coelho
Secretária Municipal da Assistência Social e Cidadania

CONSELHOS
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER DE PAULÍNIA
RESOLUÇÃO Nº 02 DE 17 DE MARÇO DE 2020.
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DO PROCESSO DE ELEIÇÃO DAS
REPRESENTANTES TITULARES E SUPLENTES DA SOCIEDADE CIVIL –
BIÊNIO 2020-2022.
O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Paulínia, na pessoa de sua presidente, Dra Miriam Maria Antunes de Souza, no uso de suas atribuições, vem,
por meio desta Resolução, a vista do ínfimo número de inscrições de candidatas
ao quadro de conselheiras representantes da sociedade civil no CMDM e ainda,
considerando os percalços vindos do enfrentamento ante a pandemia COVID-19,
dar ciência de que a Comissão do Pleito Eleitoral 2020 resolveu por ampliar os
prazos do calendário divulgado na Resolução nº 01 de 19 de fevereiro de 2020,
ficando assim prorrogado:
Inscrições: Até 14/04/2020 na Casa dos Conselhos.
Publicação de Inscritas: Dia 15/04/2020 no Semanário da PMP.
Recursos: De 16 a 18/04/2020.
Avaliação dos recursos: 20/04/2020.
Publicação de deferidos e indeferidos: 22/04/2020 no Semanário da PMP.
Eleição e Credenciamento de Fiscais: 09/05/2020 das 09 às 15horas na Casa
dos Conselhos.
Publicação do Resultado: 13/05/2020 no Semanário da PMP.
Posse: 15/05/2020 no Salão Nobre da PMP das 19 às 21 horas.
Permanecem inalteradas as demais disposições da Resolução nº 01 de 19 de
fevereiro de 2020.
Paulínia, 17 de março de 2020.
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Paulínia
Miriam Maria Antunes de Souza

PAULIPREV
ATENÇÃO
adiamento das eleições suplementares para
o Conselho Administrativo - Inativo Pauliprev 2020
Considerando que as eleições suplementares para o Conselho Administrativo –
Inativo está agendada para o dia 30 de março de 2020;
Considerando as medidas emergenciais e determinações do governo estadual
para que se evitem aglomerações como forma de prevenção à disseminação do
coronavírus;
Considerando a suspenção das certificações de CPA-10 oferecidas pela ANBIMA,
documento necessário para a posse do conselheiro eleito;
Considerando a publicação do Decreto municipal 7768/2020 de 16 de março de
2020, com ênfase em seu artigo 3º, inciso VII: “Suspensão da realização de eventos com aglomeração de pessoas, sejam públicos ou privados”.
A Comissão eleitoral comunica que o pleito foi adiado por tempo indeterminado.
A Comissão eleitoral comunica também que aguardará informações oficiais sobre
a repercussão do vírus para determinação da nova data da eleição.
Dúvidas podem ser enviadas para o e-mail eleicoes2020@pauliprev.sp.gov.br.
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REGINALDO APARECIDO NAVAS
Presidente da Comissão Eleitoral
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