DIÁRIO OFICIAL
ATOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA
Diário Oficial - Ano XXVII - Edição 1.541 - 22 de Setembro de 2020
GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 3.790, DE 10 DE SETEMBRO DE 2020
(Projeto de Lei nº 51/2020 de autoria do Executivo)
“DENOMINA AUGUSTO ALBINO 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 AUGUSTO ALBINO”, a via pública designada como RUA 02, do loteamento Residencial Paineiras, com aproximadamente 410,00m de extensão, tendo início na Rua Amélia Perissinotto e término na
Avenida Alexandre Cazellato.
Artigo 2° - As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta de
verba própria do orçamento vigente, suplementada se necessário.
		
Artigo 3° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Paulínia, 10 de Setembro 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 3.791, DE 10 DE SETEMBRO DE 2020
(Projeto de Lei nº 53/2020 de autoria do Executivo)
“DENOMINA MANOEL ALVES DE BRITO 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 MANOEL ALVES DE BRITO”, a via pública
designada como Rua 16, do loteamento Núcleo Habitacional Parque Jequitibá II,
com aproximadamente 90,00m de extensão, tendo início na Avenida João Aranha
e término na Avenida Fausto Pietrobom.
Artigo 2° - As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta de
verba própria do orçamento vigente, suplementada se necessário.
		
Artigo 3° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.
Paulínia, 10 de Setembro 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 3.792, DE 10 DE SETEMBRO DE 2020
(Projeto de Lei nº 54/2020 de autoria do Executivo)
“DENOMINA ODAIR MANFIO 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 ODAIR MANFIO”, a via pública designada como Rua 14, do loteamento Amélia Duarte Quintal, com aproximadamente
180,00m de extensão, tendo início na Rua Neryna Ferreira da Costa e término na
Rua Alaor Ferreira.
Artigo 2° - As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta de
verba própria do orçamento vigente, suplementada se necessário.
		
Artigo 3° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Paulínia, 10 de Setembro 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 3.793, DE 10 DE SETEMBRO DE 2020
(Projeto de Lei nº 55/2020 de autoria do Executivo)
“ALTERA O ARTIGO 1º DA LEI 3696 DE 26 DE JULHO DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DA RUA ROQUE SEVIOLLA VIA PÚBLICA

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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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 EMILIO ROQUE SEVIOLLA”, a via pública
designada como ROQUE SEVIOLLA, com aproximadamente 60,00m de extensão, tendo início na Rua Francisco Navarro e término na Rua Jasper Bresler”.
Artigo 2° - As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta de
verba própria do orçamento vigente, suplementada se necessário.
		
Artigo 3° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Paulínia, 10 de Setembro 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 3.794, DE 10 DE SETEMBRO DE 2020
(Projeto de Lei nº 56/2020 de autoria do Executivo)
“DENOMINA DE CARLOS FABIANO FERRARI A NOVA UBS DO COOPERLOTES, BAIRRO PARQUE BOM RETIRO 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 “CARLOS FABIANO FERRARI”, a UBS do Cooperlotes, localizada na Área institucional I-B, quarteirão 1565, com endereço para a
Rua Shirlei Ramos Maia de Souza, nº 125, Bairro Parque Bom Retiro.
Artigo 2° - As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta de
verba própria do orçamento vigente, suplementada se necessário.
		
Artigo 3° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Paulínia, 10 de Setembro 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 3.795, DE 10 DE SETEMBRO DE 2020
(Projeto de Lei nº 57/2020 de autoria do Executivo)
“DENOMINA DE GERALDO NASÁRIO, ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA E DORIVAL JOÃO BREDA VIAS PÚBLICAS 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 “GERALDO NASÁRIO”, a via pública designada
como Rua 01 do Núcleo Habitacional Parque Jequitibá II, com aproximadamente
105m de extensão, tendo início na Rua Tereza Cristina Ferreira e término na Rua
José Martins.
Artigo 2° - Fica denominada “ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA”, a via pública designada como Rua 03 do Núcleo Habitacional Parque Jequitibá II,
com aproximadamente 290m de extensão, tendo início na Rua 09 do Núcleo
Habitacional Parque Jequitibá II e término na Rua 01 do Núcleo Habitacional
Jequitibá II.
Artigo 3º - Fica Denominada “DORIVAL JOÃO BREDA”, a via pública designada como Rua 04 do Núcleo Habitacional Parque Jequitibá II, com aproximadamente 130m de extensão, tendo início na Rua 01 do Núcleo Habitacional Parque
Jequitibá II e término na Rua Eurico de Godoy.
Artigo 4º - As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta de
verba própria do orçamento vigente, suplementada se necessário.
		
Artigo 5° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Paulínia, 10 de Setembro 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 3796, DE 10 DE SETEMBRO DE 2020
(Projeto de Lei nº 58/2020 de autoria do Executivo)
“DENOMINA PRAÇA HILÁRIO PAES CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA
JOÃO ARANHA 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 “PRAÇA HILÁRIO PAES”, o canteiro central da Avenida João Aranha, do loteamento Jardim Ouro Negro, localizado entre a Avenida
Fausto Pietrobom, a Avenida João Aranha e a Rua João Vitachi.
Artigo 2° - As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta de
verba própria do orçamento vigente, suplementada se necessário.
		
Artigo 3° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Paulínia, 10 de Setembro 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 3797, DE 10 DE SETEMBRO DE 2020
(Projeto de Lei nº 59/2020 de autoria do Executivo)
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“DENOMINA CÉLIO DE SOUZA LIMA 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 CÉLIO DE SOUZA LIMA”, a via pública designada como Rua 15, do loteamento Núcleo Habitacional Parque Jequitibá II, com
aproximadamente 50,00m de extensão, tendo início na Avenida João Aranha e
término na Rua 16.
Artigo 2° - As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta de
verba própria do orçamento vigente, suplementada se necessário.
		
Artigo 3° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Paulínia, 10 de Setembro 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 3798, DE 10 DE SETEMBRO DE 2020
(Projeto de Lei nº 60/2020 de autoria do Executivo)
“DENOMINA GERALDO LINO 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 GERALDO LINO DE SOUZA”, a via pública
designada pelo nº 04, do loteamento Residencial Campos do Conde, com aproximadamente 740,00m de extensão, tendo início na Rua 08 e término na Rua 18.
Artigo 2° - As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta de
verba própria do orçamento vigente, suplementada se necessário.
		
Artigo 3° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Paulínia, 10 de Setembro 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 3799, DE 10 DE SETEMBRO DE 2020
(Projeto de Lei nº 61/2020 de autoria do Executivo)
“DENOMINA MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA BERNARDES VIA PÚBLICA
DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.”
A Câmara Municipal APROVOU e eu, Prefeito do Município de Paulínia, SAN-

CIONO e PROMULGO a seguinte Lei:
		
Artigo 1º - Fica denominada “RUA MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA BERNARDES”, a via pública designada pelo nº 26, do loteamento Residencial Real Park
Paulínia, com aproximadamente 370,00m de extensão, tendo início na Rua 06 e
término na Rua 27.
Artigo 2° - As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta de
verba própria do orçamento vigente, suplementada se necessário.
		
Artigo 3° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Paulínia, 10 de Setembro 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 3800, DE 10 DE SETEMBRO DE 2020
(Projeto de Lei nº 62/2020 de autoria do Executivo)
“DENOMINA NATANAEL JOSÉ DE CAMPOS 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 “NATANAEL JOSÉ DE CAMPOS”, a via pública
designada como Avenida 01, do loteamento Recanto Feliz, com aproximadamente
420,00m de extensão, tendo início na PLN-248 e término na PLN-440.
Artigo 2° - As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta de
verba própria do orçamento vigente, suplementada se necessário.
		
Artigo 3° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Paulínia, 10 de Setembro 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 3801, DE 10 DE SETEMBRO DE 2020
(Projeto de Lei nº 63/2020 de autoria do Executivo)
“DENOMINA JOÃO DOS REIS DO CARMO A 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 “JOÃO DOS REIS DO CARMO”, a via pública designada como Rua XXVI, do loteamento Residencial Conjunto Habitacional Serra
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Azul, com aproximadamente 40,00m de extensão, tendo início na Rua Olinda
Quintino da Fonseca e término na Rua José Carlos Alves de Godoy.

Art. 7º - As empresas devem fornecer aos profissionais informações e orientações
claras para:

Artigo 2° - As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta de
verba própria do orçamento vigente, suplementada se necessário.
		
Artigo 3° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

§ 1º - Correta higienização pessoal, das mãos, roupas, veículos, bagageiros, compartimentos de entrega, compartimentos de carga (veículos tipo furgão ou utilitários), máquinas de cartão, manoplas de motocicletas e bicicletas;

Paulínia, 10 de Setembro 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 3802, DE 15 DE SETEMBRO DE 2020
(Projeto de Lei nº 64/2020 de autoria do Executivo)
“DISPÕE SOBRE MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO COVID-19 PARA PROFISSIONAIS DE COLETA E ENTREGA DE MERCADORIAS NO MUNICÍPIO DE
PAULÍNIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
A Câmara Municipal APROVOU e eu, Prefeito do Município de Paulínia,
SANCIONO e PROMULGO a seguinte Lei:
Art. 1º - Os serviços de entrega de quaisquer produtos e mercadorias, viabilizados
inclusive por meio de plataformas digitais e outras formas de comunicação remota,
no âmbito do município de Paulínia, devem observar e adotar as medidas disposta
nesta lei, de acordo com a regulamentação da portaria do Centro de Vigilância
Sanitária do Estado de São Paulo – CVS-13/2020.
Art. 2º. Para fins desta Lei consideram-se:
I - Serviços de entrega (Serviços): entrega de mercadorias do comércio varejista e
de serviços de alimentação no endereço do cliente.
II - Empresas que realizam serviços de entrega (Empresas): comércio em geral
que dispõe de serviços de entrega; empresas transportadoras de mercadorias e
logísticas; e plataformas digitais de serviços de entrega.
III - Profissionais de entrega de mercadorias (Profissionais): entregadores ciclistas,
motociclistas e motoristas, contratados diretamente ou por meio de aplicativos.

§ 2º - Adoção das medidas de etiqueta respiratória como evitar tocar a boca, nariz
e o rosto com as mãos; cobrir o nariz e a boca com cotovelo flexionado ou lenço de
papel ao tossir ou espirrar; utilizar lenço descartável para higiene nasal (descartar
imediatamente em lixeiras após o uso e realizar a higiene das mãos); e realizar a
higiene das mãos.
§ 3º - Manutenção de álcool gel (70 %) em seus veículos, motocicletas ou bicicletas;
§ 4º - Manutenção das janelas abertas durante todo o expediente, no caso de
transporte de mercadorias por veículos;
§ 5º - Evitar o contato físico e direto com o receptor da mercadoria, restringindo o
acesso às portarias ou portas de entrada do endereço de entrega, não adentrando
às dependências comuns desses locais, tais como elevadores, escadas, hall de
entrada, entre outros;
§ 6º - Minimizar o contato com os demais trabalhadores enquanto aguardam as
mercadorias, respeitando o distanciamento social superior a 1,5 metros e evitando
aglomerações;
§ 7º - Não deixar pacotes e compartimentos de entrega diretamente sobre o piso
ou locais não higienizados;
Art. 8º - As empresas que atuam por meio de plataformas digitais devem, ainda,
expedir, aos estabelecimentos cadastrados, orientação quanto às medidas de proteção aos profissionais de entrega quando da retirada de mercadorias em suas
dependências.
Art. 9º - Os profissionais de transporte de mercadorias identificados como casos
suspeitos devem ser orientados a buscar o Sistema de Saúde para a orientações
sobre conduta e avaliação.
§ 1º - Os profissionais devem manter isolamento domiciliar por 14 (quatorze) dias
ou até o resultado do teste (se for realizado) que elimine a suspeita de infecção.
§ 2º - Os profissionais com confirmação de Covid-19 devem permanecer em isolamento domiciliar por 14 (quatorze) dias e o retorno às atividades deve ser realizado após esse período e com pelo menos 03 (três) dias sem sintomas, ou após
liberação médica.

Art. 3º - As empresas devem fornecer aos profissionais, sem custos:

§ 3º - A empresa deve realizar a busca ativa de outros profissionais que tiveram
contato com o profissional inicialmente contaminado.

§ 1º - Kit de higienização das mãos e equipamentos de trabalho, composto com
soluções com água e sabão, álcool gel 70% e toalhas de papel, visando a promoção da entrega segura dos seus produtos, e repondo-o sempre que necessário.

§ 4º - Os profissionais que tiveram contato direto com o caso suspeito ou confirmado devem ser identificados e comunicados no menor tempo possível, respeitando
ao máximo o anonimato.

§ 2º - Máscaras faciais de uso não profissional, conforme normativa da ANVISA,
em número suficiente para trocar a cada 3 horas, garantindo o uso durante todo o
expediente de trabalho.

§ 5º - A empresa poderá implantar questionário epidemiológico, a ser respondido
diariamente pelos profissionais por meio de aplicativo, visando a identificação rápida de casos suspeitos.

§ 3º - Orientação para o correto uso do kit e das máscaras, inclusive seu descarte.

Art. 10 - A empresa deve providenciar a emissão da Comunicação de Acidente de
Trabalho – CAT, junto ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, para todos
os empregados que contraírem a Covid-19 no exercício de suas atividades de
trabalho.

Art. 4º - As empresas devem providenciar locais para a realização da higienização
de veículos, bags que transportam as mercadorias, bagageiros, compartimentos
de carga, capacetes e jaquetas (uniformes).
Art. 5º - As empresas devem providenciar, para que os equipamentos utilizados
para pagamento com cartão, estejam protegidos com material impermeável que
facilite a higienização (capa protetora ou filme plástico).
Art. 6º - As empresas devem incentivar o pagamento por meio de cartão, cupons
eletrônicos promocionais ou, preferencialmente, transferências digitais, evitando
contatos desnecessários entre funcionários e clientes e o uso de dinheiro.

Art. 11 - O descumprimento das obrigações contida nesta Lei sujeitará a empresa
infratora às seguintes penalidades:
I – Advertência por escrito, a ser emitida pelo órgão fiscalizador;
II – Multa no valor de 140 UFP (Unida Fiscal de Paulínia), a ser lavrada pelo órgão
fiscalizador;
III – Em caso de reincidência aplicar-se-á multa dobrada ao estabelecimento.
Art. 12 - Os valores arrecadados através das multas aplicadas em decorrência do
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descumprimento desta Lei serão aplicados pelo poder público em programas de
prevenção à Covid-19 no Município de Paulínia.
Art. 13 - Esta lei entra em vigor no ato da sua publicação.
Paulínia, 15 de Setembro de 2020.
EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal

disposições em contrário.
Paulínia, 18 de Setembro de 2020.
EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal
Lavrado e publicado no Gabinete do Prefeito, na data supra.

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

LEONARDO ESPÁRTACO CEZAR BALLONE
Secretario Chefe de Gabinete

LEONARDO ESPÁRTACO CEZAR BALLONE
Secretario Chefe de Gabinete

GUILHERME MELLO GRAÇA
Secretário dos Negócios Jurídicos – Interino

GUILHERME MELLO GRAÇA
Secretário dos Negócios Jurídicos – Interino
LEI Nº 3.803, DE 18 DE SETEMBRO DE 2020
(Projeto de Lei nº 65/2020 de autoria do Executivo)
“DENOMINA MARIA LUIZA LIMA 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 “MARIA LUIZA LIMA”, a via pública designada como Rua Projetada 06, do loteamento Residencial Novo Horizonte, com aproximadamente 230,00m de extensão, tendo início na Avenida José Fernando Pigato e
término na Avenida Luiz Vicêncio.
Artigo 2° - As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta de
verba própria do orçamento vigente, suplementada se necessário.
		
Artigo 3° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Paulínia, 18 de Setembro 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 3.804, DE 18 DE SETEMBRO DE 2020
(Projeto de Lei nº 66/2020 de autoria do Executivo)
“DENOMINA OSVALDO MAZIERO 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 “OSVALDO MAZIERO”, a via pública designada
como Conexão I, do parcelamento Centro Empresarial, com aproximadamente
230,00m de extensão, tendo início na Rua José Vieira dos Santos e término na
Rua Deodato Soares.
Artigo 2° - As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta de
verba própria do orçamento vigente, suplementada se necessário.
		
Artigo 3° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as

DECRETO Nº 7887 DE 15 DE SETEMBRO DE 2020
“DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR À DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO VIGENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
EDNILSON CAZELLATO, Prefeito Municipal de Paulínia, Estado de São Paulo,
no uso de suas atribuições legais,
Considerando o disposto no artigo 4º, Inciso II, da Lei 3.737 de 23 de dezembro
de 2019.
DECRETA:
Artigo 1º - Fica aberto ao Orçamento Municipal Vigente, um crédito adicional
suplementar no valor de R$ 11.500.000,00 (Onze Milhões e Quinhentos Mil
Reais) destinado à suplementação das dotações orçamentárias a seguir discriminadas:
03.01. Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do Município de Paulínia
- PAULIPREV
03.01.01. Direção e Administração
03.01.01.09.272.0023. Previdência Social
03.01.01.09.272.0023.2.041000. Manutenção de Benefícios Previdenciários e Assistenciais
3.1.90.01.00.00.00 Aposentadorias, reserva remunerada e reformas
3.1.90.01.00.00.00.4. Recursos Próprios da Administração Indireta
3.1.90.01.00.00.00.4.610.0000 RPPS - Contribuições (794) .....… R$ 11.300.000,00
03.01. Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do Município de Paulínia
- PAULIPREV
03.01.01. Direção e Administração
03.01.01.09.272.0023. Previdência Social
03.01.01.09.272.0023.2.041000 Manutenção de Benefícios Previdenciários e Assistenciais
3.1.90.03.00.00.00 Pensões do RPPS e do Militar
3.1.90.03.00.00.00.4. Recursos Próprios da Administração Indireta
3.1.90.03.00.00.00.4.610.0000 RPPS - Contribuições (795) .........… R$ 200.000,00
Artigo 2º - Os recursos para cobertura do presente crédito adicional suplementar
são provenientes do superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2019, do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do Município
de Paulínia – PAULIPREV.
Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Paulínia, 15 de setembro de 2020.
EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal
Decreto elaborado no Departamento de Orçamentos da Secretaria Municipal de
Finanças e publicado no Gabinete do Prefeito na data supra.
LEONARDO ESPARTACO CEZAR BALLONE
Secretário Chefe do Gabinete do Prefeito
Diário Oficial | Paulínia | Edição 1.541 | Paulínia, 22 de Setembro de 2020 |

5

GUILHERME MELLO GRAÇA
Secretário dos Negócios Jurídicos Interino
DECRETO Nº 7.890 DE 22 DE SETEMBRO DE 2020
“DISPÕE SOBRE A DECISÃO DO COMITÊ DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS DE NÃO RETORNO DAS AULAS E ATIVIDADES PRESENCIAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020”.

Razão Social:
Item: 2

INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA
- Valor Unitário:
R$ 19.636,50

Revogo o item: 1.
Valor Total da Licitação: R$ 157.092,00 de acordo com a classificação declarada
pela Srª. Pregoeira e constante da ATA de Sessão Pública de Pregão, na qual a
referida empresa sagrou-se vencedora.

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,

Autorizo o empenho. À SMF para prosseguimento.

Considerando as medidas de segurança sanitária preconizadas no Decreto Municipal de nº 7.768, de 16 de março de 2020 e no Decreto Municipal de nº 7.773, de
19 de março de 2020; e

EDNILSON CAZELLATO
PREFEITO MUNICIPAL

Considerando os dados técnicos e epidemiológicos de controle da pandemia no
território municipal apresentados pela Secretaria Municipal de Saúde;
Considerando a deliberação em conjunto do Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus, do Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus
específico para a Educação e do Conselho Municipal de Educação; e
Considerando a necessidade de formalização por meio de decreto desta deliberação, conforme exigência da Secretaria de Educação do Governo do Estado de
São Paulo;
D E C R E T A:
Art. 1º. Fica decretado o não retorno das aulas e atividades presenciais nas escolas e unidades de educação do Município de Paulínia no mês de outubro de 2020,
até ulterior deliberação.
Art. 2º. Fica mantido o uso das plataformas digitais e dos meios telemáticos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Educação para fins de transmissão de
conteúdo pedagógico e didático aos alunos da rede municipal de ensino.
Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Paulínia, 22 de setembro de 2020.
EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal
Lavrado na Secretaria dos Negócios Jurídicos e publicado no Gabinete do Prefeito, na data supra.
LEONARDO ESPARTACO CEZAR BALLONE
Secretário Chefe do Gabinete do Prefeito
FÁBIO LUIZ ALVES
Secretário Municipal de Saúde
GUILHERME MELLO GRAÇA
Secretário de Negócios Jurídicos Interino
MEIRE TEREZINHA MULLER PALOMAR
Secretária Municipal de Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 114/2020
PROTOCOLO Nº 14440/2020
RC Nº 751/2020 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MONITOR MULTIPARÂMETRO E CARDIOVERSOR
HOMOLOGO E ADJUDICO a presente licitação em favor da empresa:
1ª

CNPJ:

90.909.631/0001-10

Paulínia, 21/09/2020.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 131/2020
EDITAL DE PUBLICAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
DATA E HORA LIMITE PARA CREDENCIAMENTO NO SITIO DA CAIXA ATÉ:
07/10/2020 ÀS 08h30
DATA E HORA LIMITE PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ:
07/10/2020 ÀS 09h
INÍCIO DA DISPUTA DA ETAPA DE LANCES: 07/10/2020 ÀS 10h30
Obtenção do Edital: gratuito através do sítio www.paulinia.sp.gov.br/editais ou
www.licitacoes.caixa.gov.br.
Paulínia, 22 de setembro de 2020.
EDNILSON CAZELLATO
PREFEITO MUNICIPAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2020
EDITAL DE PUBLICAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PINTOS, RATOS E
CAMUNDONGOS VIVOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO PARQUE
ECOLÓGICO
DATA E HORA LIMITE PARA CREDENCIAMENTO NO SITIO DA CAIXA ATÉ:
08/10/2020 ÀS 08h30
DATA E HORA LIMITE PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ:
08/10/2020 ÀS 09h
INÍCIO DA DISPUTA DA ETAPA DE LANCES: 08/10/2020 ÀS 10h30
Obtenção do Edital: gratuito através do sítio www.paulinia.sp.gov.br/editais ou
www.licitacoes.caixa.gov.br.
Paulínia, 22 de setembro de 2020.
EDNILSON CAZELLATO
PREFEITO MUNICIPAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 133/2020
EDITAL DE PUBLICAÇÃO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS E TRANSPASSADOR DE PACIENTES
DATA E HORA LIMITE PARA CREDENCIAMENTO NO SITIO DA CAIXA ATÉ:
08/10/2020 ÀS 08h30
DATA E HORA LIMITE PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ:
08/10/2020 ÀS 09h
INÍCIO DA DISPUTA DA ETAPA DE LANCES: 08/10/2020 ÀS 10h30
Obtenção do Edital: gratuito através do sítio www.paulinia.sp.gov.br/editais ou
www.licitacoes.caixa.gov.br.
Paulínia, 22 de setembro de 2020.
EDNILSON CAZELLATO
PREFEITO MUNICIPAL
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RC Nº 848/2020 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA O EQUIPAMENTO DE RT-PCR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 115/2020
PROTOCOLO Nº 13663/2020
RC Nº 722/2020 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO (ETA) DE BANDA LARGA (3G
/ 4G LTE E WI-FI)
HOMOLOGO E ADJUDICO a presente licitação em favor da empresa:
1ª

CNPJ: 35.459.466/0001-34
Razão Social: INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA
Lote:
1 - Valor Global:

R$ 741.031,08

HOMOLOGO E ADJUDICO a presente licitação em favor da empresa:
CNPJ:16.993.967/0001-51
1ª Razão Social: SIL LIFE BIOTECNOLOGIA LTDA
Item: 1 - Valor Unitário: R$ 1,35
Item: 2 - Valor Unitário: R$ 1,40
Item: 3 - Valor Unitário: R$ 0,21
Item: 4 - Valor Unitário: R$ 1,14
Valor total: R$ 46.578,00
Revogo os itens: 5, 6, 7 e 8.

Valor Total da Licitação: R$ 741.031,08 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.

Valor Total da Licitação: R$ 46.578,00 de acordo com a classificação declarada
e constante da ATA de Sessão Pública de Pregão, onde a referida empresa sagrou-se vencedora.

Autorizo o empenho. À SMF para prosseguimento.

Autorizo o empenho. À SMF para prosseguimento.

Paulínia,

Paulínia, 22 de setembro de 2020.

EDNILSON CAZELLATO
PREFEITO MUNICIPAL

EDNILSON CAZELLATO
PREFEITO MUNICIPAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 95/2020

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2020

PROTOCOLO Nº 30202/2019
RC Nº 172/2020 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA / CONSÓRCIO DE EMPRESAS PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO
E MULTAS DE TRÂNSITO, COM GERENCIAMENTO ATRAVÉS DE RELATÓRIOS ESTATÍSTICOS E ADMINISTRAÇÃO DA JARI E FUNSET

PROTOCOLO Nº 29224/2019
RC Nº 624/2020 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE
BRONCOSCOPIA

HOMOLOGO E ADJUDICO a presente licitação em favor da empresa:
CNPJ: 05.776.879/0001-81
Razão Social: DCT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
Item: Qtde: Unidade:
Especificação:
Valor Total:
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO
DE INFRAÇÃO E MULTAS DE TRÂNSITO,
1.
1
SERV
EFETUADAS POR AGENTES, COM GER$ 5.585,11
RENCIAMENTO ATRAVÉS DE RELATÓRIOS
ESTATÍSTICOS E ADMINISTRAÇÃO DA
JARI E FUNSET.
SISTEMA DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO
1.1
1
UNID.
E PROCESSAMENTO DE AUTUAÇÕES E
R$ 5.585,11
MULTAS DE TRÂNSITO
SISTEMA DE IMPRESSÃO DE NOTIFICA1.2
1
UNID.
R$ 1.132,26
ÇÕES COM SUPRIMENTOS
1.3
1
UNID.
SISTEMA DE GESTÃO DE INCIDENTES
R$ 745,80
1.4
1
UNID.
IMPRESSORA
R$ 200,00
1.5
1
UNID.
SCANNER
R$ 108,48
1.6
4
UNID.
NO BREAK
R$ 393,24
VALOR TOTAL MENSAL:
R$ 13.750,00
R$
VALOR TOTAL GLOBAL:
165.000,00
1ª

Valor Total da Licitação: R$ 165.000,00 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, 22 de setembro de 2020.
EDNILSON CAZELLATO
PREFEITO MUNICIPAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2020
PROTOCOLO Nº 15534/2020

HOMOLOGO E ADJUDICO a presente licitação em favor da empresa:
1ª CNPJ: 05.272.888/0001-35
Razão Social: CENTRO RESPIRATORIO LIMA E SEABRA S/C LTDA
Item:
1 - Valor Unitário:
R$ 1.250,00
Valor total:

R$ 60.000,00

Valor Total da Licitação: R$ 60.000,00 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, 22 de setembro de 2020.
EDNILSON CAZELLATO
PREFEITO MUNICIPAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 118/2020
PROTOCOLO Nº 16254/2020
RC Nº 812/2020 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ÓXIDO NITROSO
HOMOLOGO E ADJUDICO a presente licitação em favor da empresa:
1ª CNPJ: 00.331.788/0016-03
Razão Social: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
Item:

1

- Valor Unitário:

R$ 22,50

Valor Total da Licitação: R$ 29.250,00 de acordo com a classificação declarada
pela Srª. Pregoeira e constante da ATA de Sessão Pública de Pregão, na qual a
referida empresa sagrou-se vencedora.
Autorizo o empenho. À SMF para prosseguimento.
Paulínia, 22/09/2020.
EDNILSON CAZELLATO
PREFEITO MUNICIPAL
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Paulínia/SP, onde receberá orientações para o seu ingresso no Quadro de Cargos
do Município.
		
Paulínia, SP, 22 de setembro de 2020.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 118/2020
PROTOCOLO Nº 16254/2020
RC Nº 812/2020 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ÓXIDO NITROSO
HOMOLOGO E ADJUDICO a presente licitação em favor da empresa:
1ª CNPJ: 00.331.788/0016-03
Razão Social: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
Item:

1

- Valor Unitário:

R$ 22,50

Valor Total da Licitação: R$ 29.250,00 de acordo com a classificação declarada
pela Srª. Pregoeira e constante da ATA de Sessão Pública de Pregão, na qual a
referida empresa sagrou-se vencedora.
Autorizo o empenho. À SMF para prosseguimento.
Paulínia, 22/09/2020.
EDNILSON CAZELLATO
PREFEITO MUNICIPAL
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROTOCOLADO: 21.892/2020.
OBJETO: “AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL, PROCESSO DIGITAL Nº 1003172-12.2020.8.26.0428, PACIENTE
“P.C.O” ”
CONTRATADA E VALOR:
- CM HOSPITALAR S.A
O valor é de R$ 36.146,40 (trinta e seis mil, cento e quarenta e seis reais e quarenta centavos)
DA AUTORIZAÇÃO
“AUTORIZO a “aquisição de medicamento para cumprimento de mandado judicial,
processo digital nº 1003172-12.2020.8.26.0428, paciente P.C.O”, no valor de R$
36.146,40 (trinta e seis mil, cento e quarenta e seis reais e quarenta centavos),
da empresa “CM HOSPITALAR S.A”, consoante mapa de preços de fls. 35 e certidões de regularidade acostadas aos autos.
Providencie-se o necessário, com urgência”
GP, 17/09/2020
EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal

SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
CONVOCAÇÃO PARA INGRESSO NO QUADRO DE CARGOS
DO MUNICÍPIO CLASSIFICADOS CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016
A Secretaria de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Paulínia, em
atendimento ao Protocolos 8294/2019 e 10815/2020, convoca os candidatos
APROVADOS no Concurso Público nº 01/2016, conforme segue:
1ª CHAMADA
NOME
CLASSIF.
CARGO
Rosana Vastella
4º
Veterinário
Osmar Antônio Gaddo Júnior
3º
Cirurgião Dentista - Plantonista
Ildomar Costanzo Junior
4º
Cirurgião Dentista - Plantonista
Tiago Mendonça Dias
5º
Cirurgião Dentista - Plantonista
Rodrigo Da Silva Andrade
6º
Cirurgião Dentista - Plantonista
		
Os candidatos devem comparecer na Secretaria Municipal de Recursos Humanos
no dia 28 de setembro de 2020, às 08h30, munidos da Cédula de Identidade,
localizada na avenida Prefeito José Lozano Araújo, nº 1551, Parque Brasil 500,

SUZIANE BARBOSA DOS SANTOS
Chefe de Gabinete
Secretaria Municipal de Recursos Humanos
CONVOCAÇÃO PARA CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EMERGENCIAL
– COVID19 – SAÚDE – EDITAL Nº 02/2020
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO Nº 02/2020
A Secretaria de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Paulínia, no uso
de suas atribuições, e de acordo com os protocolos administrativos nº 12494/2020
e 19990/2020, convoca os candidatos APROVADOS (Contrato por Tempo Determinado) no Processo Seletivo nº 02/2020 – Edital de Homologação nº 02/2020,
conforme segue:
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA TRAZER NO DIA DA CONVOCAÇÃO:
a) Uma foto 3x4 recente;
b) Cédula de Identidade (RG) (Original e 02 cópias simples);
c) Certidão de Casamento ou de Nascimento ou Declaração de União Estável registrada em cartório, conforme o caso. (Original e 02 cópias simples). Se casado(a) apresentar documento do cônjuge RG/CPF (Original e 02 cópias simples);
d) Carteira Profissional de Trabalho, somente das páginas onde estão a foto e o
número da Carteira, bem como da folha da Qualificação civil (Original e 01 cópia
simples);
e) Impressão do Comprovante de Situação Cadastral do CPF emitido através do
site -https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp (02 cópias);
f) Impressão do comprovante de Resultado da Consulta de Qualificação Cadastral – E-SOCIAL através do site: (http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial). O
resultado da consulta deve constar “Os dados estão corretos”;
g) Título de Eleitor (Original e Cópia Simples) e a impressão das Certidões de Quitação Eleitoral e Crimes Eleitorais do site http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/
certidoes;
h) Certificado de Reservista e/ou CDI - Certificado de Dispensa de Incorporação
(somente para pessoas do sexo masculino com 45 anos ou menos) – (Original
e 01 cópia simples);
i) Comprovante de Residência com CEP atualizado – conta de água ou luz ou
telefone dos últimos 60 dias (Original e 02 cópias simples).
j) Comprovante de Escolaridade, Certificado de Conclusão ou Diploma (original e
01 cópia simples) conforme exigência da função:
k) Histórico Escolar (Original e 01 Cópia Simples);
l) Registro do Conselho de Classe (Original e 01 Cópia Simples, somente para as
funções que exigem – Anexo I – Edital nº 02/2020)
m) Titulação declarada no ato da inscrição (Original e 01 cópia simples)
n) Comprovante do Tempo de Experiência Declarado no ato da inscrição (Original
e 01 cópia simples);
o) Declaração de bens em envelope lacrado e identificado com seu nome (cópia da
declaração do último imposto de renda ou feita de próprio punho);
p) Impressão do Atestado de Antecedentes Criminais (Secretaria de Segurança
Pública do Estado de São Paulo (http://www.ssp.sp.gov.br/servicos/atestado.
aspx);
q) Impressão da Certidão Estadual de Distribuição de Ações Criminais – Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo (http://www.tjsp.jus.br/PrimeiraInstancia/SecretariaPrimeiraInstancia/Certidoes_Default);
r) Declaração indicando a atividade pública ou particular que o candidato porventura exerça, mencionando o local, função e horário de trabalho; ou declaração
de que não exerce atividade pública ou privada remunerada;
s) Carteirinha de Vacinação atualizada – vacinas obrigatórias: Hepatite B, Dupla
Adulto (Tétano e Difteria), Sarampo, Caxumba e Rubéola (original e 01 cópia
simples);
t) Laudo médico original ou cópia autenticada em cartório, emitido nos últimos
03 (três) meses, que ateste a espécie e o grau ou nível de deficiência, com
expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional
Diário Oficial | Paulínia | Edição 1.541 | Paulínia, 22 de Setembro de 2020 |

8

de Doenças – CID, bem como provável causa da deficiência e também, se
esta deficiência o impede ou não de trabalhar na linha de frente ao combate do
COVID-19, somente para candidatos com deficiência;
u) RG e CPF de todas as pessoas que deseja cadastrar com dependente de IRRF
(01 cópia simples).
Obs.: Conforme item 5.3, letra c, do Edital nº 02/2020, será desclassificado o candidato que não apresentar os documentos necessários para a contratação.
ORIENTAÇÕES DA DIVISÃO DE MEDICINA OCUPACIONAL
E PERÍCIAS SOBRE EXAMES LABORATORIAS ADMISSIONAIS
E CONSULTA MÉDICA ADMISSIONAL
1. Responda o Questionário disponível em < https://bit.ly/3k8ioVx > até dia
25/09/2020.
2. Caso queira providenciar exame particular (validade: até 90 dias), tenha em
mãos no dia da consulta médica:
• Hemograma,
• Glicemia,
• AntiHIV,
• AntiHCV,
• AntiHBS, AntiHBc e HbsAg,
• Sorologia de Sífilis.
Ou, poderá realizar os exames laboratoriais conforme horário disponibilizado
pela Secretaria Municipal de Recursos Humanos em 25/09/2020.
3. Atualize sua carteira de vacinação com:
• Vacina contra Hepatite B,
• Sarampo-Caxumba-Rubéola,
• Difteria-Tétano (conhecida como dT ou dupla adulto) e
• Influenza 2020.
4. Sua consulta médica será realizada na DIMOP – Divisão de Medicina
Ocupacional e Perícias, localizada na Prefeitura Municipal (ao lado da Secretaria de Recursos Humanos). No dia da consulta, é obrigatória a apresentação de:
• CÓPIA e ORIGINAL da carteira de vacinação atualizada;
• Exame de sangue completo (somente se optou por fazer particular), e exames complementares, se requisitados pelo Médico do Trabalho.

Data: 25/09/2020 (sexta-feira)
Local: Prefeitura Municipal de Paulínia – Secretaria Municipal de Recursos
Humanos
Avenida Prefeito José Lozano de Araújo, 1551 – Parque Brasil 500
Paulínia/SP – CEP 13141-901
Função: Enfermeiro
29º
30º
31º
32º
2º PcD

Ricardo Antonio Poderoso
Josiane Cristina Ferreira Dos Santos Alves
Adriana Rodrigues Dos Santos
Fernando Secati Alves
Patricia Moreira Da Silva

Horário
08h30
08h30
08h30
09h00
09h00

Função: Fisioterapeuta
Classificação Nome
10º
11º
12º

Renata Maria Andreotti
Kelly Cristina Ferrarezi
Sidnei Ricardo Nobre Bernardes

Nome
Eliel Ricardo Padovini
Sandra Gomes De Souza Santos
Sarah Nasser
Marcos Roberto Caninéo

Horário
09h30
10h00
10h00
10h00

Função: Técnico de Enfermagem
Classificação
102º
103º
104º
105º
106º
107º
108º
109º
110º

Nome
Rosana Francisca Morais Silva
Rosemara Cristina Gonçalves Rodrigues
Tatiana Lamara Gomes De Oliveira
Valeria Cristina Pacheco
Andréia Cristina Reis Roque
Andla Regina Pacheco
Diany Cassia De Souza
Talita Cavalieri Teodoro
Katia Regina Tenedini Alvernaz

Horário
10h30
10h30
10h30
11h00
11h00
11h00
11h30
11h30
11h30

A atribuição da vaga será realizada pela Secretaria Municipal de Saúde, logo
após a entrega de toda documentação (25/09/2020).
O uso de máscara de proteção facial é obrigatório para entrada na Prefeitura Municipal de Paulínia, conforme Decreto Municipal nº 7809, de 05 de maio de 2020.
Conforme item 8.11 do Edital nº 02/2020 “O candidato aprovado que não se apresentar na Secretaria Municipal de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, no
prazo de 05 (cinco) dias (data limite: 02/10/2020), contados da sua convocação,
comprovando todas as condições e exigências dispostas nos itens 1.13 e 8.4,
mediante a apresentação dos documentos solicitados perderá a vaga conquistada
no Processo Seletivo, sendo chamado, imediatamente, o classificado seguinte. ”
O prazo máximo para início efetivo das atividades laborais será o dia 03/10/2020
(dia consecutivo ao prazo máximo de entrega de documentos), ou de acordo com
escala de trabalho estabelecida pela Secretaria de Saúde.
Paulínia, 22 de setembro de 2020.

PROCEDIMENTO PARA AVALIAÇÃO DE SERVIDORES
DO GRUPO DE RISCO - COVID19

ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO, ATRIBUIÇÃO,
AGENDAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTA MÉDICA ADMISSIONAL

Nome

Classificação
26º
27º
28º
29º

SUZIANE BARBOSA DOS SANTOS
Chefe de Gabinete/SMRH

ATENÇÃO:
Acesse o link < bit.ly/2CBOkkB > para se informar sobre:
• Acidente com Material Biológico e
• Entrega de atestados.
Dúvidas sobre Exame Médico Admissional,
entrar em contato com a DIMOP:
(19) 3874-5796 e 3874-5729.

Classificação

Função: Médico Plantonista – Clínico Geral

Horário
09h00
09h30
09h30

Procedimento de Avaliação de servidores pertencentes ao GRUPO DE RISCO
PARA COVID19, conforme critérios do último decreto 7843/2020, inciso V, do
Art.1º:
“a) Cardiopatias graves ou descompensadas (insuficiência cardíaca mal controlada e refratária, cardiopatia isquêmica, infartos, revascularizados, hipertensão
arterial sistêmica descompensada);
b) Pneumopatias graves ou descompensadas (asma moderada/grave, DPCO,
doenças pulmonares intersticiais com complicações, fibrose cística com infecções intercorrentes, displasia bronco-pulmonar com complicações);
c) Imunodepressão;
d) Doenças renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5);
e) Diabetes Mellitus, conforme juízo clínico;
f) Gestante;
g) Obesidade (IMC >40);
h) Doença hepática em estágio avançado;
i) Doenças cromossômicas com estado de fragilidade imunológica;
j) Transplantados de órgãos sólidos de medula óssea.”
Servidores portadores das condições descritas acima, deverão:
1º) Responder link <https://bit.ly/34Dmdg6> para prestar informações pessoais,
funcionais e referentes à comorbidade prevista no Decreto 7843/2020. O questionário detalhará perguntas dos itens “a” a “j” do Decreto, sobre ser portador da(s)
condição(ões) descrita(s) acima, como também, portar as documentações
específicas para cada condição. Portanto, é importante que o servidor esteja
com toda documentação em mãos para proceder com o preenchimento correto do
questionário, e partir para o próximo passo.
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deriscopaulinia@gmail.com nas seguintes condições:
• É imprescindível que servidor responda o questionário antes de enviar email,
para ter clareza dos documentos que precisam ser enviados.
• No título do email, colocar: NOME COMPLETO DO SERVIDOR (MATRÍCULA
COM DÍGITO). Exemplo:
Caso tenha 1 matrícula: JOSE DA SILVA (111110)
Caso tenha 2 matrículas: ADELMO DA SILVA (111114, 111119)
 ATENÇÃO: Não serão aceitos emails sem identificação.
• Anexar no email todos os documentos comprobatórios da comorbidade (Relatórios médicos; exames específicos; receitas médicas recentes e antigas (emitidas
até 1 ano), em excelente resolução para que a DIMOP prossiga com a correta
avaliação;
• Servidor cujo IMC (Índice de Massa Corpórea) seja maior ou igual a 40, é
obrigatório medir peso e altura na DIMOP do Paço Municipal, nas seguintes condições:
 Até o dia seguinte útil após ter iniciado o procedimento para avaliação;
 Horário para aferição: das 12 às 13h ou das 16 às 16h45.
• Guardar original dos documentos, caso seja solicitado.
3º) Avaliação feita pela DIMOP:
Cada pedido que tiver cumprido o 1º e 2º passos descritos anteriormente, serão
encaminhados ao Médico do Trabalho designado para conclusão: DEFERIDO ou
INDEFERIDO.
O Servidor será notificado por email se seu pedido está: EM ANÁLISE, DEFERIDO ou INDEFERIDO.
EM ANÁLISE: Após preenchimento do formulário e documentações enviadas no
email, ficarão sob análise.
DEFERIDOS: Avaliação aprovada pelo médico do trabalho da comorbidade compatível com o Decreto.
INDEFERIDOS: Avaliação não aprovada, nos casos:
• Comorbidades não contempladas pelo Decreto 7843/2020;
• Não apresentação da documentação necessária; documentação ilegível ou sem
informações compatíveis com a lei (Ex.: sem assinatura médica, sem data, sem
identificação do servidor, letra ilegível, dentre outras);
• Não cumpriu os passos descritos, ou seja, acessar o link para responder o
questionário e enviar documentações necessárias ao email.
Nota 1: Os casos Indeferidos são passíveis de nova análise, desde que, o servidor
refaça corretamente os mesmos passos descritos acima.
Nota 2: Em caso de dúvidas, utilizar email grupoderiscopaulinia@gmail.com.
OS CASOS DE DEFERIMENTOS NÃO SERÃO REAVALIADOS ENQUANTO
VIGORAR O DECRETO 7843/2020.
Paulínia, 22 de setembro de 2020.
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
Divisão de Medicina Ocupacional - DIMOP
PORTARIA N.º 423/2020
CONCEDE AUTORIZAÇÃO PARA SERVIDOR DIRIGIR CARRO OFICIAL.
O cidadão LEONARDO ESPARTACO CEZAR BALLONE, Secretário Chefe de
Gabinete do Município de Paulínia, usando das atribuições legais de seu cargo,
pela presente,
R E S O L V E:
I - Fica AUTORIZADO o(a) servidor(a) LOURDES APARECIDA DE CAMPOS,
matrícula nº 9413-7, CNH 03699381934 Categoria B, validade 09/12/2020, a
dirigir veículo oficial pertencente a frota municipal.
II - 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.
III - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
Paulínia, 17 de setembro de 2020.

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 Nº 424/2020
CONCEDE O ABONO DE PERMANÊNCIA À SERVIDORA 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. 45 da LOM e
todo o que consta do Protocolo n° 20111/2020, pela presente,
R E S O L V E:
I - Conceder o ABONO DE PERMANÊNCIA à servidora MARIA CRISTINA SACCHI, Auxiliar Odontológico, matrícula 4151-3, CPF nº 070.932.588-67, na conformidade do § 19, do art. 40, da Constituição Federal da República Federativa do
Brasil.
II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus
efeitos aos 09 de julho de 2020.
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
Paulínia, 21 de setembro de 2020.
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 425/2020
CONCEDE O ABONO DE PERMANÊNCIA À SERVIDORA 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. 45 da LOM e
todo o que consta do Protocolo n° 20206/2020, pela presente,
R E S O L V E:
I - Conceder o ABONO DE PERMANÊNCIA à servidora Vilma Darc Lacerda
Bosso, Auxiliar de Enfermagem, matrícula 4819-4, CPF nº 088.238.108-33, na
conformidade do § 19, do art. 40, da Constituição Federal da República Federativa
do Brasil.
II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus
efeitos aos 06 de abril de 2020.
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
Paulínia, 21 de setembro de 2020.
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 426/2020
CONCEDE O ABONO DE PERMANÊNCIA À SERVIDORA 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. 45 da LOM e
todo o que consta do Protocolo n° 21537/2020, pela presente,
R E S O L V E:
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I - Conceder o ABONO DE PERMANÊNCIA à servidora SILVIA EMILIA PERESSINOTTI FERRO, Educadora Infantil, matrícula 8343-7, CPF nº 103.014.77876, na conformidade do § 19, do art. 40, da Constituição Federal da República
Federativa do Brasil.

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

II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus
efeitos aos 12 de agosto de 2020.

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

CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
Paulínia, 21 de setembro de 2020.
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 427/2020
EXONERA, A PEDIDO, SERVIDOR ESTATUTÁRIO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
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 21970/2020,
o servidor estatutário THIAGO JOSÉ DELFRARO CARMO, portador do CPF nº
100.077.576-38, matrícula funcional 13650-6, lotado na Secretaria Municipal de
Saúde, do cargo de Médico Plantonista – Clínico Geral, a partir de 18/09/2020,
declarando a vacância do correspondente cargo.
II - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos
retroativos à 18/09/2020.
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
Paulínia, 21 de setembro de 2020.
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 428/2020
EXONERA, A PEDIDO, O SERVIDOR 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 21956/2020, o
servidor ANTONIO MIGUEL SANTANA, portador do CPF nº 097.406.668-09, matrícula funcional 4039-8, do cargo de Professsor de Educação Básica I, lotado
na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 18/09/2020, 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 e seus efeitos
retroativos à 18/09/2020.
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
Paulínia, 21 de setembro de 2020.
EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal

PORTARIA N.º 429/2020

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 21375/2020,
a servidora ROSANA DE SOUZA, portadora do CPF nº 188.056.688-50, matrícula funcional 4100-9, do cargo de Auxiliar de Enfermagem, lotada na Secretaria
Municipal de Saúde, a partir de 24/09/2020, 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 e seus efeitos
à partir de 24/09/2020.
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
Paulínia, 21 de setembro de 2020.
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.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EDITAL Nº 001/2020 - VESTIBULINHO 2020 – Ingressantes 2021
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA, Estado de São Paulo, através da
Secretaria de Educação, no uso de suas atribuições e em consonância com a legislação municipal, torna pública a Abertura e Regulamento do Processo Seletivo
para o ingresso dos alunos no ano de 2021 nas escolas técnicas profissionalizantes deste município.
1. APRESENTAÇÃO
As informações contidas neste Edital têm o objetivo de orientar sobre o ingresso
nos cursos técnicos das escolas CEMEP – Centro Municipal de Ensino Profissionalizante “Prof. Osmar Passareli Silveira” e ETEP – Escola Técnica de Paulínia,
ora denominado VESTIBULINHO 2020 referente aos novos ingressantes para o
ano de 2021.
Solicita a todos os candidatos que, antes de efetuar sua inscrição, leiam atentamente as informações gerais, as normas constantes neste Edital, seu anexo e as
possíveis retificações, para certificar-se de que preencham os requisitos exigidos
para a participação neste processo seletivo, para o ingresso nos cursos de Química e Informática Concomitante com o Ensino Médio em Período Integral e de
Química Subsequente ao Ensino Médio no Período Noturno.
O VESTIBULINHO 2020 será regido por este Edital, estruturado com base nas
razões a seguir:
Considerando as medidas de segurança sanitária preconizadas no Decreto Municipal de nº 7.768, de 16 de março de 2020 e no Decreto Municipal de nº 7.773, de
19 de março de 2020; e
Considerando o Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020, que reconhece o estado de calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19,
que atinge o Estado de São Paulo;
Considerando o Decreto Estadual nº 64.881, de 22 de março de 2020, que decreta
a quarentena no Estado de São Paulo no contexto da pandemia do COVID-19;
Considerando o Decreto Municipal nº 7.774, de 23 de março de 2020, que determinou as medidas de quarentena a serem aplicadas no âmbito municipal;
Considerando o Decreto Municipal nº 7.781, de 31 de março de 2020, que dispõe
sobre a declaração do estado de calamidade pública e medidas administrativas
para contenção da pandemia do COVID-19;
Considerando a evolução da COVID-19 no território estadual, inclusive as condições epidemiológicas e estruturais aferidas por meio do Sistema de Informações
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e Monitoramento Inteligente – SIMI, instituído pelo Decreto nº 64.963, de 05 de
maio de 2020;
Considerando os dados técnicos e epidemiológicos de controle da pandemia no
território municipal apresentados pela Secretaria Municipal de Saúde;
Considerando o Decreto Estadual nº 64.994, de 28 de maio de 2020, que fixa os
critérios técnicos e objetivos para a instituição do Plano São Paulo, com o objetivo
de implementar e avaliar ações e medidas estratégicas de enfrentamento à pandemia decorrente da COVID-19;
Considerando a inviabilidade de realização de prova presencial como critério de
seleção para o ingresso nos cursos técnicos profissionalizantes;
Considerando a indefinição das datas para o retorno das atividades escolares de
forma presencial em decorrência de todas as razões acima expostas;
Institui que, o VESTIBULINHO 2020 que, originalmente previa o resultado em prova presencial será aplicado da seguinte forma:
a) O candidato deverá realizar a Inscrição on-line através do Site Oficial da Prefeitura: www.paulinia.sp.gov.br e seguir rigorosamente as orientações descritas
nos anexos (I, II e III) do item b;
b) O critério de avaliação será a análise do histórico escolar conforme especificado
nos anexos:
I) CEMEP EDITAL – VESTIBULINHO 2020 – INGRESSANTES 2021 – TÉCNICO
EM INFORMÁTICA CONCOMITANTE COM O ENSINO MÉDIO – PERÍODO
INTEGRAL;
II) ETEP EDITAL – VESTIBULINHO 2020 – INGRESSANTES 2021 – TÉCNICO
EM QUÍMICA CONCOMITANTE COM O ENSINO MÉDIO – PERÍODO INTEGRAL;
III) ETEP EDITAL – VESTIBULINHO 2020 – INGRESSANTES 2021 – TÉCNICO
EM QUÍMICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO – PERÍODO NOTURNO
c) Realização de matrícula mediante seleção e classificação conforme descritos
nos anexos (I, II e III) do item b.
d) CRONOGRAMA
DATA

EVENTO

Publicação do Edital nº 001/2020 – Vestibulinho 2020 –
Ingressantes 2021
Período de Inscrição no Site Oficial da Prefeitura: www.
15/10 a 31/10/2020
paulinia.sp.gov.br
Realização da 1ª chamada (no mural da escola ou site ofi15/12/2020
cial da escola conforme descritos nos anexos (I,II e III) do
item b ou www.paulinia.sp.gov.br , a partir das 14h
Realização da 2ª chamada (caso haja desistência) a partir
28/01/2021
das 14h
Realização da 3ª chamada (caso haja desistência) a partir
02/02/2021
das 14h
20/08/2020

ANEXO 1
CEMEP EDITAL – VESTIBULINHO 2020 – INGRESSANTES 2021 – TÉCNICO
EM INFORMÁTICA CONCOMITANTE COM O ENSINO MÉDIO – PERÍODO INTEGRAL
1. DO CURSO OFERECIDO
1.1. Técnico em Informática concomitante com o Ensino Médio - Período Integral
1.2. Tempo de duração: 3 anos
2. DAS VAGAS OFERECIDAS
2.1 São 83 vagas, sendo 3 para pessoas com deficiência
3. DOS REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO
3.1. O candidato deverá estar cursando obrigatoriamente o 9º ano do Ensino Fundamental no ano de 2020
3.2. Não serão aceitas inscrições de candidatos que já concluíram o Ensino Fundamental em anos anteriores à 2020
4. DO INGRESSO
4.1. Não serão aplicadas provas presenciais
4.2. O critério adotado será o da análise do Histórico Escolar
4.2.1. A classificação final obedecerá a ordem decrescente de pontuação (de
dez a zero) obtida pelo quinto conceito das disciplinas do oitavo ano do Ensino Fundamental exclusivamente cursado no ano de 2019. Caso não haja
quinto conceito, o cálculo será o da média aritmética dos conceitos obtidos no
decorrer do oitavo ano, conforme os seguintes critérios:

a) Português e Matemática (quinto conceito com Peso 3 ou média aritmética
simples com Peso 3)
b) História, Geografia, Ciências e Língua Estrangeira (quinto conceito com
Peso 2 ou média aritmética simples com Peso 2)
c) Arte e Educação Física (quinto conceito com Peso 1 ou média aritmética
simples com Peso 1)
4.3. Nos casos em que os históricos escolares ou boletins apresentarem conceitos,
a conversão dos mesmos para notas de 0 (zero) a 10(dez) será analisada pela
Comissão de Organização do Processo Seletivo tendo como base a tabela 1
(anexo IV)
5. DAS INSCRIÇÕES
5.1. As inscrições para o Processo Seletivo 2021 serão efetuadas pelo site www.
paulinia.sp.gov.br a partir das 7 (sete) horas do dia 15 de outubro de 2020 até
as 24 (vinte e quatro) horas do dia 31 de outubro de 2020
5.2. A inscrição envolve os seguintes passos, obrigatoriamente:
5.2.1. Leitura deste Edital
5.2.2. Preenchimento Eletrônico do Formulário de Inscrição
5.2.3. Upload da seguinte documentação, obrigatoriamente no formato PDF:
a) Documento de Identificação (RG)
b) Comprovação de escolaridade, sendo aceito um dos seguintes documentos:
b.1) Histórico Escolar Parcial constando as notas do oitavo ano do Ensino
Fundamental cursado exclusivamente no ano de 2019
b.2) Boletim Escolar Digital contendo as notas do oitavo ano do Ensino Fundamental cursado exclusivamente no ano de 2019.
ATENÇÃO - O Boletim Escolar Digital é disponível somente para quem é
aluno da rede de escolas estaduais de São Paulo através do site: https://
sed.educacao.sp.gov.br/boletim/boletimescolar;
b.3) Laudo Médico para o candidato que declarar-se com deficiência
c) comprovante de residência
5.3. O candidato que declarar-se com deficiência deverá efetuar o upload do Laudo
Médico, no formato PDF, no momento da inscrição conforme especificado no
item 6.3.
5.4. Não haverá taxa de inscrição
5.5. Cada candidato poderá efetivar uma única inscrição nesta escola
5.6. Os documentos que forem anexados através do Upload devem ser apenas os
solicitados neste edital, estar nítidos, sem cortes e sem rasuras, no formato PDF
5.7. Não serão considerados para avaliação arquivos em formato diverso do PDF.
6. DOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA
6.1. Para concorrer a uma das 3 (três) vagas reservadas para pessoas com deficiência, o candidato deverá, no ato da inscrição, declarar-se com deficiência e
fazer o Upload do Laudo Médico nítido, sem cortes e sem rasuras e estar no
formato PDF.
6.2. Considera-se pessoa com deficiência, nos termos do decreto nº 3.298, de 20
de dezembro de 1999, a que se enquadra nas seguintes categorias:
a) Deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos
do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia,
ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo,
membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades
estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções
b) Deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500Hz,
1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz
c) Deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que
0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção
óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos
os olhos for igual ou menor que 60º; ou a ocorrência simultânea de quaisquer
das condições anteriores
d) Deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente inferior à
média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a
duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
I) Comunicação
II) Cuidado pessoal
III) Habilidades sociais
IV) Utilização dos recursos da comunidade
V) Saúde e segurança
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VI) Habilidades acadêmicas
VII) Lazer
VIII) Trabalho
e) Deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências;
f) Transtorno do espectro autista - conforme Lei 12764, de 27/12/2012 no Art
1º:
§ 1º Para os efeitos desta Lei, é considerada pessoa com transtorno do espectro autista aquela portadora de síndrome clínica caracterizada na forma dos
seguintes incisos I ou II:
I - deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da
interação sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação
verbal e não verbal usada para interação social; ausência de reciprocidade social; falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu
nível de desenvolvimento;
II – padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades, manifestados por comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomuns; excessiva aderência
a rotinas e padrões de comportamento ritualizados; interesses restritos e
fixos.
§ 2º A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com
deficiência, para todos os efeitos legais.
6.3. A apuração e a comprovação da deficiência tomarão por base laudo médico
atestando a espécie e o grau da deficiência, nos termos do art. 4º do Decreto nº
3.298/99, com expressa referência ao código correspondente da Classificação
Internacional de Doença (CID), conforme Portaria Normativa/MEC nº 9, de 5 de
maio de 2017;
7. DA CLASSIFICAÇÃO
7.1. Os candidatos serão classificados por ordem decrescente de pontuação (da
maior para a menor);
7.2. Os critérios para classificação serão os apresentados no item 4.2.1 deste edital.
8. DOS CRITÉRIOS PARA DESEMPATE
8.1. Após a classificação final, havendo empate na pontuação entre dois ou mais
candidatos, serão aplicados os seguintes critérios para fins de desempate:
a) Maior pontuação na disciplina Matemática.
- Ainda persistindo o empate:
b) Maior pontuação na disciplina Português.
- Ainda persistindo o empate:
c) Maior pontuação na disciplina Ciências.
- Ainda persistindo o empate:
d) Maior pontuação na disciplina História.
- Ainda persistindo o empate:
e) Maior pontuação na disciplina Geografia.
- Ainda persistindo o empate:
f) Maior pontuação na disciplina Língua Estrangeira.
- Ainda persistindo o empate:
g) Maior pontuação na disciplina Arte.
- Ainda persistindo o empate;
h) Maior pontuação na disciplina Educação Física.
- Ainda persistindo o empate;
i) Sorteio.
9. DA CHAMADA DOS CLASSIFICADOS
9.1. Os candidatos serão chamados conforme a ordem de classificação até que as
vagas informadas no presente Edital sejam preenchidas
9.1.1. CRITÉRIOS PARA A 1ª CHAMADA
Na primeira chamada, 80% (oitenta por cento) das vagas são para os candidatos residentes no Município de Paulínia e 20% (vinte por cento) das vagas são
para os candidatos residentes em outros municípios, assim organizadas:
a) 40% (quarenta por cento) elas destinadas aos candidatos oriundos da rede
pública residentes em Paulínia
b) 10% (dez por cento) delas destinadas aos candidatos oriundos da rede pública residentes de outros municípios
c) 40% (quarenta por cento) delas destinadas aos candidatos oriundos da rede
privada residentes em Paulínia
d) 10% (dez por cento) delas destinadas aos candidatos oriundos da rede privada residentes de outros municípios
9.1.2 CRITÉRIOS PARA A 2ª CHAMADA
A partir da 2ª chamada as convocações obedecerão a CLASSIFICAÇÃO GE-

RAL independente dos candidatos serem provenientes de escolas públicas ou
privadas, residentes ou não em Paulínia.
10. DA DESCLASSIFICAÇÃO
10.1. O candidato será desclassificado se:
a) Deixar de apresentar a documentação exigida ou anexar outra documentação
que não a solicitada neste edital
b) Ao fazer o Upload apresentar documentos cortados, rasurados e ilegíveis ou
em formato diferente do PDF
c) Tentar usar de meios ilícitos para fraudar o processo seletivo
d) Deixar de cumprir qualquer norma constante no presente edital
e) Prestar declaração falsa em qualquer etapa do processo seletivo
f) Declarar na inscrição ser residente em Paulínia e não comprovar no ato da
matrícula
11. DO CURSO OFERECIDO
11.1. TÉCNICO EM INFORMÁTICA CONCOMITANTE COM O ENSINO MÉDIO PERÍODO INTEGRAL
a) Ensino Médio
- Aprofunda o estudo do conhecimento e habilidades adquiridos no Ensino
Fundamental e agrega novos saberes ao aluno;
- Pretende fornecer base sólida para o prosseguimento dos estudos no Ensino
Superior;
- As disciplinas ministradas são as constantes na Base Nacional Comum (Português, Matemática, História, Geografia, Química, Física, Biologia, Língua
Estrangeira, Filosofia, Sociologia, Arte, Educação Física e, facultativamente, Espanhol);
- Especificamente para o Ensino Médio, os livros didáticos, em sua maioria,
são fornecidos pelo Programa Nacional do Livro Didático;
Obs. - Alguns livros adotados são específicos para o Curso Técnico e não
são fornecidos pelo PNLD, cabe ao aluno adquiri-los, bem como pen drive,
apostilas e livros paradidáticos que forem solicitados.
b) Técnico em Informática
- Proporciona conhecimento da Tecnologia da Informação, suas subáreas e
sua adequada utilização nas organizações;
- Proporciona ambiente pedagógico caracterizado por oficinas nas quais os
alunos desenvolvam projetos experimentais nos laboratórios de informática;
- Viabiliza o contato com profissionais da área através de palestras e visitas
técnicas em empresas da região e centros de pesquisa em TI;
- Mobiliza o saber teórico e prático do seu trabalho para a realização de ações
e projetos próprios da profissão;
- Atende às necessidades locais e regionais do mercado de trabalho em termos de formação de recursos humanos;
- O curso é composto de aulas teóricas (usualmente na Escola) e aulas práticas (ministradas em laboratórios na Escola), cuja presença é obrigatória. As
aulas são ministradas de segunda a sexta feira, podendo ocorrer, eventualmente, algum sábado letivo;
- Importante: O material a ser utilizado no curso técnico, tais como, uniforme,
livros técnicos, apostilas, equipamento de proteção individual, entre outros,
deverá ser adquirido pelo aluno;
- O uso do uniforme e do equipamento de proteção individual é obrigatório e
não deve ser modificado sem prévio conhecimento da escola.
12. DA PUBLICAÇÃO DA CHAMADA DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS
12.1. O resultado será publicado:
a) No mural da escola (caso as atividades presenciais estejam normalizadas);
b) Site oficial da Unidade Escolar: www.cemep.net.br;
c) Site: www.paulinia.sp.gov.br.
12.2. As datas e os horários previstos são:
a) Primeira chamada: 15 de dezembro de 2020, a partir das 14 horas;
b) Segunda chamada: 28 de janeiro de 2021, a partir das 14 horas, se houver
desistências;
c) Terceira chamada: 02 de fevereiro de 2021, a partir das 14 horas, se houver
desistências;
12.3. É de responsabilidade do candidato acompanhar a publicação dos resultados.
13. DA CONVOCAÇÃO PARA A MATRÍCULA
13.1. As convocações para a matrícula serão disponibilizadas no site oficial da
Unidade Escolar, www.cemep.net.br, nas datas previstas neste edital;
13.2. Os candidatos aprovados deverão comparecer na Secretaria da Escola,
Diário Oficial | Paulínia | Edição 1.541 | Paulínia, 22 de Setembro de 2020 |

13

acompanhado de seu responsável, portando a documentação exigida, para a
assinatura da efetivação da matrícula nos dias previstos neste edital, das 8h às
12h e das 13h às 17h30;
13.3. Havendo impedimento do candidato e seu responsável, em comparecer na
Unidade Escolar para a efetivação da matrícula, ele poderá nomear outra pessoa com procuração registrada em Cartório para representá-lo;
13.4. O candidato que não comparecer na data estipulada para matrícula será considerado como desistente da vaga;
13.5. É vedado ao aluno do Ensino Médio concomitante com o Técnico em Informática, frequentar apenas um dos cursos oferecidos, já que são concomitantes;
13.6. Os documentos obrigatórios para a matrícula são:
a) 03 fotos 3x4 recentes;
b) Cópia e original da Certidão de Nascimento;
c) Cópia e original de Identidade (RG);
d) Cópia e original do CPF;
e) Cópia e original do Comprovante de Residência atual (últimos 3 meses): conta
de luz, água, telefone ou cartão de crédito. Em caso de aluguel apresentar
cópia autenticada do contrato de locação com comprovante do último pagamento;
f) Cópia e original do Histórico Escolar do Ensino Fundamental ou Declaração
de Conclusão do Curso.
14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Os casos não previstos neste edital serão analisados e deliberados pela Comissão
de Organização do Processo Seletivo.
ANEXO 2
ETEP EDITAL – VESTIBULINHO 2020 – INGRESSANTES 2021 – TÉCNICO EM
QUÍMICA CONCOMITANTE COM O ENSINO MÉDIO – PERÍODO INTEGRAL
1. DO CURSO OFERECIDO
1.1. Técnico em Química concomitante com o ensino médio - Período integral
1.2. Tempo de duração: 3 anos
2. DAS VAGAS OFERECIDAS:
2.1. São 63 vagas, sendo 3 para pessoas com deficiência
3. REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO:
3.1. O candidato deverá estar cursando obrigatoriamente o 9º ano do ensino fundamental no ano de 2020;
3.2. Não serão aceitas inscrições de candidatos que já concluíram o Ensino Fundamental em anos anteriores a 2020.
4. DO INGRESSO
4.1. Não serão aplicadas provas presenciais.
4.2. O critério adotado será o da análise do histórico escolar.
4.2.1. A classificação final obedecerá a ordem decrescente de pontuação (de
dez a zero) obtida pelo quinto conceito das disciplinas do oitavo ano do Ensino Fundamental exclusivamente cursado no ano de 2019. Caso não haja
quinto conceito, o cálculo será o da média aritmética dos conceitos obtidos no
decorrer do oitavo ano, conforme os seguintes critérios:
d) Português, Matemática e Ciências (quinto conceito com peso 3 ou média
aritmética simples com Peso 3);
e) História, Geografia e Língua Estrangeira (quinto conceito com peso 2 ou
média aritmética simples com Peso 2);
f) Arte e Educação Física (quinto conceito com peso 1 ou média aritmética
simples com Peso 1);
4.3. Nos casos em que os históricos escolares ou boletins apresentarem conceitos, a conversão dos mesmos para notas de 0 (zero) a 10(dez) será analisada
pela Comissão de Organização do Processo Seletivo tendo como base a tabela
1 (anexo IV).
5. DAS INSCRIÇÕES
5.1. As inscrições para o Processo Seletivo 2021 serão efetuadas pelo site www.
paulinia.sp.gov.br a partir da 7 (sete) horas do dia 15 de outubro de 2020 até as
24 (vinte e quatro) horas do dia 31 de outubro de 2020.
5.2. A inscrição envolve os seguintes passos, obrigatoriamente:
5.2.1. Leitura deste Edital;
5.2.2. Preenchimento Eletrônico do Formulário de Inscrição;
5.2.3. Upload da seguinte documentação, obrigatoriamente no formato PDF:
a) Documento de Identificação (RG);

b) Comprovação de escolaridade, sendo aceito um dos seguintes documentos:
b.1) Histórico Escolar Parcial constando as notas do oitavo ano do Ensino
Fundamental cursadas exclusivamente no ano de 2019;
b.2) Boletim Escolar Digital contendo as notas do oitavo ano do Ensino Fundamental cursado exclusivamente no ano de 2019.
ATENÇÃO - O Boletim Escolar Digital é disponível somente para quem é
aluno da rede de escolas estaduais de São Paulo através do site: https://sed.
educacao.sp.gov.br/boletim/boletimescolar;
b.3) Laudo Médico para o candidato que declarar-se com deficiência
c) comprovante de residência.
5.3. O candidato que declarar-se com deficiência deverá efetuar o upload do Laudo Médico, no formato PDF, no momento da inscrição conforme especificado
no item 6.3.
5.4. Não haverá taxa de inscrição;
5.5. Cada candidato poderá efetivar uma única inscrição nesta escola;
5.6. O Os documentos que forem anexados através do Upload devem ser apenas
os solicitados neste edital, estar nítidos, sem cortes e sem rasuras, no formato
PDF;
5.7. Não serão considerados para avaliação arquivos em formato diverso do PDF.
6. DOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA
6.1. Para concorrer a uma das 3 (três) vagas reservadas para pessoas com deficiência, o candidato deverá, no ato da inscrição, declarar-se com deficiência
e fazer o Upload do Laudo Médico nítido, sem corte e sem rasuras e estar no
formato PDF;
6.2. Considera-se pessoa com deficiência, nos termos do decreto nº 3.298, de 20
de dezembro de 1999, a que se enquadra nas seguintes categorias:
a) Deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do
corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia,
amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros
com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e
as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções;
b) Deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz,
2.000Hz e 3.000Hz;
c) Deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que
0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção
óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos
os olhos for igual ou menor que 60º; ou a ocorrência simultânea de quaisquer
das condições anteriores;
d) Deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente inferior à
média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a
duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
I) Comunicação;
II) Cuidado pessoal;
III) Habilidades sociais;
IV) Utilização dos recursos da comunidade;
V) Saúde e segurança;
VI) Habilidades acadêmicas;
VII) Lazer; e
VIII) Trabalho.
e) Deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências;
f) Transtorno do espectro autista - conforme Lei 12764, de 27/12/2012-Art 1º:
§ 1º Para os efeitos desta Lei, é considerada pessoa com transtorno do espectro
autista aquela portadora de síndrome clínica caracterizada na forma dos seguintes incisos I ou II:
I) deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da interação sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal
e não verbal usada para interação social; ausência de reciprocidade social;
falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento;
II) padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades,
manifestados por comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por
comportamentos sensoriais incomuns; excessiva aderência a rotinas e padrões de comportamento ritualizados; interesses restritos e fixos.
§ 2º A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com
deficiência, para todos os efeitos legais.
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6.3. A apuração e a comprovação da deficiência tomarão por base laudo médico
atestando a espécie e o grau da deficiência, nos termos do art. 4º do Decreto nº
3.298/99, com expressa referência ao código correspondente da Classificação
Internacional de Doença (CID), conforme Portaria Normativa/MEC nº 9, de 5 de
maio de 2017;
7. DA CLASSIFICAÇÃO
7.1. Os candidatos serão classificados por ordem decrescente de pontuação (da
maior para a menor);
7.2. Os critérios para classificação serão os apresentados no item 4.2.1 deste edital.
8. DOS CRITÉRIOS PARA DESEMPATE
8.1. Após a classificação final, havendo empate na pontuação de dois ou mais candidatos, serão aplicados os seguintes critérios para fim de desempate:
a) Maior pontuação na disciplina Matemática.
- Ainda persistindo o empate:
b) Maior pontuação na disciplina Ciências.
- Ainda persistindo o empate:
c) Maior pontuação na disciplina Português.
- Ainda persistindo o empate:
d) Maior pontuação na disciplina História.
- Ainda persistindo o empate:
e) Maior pontuação na disciplina Geografia.
- Ainda persistindo o empate:
f) Maior pontuação na disciplina Língua Estrangeira.
- Ainda persistindo o empate:
g) Maior pontuação na disciplina Arte.
- Ainda persistindo o empate:
h) Maior pontuação na disciplina Educação Física.
- Ainda persistindo o empate:
i) Sorteio.
9. DA CHAMADA DOS CLASSIFICADOS
9.1. Os candidatos serão chamados conforme a ordem de classificação até que as
vagas informadas no presente Edital estejam preenchidas.
9.1.1 CRITÉRIOS PARA A 1ª CHAMADA
Na primeira chamada, 80 % (oitenta por cento) das vagas são para os candidatos residentes no Município de Paulínia e 20% (vinte por cento) das vagas são
para os candidatos residentes em outros municípios, assim organizadas:
a) 40% (quarenta por cento) delas destinadas aos candidatos oriundos da rede
pública residentes em Paulínia;
b) 10% (dez por cento) delas destinadas aos candidatos oriundos da rede pública residentes de outros municípios;
c) 40% (quarenta por cento) delas destinadas aos candidatos oriundos da rede
privada residentes em Paulínia;
d) 10% (dez por cento) delas destinadas aos candidatos oriundos da rede privada residentes de outros municípios.
9.1.2 CRITÉRIOS PARA A 2ª CHAMADA
A partir da 2ª chamada, as convocações obedecerão a CLASSIFICAÇÃO GERAL independente dos candidatos serem provenientes de escolas públicas ou
privadas, residentes ou não em Paulínia.
10. DA DESCLASSIFICAÇÃO
10.1 O candidato será desclassificado se:
g) Deixar de apresentar a documentação exigida ou anexar outra documentação
que não seja a requerida neste edital;
h) Ao fazer o Upload, apresentar documentos cortados, rasurados e ilegíveis ou
em formato diferente do PDF;
i) Tentar usar de meios ilícitos para fraudar o processo seletivo;
j) Deixar de cumprir qualquer norma constante no presente edital;
k) Prestar declaração falsa em qualquer etapa do processo seletivo;
l) Declarar na inscrição residência em Paulínia e não comprovar no ato da matrícula.
11. DO CURSO OFERECIDO
11.1 TÉCNICO EM QUÍMICA CONCOMITANTE COM O ENSINO MÉDIO – PERÍODO INTEGRAL
a) Ensino Médio
- Aprofunda o estudo do conhecimento e habilidades adquiridos no Ensino Fundamental e agrega novos saberes ao aluno;

- Pretende fornecer base sólida para o prosseguimento dos estudos no Ensino
Superior;
- As disciplinas ministradas são as constantes na Base Nacional Comum (Português, Matemática, História, Geografia, Química, Física, Biologia, Inglês, Filosofia, Sociologia, Educação Artística, Educação Física e, facultativamente
Espanhol);
- Especificamente para o Ensino Médio, os livros didáticos, em sua maioria, são
fornecidos pelo Programa Nacional do Livro Didático – PNLD;
Observação - Alguns dos livros adotados são específicos para o Curso Técnico e não são fornecidos pelo PNLD, cabe ao aluno adquiri-los, bem como pen
drive, apostilas e livros paradidáticos que forem solicitados.
b) Técnico em Química
- Atua no planejamento, coordenação, operação e controle dos processos industriais e equipamentos nos processos produtivos;
- Planeja e coordena os processos laboratoriais;
- Realiza amostragens, análises químicas, físico-químicas e microbiológicas;
- Participa no desenvolvimento de produtos e validação de métodos;
- Atua com responsabilidade ambiental e em conformidade com as normas técnicas, as normas de qualidade e de boas práticas de manufatura e de segurança;
- O curso é composto de aulas teóricas (usualmente na escola) e aulas práticas
(ministradas em laboratórios na escola), cuja presença é obrigatória;
- As aulas são ministradas de segunda a sexta feira, podendo ocorrer, eventualmente, algum sábado letivo;
Observação: O material a ser utilizado no curso técnico, tais como, uniforme,
livros técnicos, apostilas, equipamento de proteção individual, entre outros,
deverá ser adquirido pelo aluno;
O uso do uniforme e do equipamento de proteção individual é obrigatório e
não deve ser modificado sem prévio conhecimento da escola.
12. DA PUBLICAÇÃO DA CHAMADA DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS:
12.1. O RESULTADO SERÁ PUBLICADO:
a) No mural da escola (caso as atividades presenciais estejam normalizadas);
b) Site oficial da Unidade Escolar: www.etep.com.br ;
c) Site oficial da Prefeitura Municipal de Paulínia: www.paulinia.sp.gov.br.
12.2. As datas e os horários previstos são:
a) Primeira chamada: 15 de dezembro de 2020, a partir das 14 horas;
b) Segunda chamada: 28 de janeiro de 2021, a partir das 14 horas, se houver
desistências;
c) Terceira chamada: 02 de fevereiro de 2021, a partir das 14 horas, se houver
desistências.
12.3. É responsabilidade do candidato acompanhar a publicação dos resultados.
13. DA CONVOCAÇÃO PARA A MATRÍCULA:
13.1. As convocações para a matrícula serão disponibilizadas no site oficial da
Unidade Escolar, www.etep.com.br, nas datas previstas neste edital;
13.2. Os candidatos aprovados deverão comparecer na Secretaria da Escola,
acompanhado de seu responsável, portando a documentação exigida, para a
assinatura da efetivação da matrícula nos previstos neste edital, das 9h às 12h
e das 13h30 às 19h30;
13.3. Havendo impedimento do candidato e seu responsável, em comparecer na
Unidade Escolar para a efetivação da matrícula, ele poderá nomear outra pessoa com procuração registrada em Cartório para representá-lo;
13.4. O candidato que não comparecer na data estipulada para matrícula será considerado como desistente da vaga;
13.5. É vetado ao aluno do Ensino Médio concomitante com o Técnico em Informática, frequentar apenas um dos cursos oferecidos, já que são concomitantes;
13.6. Os documentos obrigatórios para a matrícula são:
a) 03 fotos 3x4 recentes;
b) Cópia e original da Certidão de Nascimento;
c) Cópia e original de Identidade (RG);
d) Cópia e original do CPF;
e) Cópia e original do Comprovante de Residência atual (últimos 3 meses): conta
de luz, água, telefone ou cartão de crédito. Em caso de aluguel apresentar
cópia autenticada do contrato de locação com comprovante do último pagamento;
f) Cópia e original do Histórico Escolar do Ensino Fundamental ou Declaração
de Conclusão do Curso.
14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Os casos não previstos neste edital serão analisados pela Comissão de OrganizaDiário Oficial | Paulínia | Edição 1.541 | Paulínia, 22 de Setembro de 2020 |
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ção do Processo Seletivo.
ANEXO 3
ETEP EDITAL – VESTIBULINHO 2020 – INGRESSANTES 2021 – TÉCNICO EM
QUÍMICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO – PERÍODO NOTURNO
1. DO CURSO OFERECIDO
1.1. Técnico em química subsequente ao ensino médio - Período noturno
1.2. Tempo de duração: 2 anos
2. DAS VAGAS OFERECIDAS:
2.1. São 50 vagas disponibilizadas
3. REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO:
3.1. O candidato deverá estar cursando obrigatoriamente o 3º ano do ensino médio
no ano de 2020 ou, ter concluído o Ensino Médio em anos anteriores a 2020.
4. DO INGRESSO
4.1. Não serão aplicadas provas presenciais;
4.2. O critério adotado será a análise do histórico escolar;
4.2.1. A classificação final vai considerar a ordem decrescente de pontuação (de
dez a zero) obtida pelo quinto conceito das disciplinas da segunda série do
Ensino Médio. Caso não haja quinto conceito, o cálculo será o da média aritmética dos conceitos obtidos no decorrer da segunda série do Ensino Médio,
conforme os seguintes critérios:
a) Português, Matemática e Química (quinto conceito com Peso 3 ou média
aritmética simples com Peso 3);
b) Biologia e Física (quinto conceito com Peso 2 ou média aritmética simples
com Peso 2);
c) História, Geografia e Língua Estrangeira (quinto conceito com Peso 1 ou
média aritmética simples com Peso 1).
4.3. Nos casos em que os históricos escolares ou boletins apresentarem conceitos,
a conversão dos mesmos para notas de 0 (zero) a 10 (dez) será analisada pela
Comissão de Organização do Processo Seletivo tendo como base a tabela 1
(anexo IV).
5. DAS INSCRIÇÕES
5.1. As inscrições para o Processo Seletivo 2021 serão efetuadas pelo site www.
paulinia.sp.gov.br a partir das 7 (sete) horas do dia 15 de outubro de 2020 até
as 24 (vinte e quatro) horas do dia 31 de outubro de 2020;
5.2. A inscrição envolve os seguintes momentos obrigatoriamente:
5.2.1. Leitura deste Edital;
5.2.2. Preenchimento Eletrônico do Formulário de Inscrição;
5.2.3. Upload da seguinte documentação, obrigatoriamente no formato PDF:
a) Documento de Identificação (RG) ou se estrangeiro, a Cédula de Identidade
de Estrangeiro (RNE), dentro da validade;
b) Comprovação de escolaridade, sendo aceito um dos seguintes documentos:
b.1) Histórico Escolar constando as notas do segundo ano do Ensino Médio;
b.2) Histórico Escolar Parcial constando as notas do segundo ano do Ensino
Médio para os candidatos que irão concluir o Ensino Médio em 2020;
b.3) Boletim Escolar Digital contendo as notas do segundo ano do Ensino
Médio;
ATENÇÃO - O Boletim Escolar Digital é disponível somente para quem é aluno da
rede de escolas estaduais de São Paulo através do site: https://sed.educacao.
sp.gov.br/boletim/boletimescolar;
b.4) Para os que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM até a
edição de 2016 devem fazer upload do Certificado ou Declaração de Conclusão
do Ensino Médio, expedido pelos Institutos Federais ou pela Secretaria da Educação do Estado correspondente;
b.5) Para os candidatos que realizaram estudos em outro país devem fazer upload
do parecer de equivalência de estudos realizados no Exterior, emitido pela Secretaria da Educação ou Conselho Estadual de Educação e declaração do respectivo Consulado atestando a autenticidade do Histórico Escolar apresentado.
c) comprovante de residência.
5.3. Não haverá taxa de inscrição;
5.4. Cada candidato poderá efetivar uma única inscrição neste processo;
5.5. Os documentos que forem anexados através do Upload devem ser apenas os
solicitados neste edital, estar nítidos, sem corte e sem rasuras, no formato PDF;
5.6. Não serão considerados para avaliação arquivos em formato diverso do PDF.

6. DA CLASSIFICAÇÃO
6.1. Os candidatos serão classificados por ordem decrescente de pontuação (da
maior para a menor);
6.2. Os critérios para classificação serão os apresentados no item 4.2.1 deste edital.
7. DOS CRITÉRIOS PARA DESEMPATE
7.1. Após a classificação final, havendo empate na pontuação de dois ou mais candidatos, serão aplicados os seguintes critérios para fins de desempate:
a) Maior pontuação na disciplina Química;
- Ainda persistindo o empate:
b) Maior pontuação em Matemática;
- Ainda persistindo o empate:
c) Maior pontuação em Português;
- Ainda persistindo o empate:
d) Maior pontuação em Biologia;
- Ainda persistindo o empate:
e) Maior pontuação em Física;
- Ainda persistindo o empate:
f) Maior pontuação em História;
- Ainda persistindo o empate:
g) Maior Pontuação em Geografia;
- Ainda persistindo o empate:
h) Maior pontuação em Língua Estrangeira
- Ainda persistindo o empate:
i) Sorteio.
8. DA CHAMADA DOS CLASSIFICADOS
8.1. Os candidatos serão chamados conforme a ordem de classificação até que as
vagas informadas no presente Edital estejam preenchidas;
8.1.1. DOS CRITÉRIOS DA 1ª CHAMADA
Na primeira chamada, 80% (oitenta por cento) das vagas são para os candidatos residentes no Município de Paulínia e 20% (vinte por cento) das vagas
são para os candidatos residentes em outros municípios, assim organizadas:
a) 40% (quarenta por cento) delas destinadas aos candidatos oriundos da rede
pública residentes em Paulínia;
b) 10% (dez por cento) delas destinadas aos candidatos oriundos da rede pública residentes de outros municípios;
c) 40% (quarenta por cento) delas destinadas aos candidatos oriundos da rede
privada residentes em Paulínia;
d) 10% (dez por cento) delas destinadas aos candidatos oriundos da rede privada residentes de outros municípios.
8.1.2. DOS CRITÉRIOS A PARTIR DA 2ª CHAMADA
A partir da 2ª chamada, as convocações obedecerão a CLASSIFICAÇÃO GERAL independente dos candidatos serem provenientes de escolas públicas ou
privadas, residentes ou não em Paulínia.
9. DESCLASSIFICAÇÃO
9.1. O candidato será desclassificado se:
a) Deixar de apresentar a documentação exigida ou anexar outra documentação
que não seja a pedida neste edital;
b) Ao fazer o Upload, apresentar documentos cortados, rasurados e ilegíveis ou
em formato diferente do PDF;
c) Tentar usar de meios ilícitos para fraudar o processo seletivo;
d) Deixar de cumprir qualquer norma constante no presente edital;
e) Prestar declaração falsa em qualquer etapa do processo seletivo;
f) Declarar na inscrição residência em Paulínia e não comprovar no ato da matrícula.
10. DO CURSO OFERECIDO
10.1 Técnico em Química
I) Atua no planejamento, coordenação, operação e controle dos processos industriais e equipamentos nos processos produtivos;
II) Planeja e coordena os processos laboratoriais;
III) Realiza amostragens, análises químicas, físico-químicas e microbiológicas;
IV) Participa no desenvolvimento de produtos e validação de métodos;
V) Atua com responsabilidade ambiental e em conformidade com as normas técnicas, as normas de qualidade e de boas práticas de manufatura e de segurança;
VI) O curso é composto de aulas teóricas (usualmente na escola) e aulas práticas
(ministradas em laboratórios na escola), cuja presença é obrigatória;
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mente, algum sábado letivo;
Observação: O material a ser utilizado no curso técnico, tais como, uniforme, livros técnicos, apostilas, equipamento de proteção individual, entre outros, deverá
ser adquirido pelo aluno;
O uso do uniforme e do equipamento de proteção individual é obrigatório e não
deve ser modificado sem prévio conhecimento da escola.
11. PUBLICAÇÃO DA CHAMADA DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS:
11.1. O resultado será publicado:
a) No mural da escola (caso as atividades presenciais estejam normalizadas);
b) Site da Unidade Escolar: www.etep.com.br;
c) Site oficial da Prefeitura Municipal de Paulínia: www.paulinia.sp.gov.br.
11.2. As datas e os horários previstos são:
a) Primeira chamada: 15 de dezembro de 2020, a partir das 14 horas;
b) Segunda chamada: 28 de janeiro de 2021, a partir das 14 horas, se houver
desistências;
c) Terceira chamada: 02 de fevereiro de 2021, a partir das 14 horas, se houver
desistências.
11.3. É responsabilidade do candidato acompanhar a publicação dos resultados.
12. DA CONVOCAÇÃO PARA A MATRÍCULA:
12.1. As convocações para a matrícula serão disponibilizadas no site oficial da
Unidade Escolar, www.etep.com.br, nas datas previstas neste edital;
12.2. Os candidatos aprovados deverão comparecer na Secretaria da Escola,
acompanhado de seu responsável, se for menor, portando a documentação exigida, para a assinatura da efetivação da matrícula nos dias 26 e 27 de janeiro de
2021 das 9h às 12h e das 13h30 às 19h30;
12.3. Havendo impedimento do candidato e seu responsável, em comparecer para
a efetivação da matrícula, ele poderá nomear outra pessoa com procuração
registrada em Cartório para representá-lo;
12.4. O candidato que não comparecer na data estipulada para matrícula será considerado como desistente da vaga;
12.5. Os documentos obrigatórios para a matrícula são:
g) 03 fotos 3x4 recentes;
h) Cópia e original da Certidão de Nascimento;
i) Cópia e original de Identidade (RG) ou se estrangeiro, a Cédula de Identidade
de Estrangeiro (RNE), dentro da validade;
j) Cópia e original do CPF;
k) Cópia e original do Comprovante de Residência atual (últimos 3 meses): conta
de luz, água, telefone ou cartão de crédito;
l) Cópia e original do Histórico Escolar do Ensino Médio ou Declaração de Conclusão do Curso.
13. DAS DIPOSIÇÕES FINAIS
Os casos não previstos neste edital serão analisados pela Comissão de Organização do Processo Seletivo.
ANEXO IV
EDITAL Nº 001/2020 -VESTIBULINHO 2020 – Ingressantes 2021
TABELA 1 - DE EQUIVALÊNCIA ENTRE CONCEITOS E NOTAS NUMÉRICAS
PARTE 1
CONCEITO
A
Excelente
Plenamente satisfatório (PS)
Satisfatório pleno
Aprovado superior
Satisfatório com aprofundamento
Satisfatório avançado
Atingiu todos os objetivos (F5)
Resultado bom (RB)
Desenvolvimento progressivo real (DPR)

A- / B+
Ótimo

CONCEITO

PARTE 2

Muito bom
Aprovado médio superior

CONCEITO

B
Bom
Significativo
Aprovado
Habilitado
Promovido
Concluído
Proficiente
Apto
Satisfatório médio
Atingiu os objetivos
Atingiu a maioria dos objetivos (F4)
Aprovado médio

NOTA NUMÉRICA

8,00

PARTE 4
CONCEITO

NOTA NUMÉRICA

C+ / BRegular para bom
Aprovado médio inferior

CONCEITO

7,00

PARTE 5

C
Satisfatório (S)
Regular
Suficiente
Progressão essencial
Progressão simples
Aprendizagem satisfatória (AS)
Progressão satisfatória
Atingiu os objetivos essenciais (F3)
Resultado satisfatório (RS)
Zona de desenvolvimento proximal (ZDP)

CONCEITO

PARTE 6

C- / D+
Promovido parcialmente
Aprovado com dependência
Aprendizagem não satisfatória
Razoavelmente satisfatório

NOTA NUMÉRICA
CONCEITO

10,00

PARTE 3

D- / E+

6,00

NOTA NUMÉRICA

5,00

PARTE 7

D
Sofrível
Atingiu parte dos objetivos essenciais (F2)
Fora da Zona de Desenvolvimento Proximal (FZDP)

CONCEITO

NOTA NUMÉRICA

PARTE 8

NOTA NUMÉRICA
3,00

NOTA NUMÉRICA
1,00

PARTE 9
NOTA NUMÉRICA
9,00

E
Não satisfatório

CONCEITO

NOTA NUMÉRICA
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Ponto = nota x 10.00
100.00
Para converter uma escala de 0.00 (zero) a 5.00 (cinco),
Ponto = nota x 10,00
5.00
0,00
Para escala ENCCEJA (nota máxima 180.00)
Ponto = nota x 10,00
180,00
Para escala ENEM (nota máxima 1000.00)
Ponto = nota x 10,00
1000,00
Caso as notas obtidas pelo candidato não estiverem na escala de 0,00 (zero) a
10,00 (dez), deverá ser feita a conversão de acordo com a fórmula:
PROFª DRA MEIRE T. MULLER PALOMAR
Secretária Municipal de Educação
Para converter uma escala de 0.00 (zero) a 100.00 (cem),
Insatisfatório
Insuficiente
Reprovado
Retido
Não promovido
Progressão não avaliada
Não atingiu os objetivos essenciais (F1)
Resultado insatisfatório (RI)

CÂMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE PAULINIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Legislativo - Período: 2º Quadrimestre / 2020
LRF, art 48
QUADRO COMPARATIVO COM LIMITES DA LRF

Usuário: valquiria
Data: 21/09/2020 14:00:54
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

2º Quadrimestre
R$

Receita Corrente Líquida

%

1.218.988.502,47

100,0000

23.340.634,91
73.139.310,15
69.482.344,64
0,00

1,9148
6,0000
5,7000
0,0000

Dívida Consolidada Líquida
Saldo Devedor
Limite Legal(arts. 3° e 4° Res. n° 40 Senado)
Excesso a Regularizar

0,00
0,00

0,0000
0,0000
0,0000

Concessões de Garantias
Montante
Limite Legal (art. 9° Res. n° 43 Senado)
Excesso a Regularizar

0,00
0,00
0,00

0,0000
0,0000
0,0000

Operações de Crédito(exceto ARO)
Realizadas no Período
Limite Legal(inc. I, art. 7° Res. n° 43 Senado)
Excesso a Regularizar

0,00
0,00
0,00

0,0000
0,0000
0,0000

Antecipação de Rec. Orçamentárias
Saldo Devedor
Limite Legal(art. 10 Res. n° 43 Senado)
Excesso a Regularizar

0,00
0,00
0,00

0,0000
0,0000
0,0000

Despesas Totais com Pessoal
Limite Máximo (art. 20 LRF)
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)
Excesso a Regularizar

PAULINIA, 31 de Agosto de 2020

SILVANA ARPALICE CALEGARI
1SP196514/O-0
Responsável Contabilidade

ANTONIO MIGUEL FERRARI

FABIO CECCONELO

PRESIDENTE

CONTROLE INTERNO
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CAMARA MUNICIPAL DE PAULINIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Usuário: valquiria
Data: 21/09/2020 14:02:42
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal - LEGISLATIVO - Período: 2º Quadrimestre / 2020
EVOLUÇÃO DA DESPESA LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES

DESPESAS COM PESSOAL
Vencimento e Vantagens Fixas Pessoal Ativo
Terceirização
de
(art.18 pár. 1º L.R.F.

Mão-de-Obra

Remuneração dos Agentes Politicos

DESPESAS

Setembro
1.519.315,55

Outubro
1.794.105,29

Novembro
1.232.301,99

Dezembro
1.300.448,27

Janeiro
1.338.597,90

Fevereiro
1.301.811,94

Março
1.353.418,48

Abril
1.231.613,35

Maio
1.194.166,50

Junho
1.181.488,84

Julho
1.545.119,62

Agosto
1.327.697,11

TOTAIS
16.320.084,84

131.825,32

141.837,61

141.243,20

144.763,95

0,00

155.327,43

117.493,28

194.893,16

153.705,14

117.745,68

116.406,84

193.820,69

1.609.062,30
1.093.566,58

89.142,85

88.118,27

87.605,91

90.679,80

92.216,75

92.216,75

92.216,75

92.822,99

91.775,23

92.147,28

92.312,00

92.312,00

275.263,70

486.803,40

269.857,12

268.602,66

228.474,45

218.934,07

221.072,71

222.244,26

219.747,54

214.918,47

227.420,81

318.042,05

3.171.381,24

120.312,65

121.868,89

86.494,79

86.494,79

87.846,47

86.494,79

86.494,79

86.494,79

86.494,79

86.494,79

116.365,41

94.683,00

1.146.539,95

2.135.860,07

2.632.733,46

1.817.503,01

1.890.989,47

1.747.135,57

1.854.784,98

1.870.696,01

1.828.068,55

1.745.889,20

1.692.795,06

2.097.624,68

2.026.554,85

23.340.634,91

Setembro
0,00

Outubro
0,00

Novembro
0,00

Dezembro
0,00

Janeiro
0,00

Fevereiro
0,00

Março
0,00

Abril
0,00

Maio
0,00

Junho
0,00

Julho
0,00

Agosto
0,00

TOTAIS
0,00

Incentivo a Demissão Voluntária

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Decorrentes de Decisão Judicial e
Exercícios Anteriores

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SUBTOTAL(II)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.135.860,07

2.632.733,46

1.817.503,01

1.890.989,47

1.747.135,57

1.854.784,98

1.870.696,01

1.828.068,55

1.745.889,20

1.692.795,06

2.097.624,68

2.026.554,85

23.340.634,91

Encargos Sociais
Inativos, Pensionistas e
Benefícios Previdenciários

Outros

SUBTOTAL(I)

DESPESAS NÃO COMPUTADAS
Indenização por Demissões

TOTAL LIQUIDO (I-II)

DEDUÇÕES

PAULINIA, 31 de Agosto de 2020

SILVANA ARPALICE CALEGARI
1SP196514/O-0
Responsável Contabilidade

ANTONIO MIGUEL FERRARI

FABIO CECCONELO

PRESIDENTE

CONTROLE INTERNO

PAULIPREV
PORTARIA Nº 131/2020
APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
Artigo 6º da EC 41/2003 c/c § 5º do artigo 40 da Constituição Federal
A Diretoria Executiva do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do
Município de Paulínia - Paulínia Previ, no uso das atribuições conferidas pela Lei
Complementar nº 18, de 09/10/2001, publicada no Semanário Oficial do Município de Paulínia em 19/10/2001, e tendo em vista o que consta do processo nº
1906/2020, resolve:
I- Conceder Aposentadoria Especial de Professor por Tempo de Contribuição, nos
termos do art. 6º da EC 41/2003, c/c § 5º do art. 40 da CF, com proventos integrais
calculados pela última remuneração e reajuste pela paridade, ao(à) servidor(a)
público(a) municipal Sr(a). ANTONIO MIGUEL SANTANA, PIS nº 1232929759-0,
matrícula nº 4039-8, ocupante do cargo efetivo de Professor de Educação Básica
I, do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Paulínia.
II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos
retroativos à 18/09/2020.
Paulínia, 22 de setembro de 2020.
Beatriz de L. N. Borlina Bernardi
Diretora Previdenciária e Atuária
PORTARIA Nº 134/2020
ATO CONCESSÓRIO DE PENSÃO
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
2014/2020, resolve, conceder pensão na forma a seguir discriminada:
Dados do Instituidor:
Nome do(a) ex-servidor(a): SANDRA REGINA ALVES CAETANO CASCARANO,
PIS nº 124.42623.56.2, matricula nº 4542-0, Cargo de AUXILIAR ODONTOLÓGICO. A documentação correspondente à ficha funcional, certidão de óbito, CPF
e RG encontram-se anexados ao processo de pensão nº 2014/2020.
Dados do(s) pensionista(s):
BENEFICIÁRIO(S)

PIS Nº

AGNALDO DE CASTRO CASCARANO

PARENTESCO

124.00101.48.7

ESPOSO

PRAZO
INDETERMINADO

NATUREZA
VITALÍCIO

Parcela(s) da pensão, vigente(s) a partir de 26/08/2020.
A pensão, neste ato é discriminada, nos termos do artigo 40,§ 7°, da Constituição
Federal e artigo 9º, I c/c artigo 21 da LC n° 18/2001.
Paulínia, 22 de setembro de 2020.
Beatriz de L. N. Borlina Bernardi
Diretora Previdenciária e Atuária
1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA E A EMPRESA
GCASPP CONSULTORIA CONTÁBIL E SISTEMA LTDA - EPP
CONTRATO Nº: 10/2019
DATA DO CONTRATO: 17/09/2019
PREGÃO PRESENCIAL: 04/2019
ADITAMENTO Nº: 1º
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TERMO VIGÊNCIA: 17/09/2020 À 16/09/2021

Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Paulínia

Pelo presente termo aditivo, de um lado o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA – PAULÍNIA PREVI,
Autarquia Municipal com sede na Avenida dos Pioneiros, n.º 86, Santa Terezinha, no Município de Paulínia, Estado de São Paulo, inscrito no CNPJ/MF sob n.º
04.882.772/0001-55, neste ato representada por seu Diretor Presidente MARCOS
ANDRÉ BREDA, portador do RG n° 20119635 SSP/SP e CPF nº 138.031.708-85
e de outro lado, a empresa GCASPP CONSULTORIA CONTÁBIL E SISTEMA
LTDA - EPP, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 10.139519/0001-09, com sede à Rua
Henry Ford, nº 96, bairro Presidente Altino, Osasco, Estado de São Paulo, representada neste ato por seu representante legal, ANTONIO ROGERIO PEREIRA,
portador do RG nº 22.077.828-0, - SSP e do CPF Nº 121.604.438-40 SSP/SP, têm,
entre si, justo e acertado o aditamento ao contrato firmado em 17/09/2020.

DRA MIRIAM MARIA ANTUNES DE SOUZA
Presidente da Mesa Diretora

CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica prorrogado por mais 12 (doze) meses o prazo previsto na Cláusula 5ª do contrato original, passando a avença a vigorar no período
de 17 de setembro de 2020 a 16 de setembro de 2021.
CLÁUSULA SEGUNDA - Fica o valor global do contrato reajustado para R$
77.346,36 (setenta e sete mil e trezentos e quarenta e seis reais e trinta e seis
centavos), conforme variação anual de 2,31% do IPCA/IBGE mencionada na cláusula 6ª, item 05, do contrato original.
Parágrafo único - O valor de que trata esta cláusula será pago em 12 (doze)
parcelas mensais, iguais e sucessivas, equivalentes a R$ 6.445,53 (seis mil e
quatrocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e três centavos).
CLÁUSULA TERCEIRA – As despesas decorrentes da execução deste aditivo
onerarão a dotação própria do orçamento vigente, codificada sob a rubrica nº 03.
03.01.01.122.0023.2040.3.3.90.40.16.
CLÁUSULA QUARTA - Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições
previstas no contrato original firmado no dia 17 de setembro de 2019, que não
colidam com as cláusulas deste aditamento.
E, por estarem assim justos e acertados, assinam o presente termo em 02 (duas)
vias de igual teor e para o mesmo fim.
Paulínia, 24 de agosto de 2020.
MARCOS ANDRÉ BREDA
Diretor Presidente do PAULIPREV
(CONTRATANTE)
ANTONIO ROGERIO PEREIRA
GCASPP CONSULTORIA CONTÁBIL E SISTEMAS - EPP
(CONTRATADA)

CONSELHOS
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER DE PAULÍNIA
Paulínia, 18 de setembro de 2020.
Reunião Ordinária do dia 01/10/2020 às 15 horas
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Paulínia - CMDM

REGIMENTO INTERNO - CMDM - PAULÍNIA/SP - 2020
REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER DE PAULÍNIA
RESOLUÇÃO Nº 07 DE 17 DE SETEMBRO DE 2020.
DISPÕE SOBRE O REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER – CMDM DO MUNICÍPIO DE PAULINIA - SP.
O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM, conforme deliberação
ocorrida na Reunião Extraordinária realizada em 17/09/2020, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 3.463 de 20 de outubro de 2015, com as
alterações trazidas pela Lei nº 3.783, de 27 de Julho de 2020, que reordenou o
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Paulínia – CMDM,
RESOLVE:
Artigo 1º. Aprovar a alteração do Regimento Interno do CMDM – Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, que fica assim alterado e passa a vigorar.
Parágrafo único. O Regimento Interno é instrumento normativo e disciplinar das
relações Internas do Conselho.
CAPÍTULO I - DA NATUREZA E FINALIDADE
Art. 1º. Este Regimento Interno tem por finalidade regular o funcionamento do
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, criado pela Lei nº 3.044 de 28 de dezembro de 2009, revogada pela Lei Municipal nº 3.463 de 20 de Outubro de 2015
e reordenada pela Lei Municipal nº 3.783 de 27 de Julho de 2020.
Parágrafo único. A expressão Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e a
sigla CMDM, se equivalem para efeitos de referência e comunicação.
Art. 2º. O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Paulínia-CMDM é órgão
colegiado, permanente, de natureza consultiva e deliberativa, propositivo, controlador, autônomo em suas funções e fiscalizador das políticas públicas municipais
dirigidas às mulheres com a finalidade de acompanhar, avaliar e
monitorar tais políticas e ações, bem como formular as diretrizes da política municipal para a promoção da igualdade de gênero, raça/etnia, orientação sexual e o
combate a toda e qualquer forma de discriminação contra a mulher.
Parágrafo único. O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de PaulíniaCMDM
é vinculado estruturalmente à Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania – SEMASC, e tem por finalidade acompanhar, avaliar e monitorar as políticas e ações, bem como formular as diretrizes da política municipal para a promoção da igualdade de gênero, raça/etnia, orientação sexual e o combate a toda e
qualquer forma de discriminação contra a mulher; promover em todas as esferas
da Administração Municipal, políticas públicas que visem eliminar a discriminação
da mulher assegurando-lhe condições de liberdade e de igualdade de direitos,
bem como sua plena participação nas atividades políticas, econômicas e culturais.

A Presidente do CMDM, Dra Miriam Maria Antunes de Souza, no uso de suas
atribuições, faz conhecer a ordem do dia para a reunião ordinária do mês de outubro que será realizada, excepcionalmente, no modelo virtual, em razão das
recomendações de saúde pública de prevenção e combate ao COVID19.

CAPÍTULO II - DAS COMPETÊNCIAS

O link de acesso será disponibilizado aos membros do CMDM pelo grupo do WhatsApp do CMDM e, aos visitantes que desejarem participar da reunião virtual, deverão requisitar o link através do Messenger do Facebook @CMDMPAULINIA, até
1 hora antes do início da reunião.

I. elaborar seu regimento interno e o conjunto de normas administrativas por ele
definidas, com o objetivo de orientar seu funcionamento;
II. fiscalizar, no âmbito do Município, o cumprimento das Leis Federais, Estaduais
e Municipais que atendam aos interesses das mulheres;
III. formular e propor diretrizes para a ação governamental voltada à promoção
dos direitos das mulheres;
IV. indicar as diretrizes estabelecidas pelas Conferências Municipais da Mulher;
V. indicar e aprovar critérios e parâmetros para a avaliação e monitoramento das
ações e políticas públicas com a perspectiva do gênero, assegurando assim a

Pauta:
1. Leitura de atas anteriores;
2. Recomposição da comissão do pleito eleitoral do CMDM; 3) assuntos gerais.

Art. 3º. Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Paulínia CMDM:
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defesa e ampliação dos direitos da mulher;
VI. estimular e promover estudos, debates, programas, projetos e pesquisas sobre a mulher em parceria com órgãos governamentais e não governamentais,
contribuindo na elaboração de propostas de políticas pública que visem à eliminação de todas as formas de preconceitos e discriminações;
VII. convocar ordinariamente a cada 02 (dois) anos ou extraordinariamente pela
maioria de seus membros, a Conferência Municipal de Políticas Públicas para
as mulheres, que terá a atribuição de avaliar a política e propor diretrizes para o
aperfeiçoamento do sistema;
VIII. promover a integração com outros instrumentos de controle social destinados
à definição orçamentária para garantir a implementação das ações e políticas
públicas para as mulheres;
IX. propor e deliberar sobre os critérios de definição e aplicação dos recursos destinados às políticas para mulheres, bem como monitorar a execução orçamentária junto ao poder Executivo;
X.promover a articulação e debates com outros Conselhos Municipais sobre a política municipal voltada à promoção dos direitos das mulheres e a igualdade de
gênero visando que as questões referentes a estas relações sejam incorporadas
em todas as áreas e políticas públicas;
XI. fiscalizar e monitorar os projetos, programas, serviços, planos e ações que
compõem a política pública municipal de atendimento às mulheres;
XII. receber, examinar e encaminhar aos órgãos competentes para as providências
cabíveis denúncias relativas à violação de direitos e discriminação contra a mulher, acompanhando a resolutividade;
XIII. promover intercâmbio com organismos de outros municípios, nacionais, internacionais, públicos e privados, com o objetivo de ampliar e fortalecer as ações
do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Paulínia-CMDM e consolidar
as políticas para as mulheres;
XIV. instalar comissões temáticas de acordo com as atividades e prioridades estabelecidas pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de PaulíniaCMDM
sempre que se fizer necessário;
XV. realizar anualmente, o planejamento de suas ações, apontando ao poder Executivo o valor necessário para a sua execução, visando previsão na Lei orçamentária anual, bem como, em assembleia própria, avaliar a realização dessas
ações.

I. As entidades indicadas para composição do quadro de Conselheiras indicarão
suas representantes na forma escrita, em número máximo de quatro nomes,
capacitando-as para a inscrição a bem de disputarem no pleito, considerando eleitas as duas primeiras com maior voto, sendo a primeira colocada na
condição de titular e a segunda colocada na condição de suplente; II. As que
ficarem fora das duas primeiras colocações, entrarão para a lista de espera e
serão chamadas na ordem de classificação, havendo vacância das vagas no
decorrer do biênio;
III. Estarão habilitadas para concorrerem no pleito, somente as indicadas por entidades em atividade no município de Paulínia, independentemente de a indicada
ser eleitora na cidade, devendo, contudo, demonstrar seu vínculo com o município.

CAPÍTULO III - DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Art. 10. O Conselho poderá criar Comissões Temáticas de Políticas Públicas e
legislações, prevenção e combate à violência contra mulher, entre outras, de caráter permanente, e Grupos de Trabalho, de caráter temporário, para atender a uma
necessidade pontual, ambos formados por Conselheiras(os), conforme atribuições
estabelecidas no Regimento Interno.

Seção I – Da Composição
Art. 4º. O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Paulínia-CMDM, sendo
órgão autônomo e de representação paritária entre Governo Municipal e a Sociedade Civil, deve ser composto por 12 (doze) membros titulares e demais suplentes, assim divididos:
I. 6 (seis) membros titulares e demais suplentes do Poder Público Municipal, indicados pelo(a) Prefeito(a) Municipal das seguintes Secretarias:
a) Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania;
b) Secretaria Municipal de Saúde;
c) Secretaria Municipal de Segurança Pública;
d) Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos;
e) Secretaria Municipal de Cultura;
f) Secretaria Municipal de Educação.
II. 6 (seis) membros titulares e demais suplentes, representantes da Sociedade
Civil, que deverão ser eleitas pelo voto direto e secreto, sendo os 6 (seis) mais
votados serão considerados titulares, as próximas 6 (seis) suplentes e as seguintes em ordem de classificação poderão ocupar os casos de vacância.
a) 1 (um) membro da Ordem dos Advogados do Brasil;
b)1 (um) membro representante de Clubes de Serviços (Rotary Club/Lions e
afins);
c) 1 (um) membro representante de Entidade de Assistência Social;
d)1 (um) membro representante de Associação de Bairros;
e) 1 (um) membro representante de entidade religiosa;
f) 1(um) membro representante de Associação de Pais e Mestres (APM).

Art. 6º. Cabe ao Conselho Municipal dos Direitos da Mulher:
I. Antecipando-se as eleições, a Presidente do CMDM deverá solicitar às instituições que compõem o Conselho, a indicação de titulares e suplentes que as
representarão durante o Biênio;
II. Publicar com a antecedência de 10 (dez) dias consecutivos, o prazo de inscrição
das candidatas à eleição da Diretoria do Conselho Municipal dos Direitos da
Mulher, no Semanário Municipal.
Art. 7º. A Diretoria Executiva do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de
Paulínia-CMDM será composta por Presidente, Vice-Presidente, Primeira e Segunda Secretárias, Primeira e Segunda Tesoureiras.
Art. 8º. A Presidente do CMDM será eleita entre seus membros, em reunião plenária, recomendada a alternância do Poder Público e da Sociedade Civil na Presidência e na Vice-Presidência, obedecendo o que for disposto neste Regimento
Interno, sendo permitidas reconduções.
Art. 9º. A função de Conselheiro(a) não será remunerada, sendo considerada de
relevante interesse público, sendo garantida sua dispensa do trabalho durante o
período das reuniões, capacitações e ações específicas do Conselho Municipal
dos Direitos da Mulher - CMDM.

CAPÍTULO IV – DO FUNCIONAMENTO
Art. 11. O Plenário reunir-se-á, ordinariamente, 1 (uma) vez ao mês e, extraordinariamente, sempre que necessário e funcionará de acordo com este Regimento
Interno, com quórum mínimo de 1/3 (um terço) do quadro representativo.
Art. 12. A Secretaria Executiva subsidiará o plenário com assessoria técnica e poderá requisitar consultoria e assessoramento de instituições, órgãos e entidades
ligados à área dos direitos da mulher, para dar suporte e/ou prestar apoio técnico-logístico ao Conselho.
Art. 13. Cada membro titular do CMDM terá direito a 01 (um) único voto na sessão
plenária, em cada temática discutida, ou sua respectiva suplente nos casos definidos neste regimento.
Art. 14. A Conselheira titular que deixar de comparecer a 03 (três) reuniões ordinárias, sem justificativa escrita e sem prévia comunicação à suplente, será destituída
do cargo e automaticamente substituída por sua respectiva Suplente.
Parágrafo único. A critério do Conselho poderá ser acolhido pedido de afastamento temporário da Conselheira, desde que isto não implique em prejuízos para
as atividades do CMDM.

Seção II – Das Eleições

Art. 15. No caso de vacância da titular representante do órgão governamental ou
da Sociedade Civil, assumirá automaticamente a sua suplente correspondente.

Art. 5º. A eleição das representantes da sociedade civil deverá ocorrer a cada
biênio, na segunda quinzena de abril e as conselheiras eleitas deverão ser empossadas pelo Prefeito Municipal.

§1º. No caso de exclusão da titular representante da Sociedade Civil, deverá assumir o papel de suplente a 1º representante da listagem de espera obtida através
da Assembleia Geral que escolheu tais representantes.
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§2º. No caso de vacância de representantes da Sociedade Civil, as entidades/
serviços que as indicaram deverão encaminhar à Secretaria Executiva do CMDM
suas novas representantes, para concluir o tempo restante de mandato.
Art. 16. A renovação do mandato dos membros do Conselho será de até 60%
(sessenta por cento) em cada mandato, para garantir a continuidade dos trabalhos.
Art. 17. As deliberações do Colegiado Pleno serão materializadas em Resoluções.
Seção I – Das Atas
Art. 18. De cada reunião do Conselho lavrar-se-á Ata, a qual será arquivada em
local próprio.
§1°. A ata da reunião anterior será lida e apresentada para aprovação na reunião
sequencial, lavrada e assinada pela Secretária.
§2º. Nas Atas constarão:
a) data, local e horários de abertura e encerramento das reuniões;
b) o nome das Conselheiras presentes;
c) as ausências justificativas, quando houver;
d) as ausências não justificadas;
e) o sumário do expediente, relação da matéria lida, registro das proposições
apresentadas e das transmitidas;
f) resumo das matérias incluídas na Ordem do Dia e transcrição dos trechos expressamente;
g) declaração de voto, se requerido;
h) deliberação do Conselho.

Art. 22. As conclusões da Comissão Temática serão votadas por maioria simples
de seus membros e submetidas ao Conselho.
Art. 23. As Comissões Temáticas poderão convidar e/ou contratar entidades, autoridades, cientistas, técnicos nacionais e estrangeiros e especialistas que atuem
na área específica, para colaborar em estudos e emitir pareceres.
Art. 24. As datas de realização das reuniões das Comissões Temáticas serão
designadas por sua Coordenadora, ouvidos os seus membros e as decisões tomadas serão registradas em ata.
Parágrafo único. A ausência das integrantes por duas (2) reuniões consecutivas
sem justificativas implicará na sua exclusão da ´Comissão Temática.
CAPÍTULO V – DA MESA DIRETORA
Seção I - Das Eleições da Mesa Diretora
Art. 25. A eleição da Mesa Diretora ocorrerá por maioria simples de votos das(os)
Conselheiras(os) habilitadas(os), não sendo permitida a candidatura cumulativa
para mais de um cargo disponível.
§ 1º. A eleição será presidida por quem for integrante titular ou suplente, eleita(o)
dentre seus pares ou por quem coordenar a Casa dos Conselhos.
§ 2º. Compõe a Mesa Diretora, os cargos de:
a) Presidente;
b) Vice-Presidente;
c) 1ª e 2ª Secretária;
d) 1ª e 2ª Tesoureira.

§3°. A ata será lavrada, ainda que não tenha havido reunião, devendo ser mencionados os nomes das Conselheiras presentes e o motivo da não realização da
reunião.

§3º. As eleições serão realizadas para os cargos da Mesa Diretora, individualmente, com as candidatas apresentando sua plataforma eleitoral condizente aos
propósitos do CMDM.

Seção II – Das Comissões Temáticas

§4º. As candidaturas terão, preferencialmente, a mesma proporcionalidade entre
representantes da Sociedade Civil e Poder Público.

Art. 19. As Comissões Temáticas são órgãos incumbidos de oferecer subsídios
para o desenvolvimento dos trabalhos e propostas do Conselho Municipal dos
Direitos da Mulher, através da análise e relato ao Conselho dos assuntos para os
quais foram constituídas e sempre emitindo parecer.
Parágrafo único. A Presidente poderá convocar qualquer das Comissões Temáticas para discutir matéria específica.
Art. 20. O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM, poderá compor
Comissões Temáticas, constituídas com a finalidade de estudar assuntos específicos, que deverão constar do ato de sua criação, mediante resolução, devendo
ser constituídas de, no máximo, quatro (4) participantes e, no mínimo, de duas (2)
participantes.
§1º. Poderão ser compostas tantas Comissões Temáticas quantas forem necessárias, com a participação de Conselheiras titulares, suplentes, tendo a mesma proporcionalidade ou não, entre representantes da Sociedade Civil e Poder Público.
§2º. A criação de Comissões Temáticas será proposta pela Presidente ou por, no
mínimo 2 (duas) conselheiras, e estas submetidas à aprovação do Conselho.
§3º. A Comissão Temática, quando de sua criação, terá prazo determinado para
conclusão de suas atribuições, conforme decisão do Conselho, e será extinta uma
vez que concluídos os trabalhos. Tais prazos poderão ser ampliados a pedido
justificado da Comissão.
§4º. As Comissões Temáticas contarão com uma Coordenadora e uma Relatora
que serão escolhidas dentre seus membros e designada em primeira reunião; a
Coordenadora poderá solicitar a Mesa Diretora reunião para discussão de matérias específicas, quando necessário.
Art. 21. A Comissão Temática deverá apresentar à Mesa Diretora relatório final
dos trabalhos desenvolvidos, para que sejam incluídos em pauta e deliberados
pelo Conselho por maioria simples de votos.

§5°. As Suplentes poderão concorrer aos cargos de secretariado e de tesouraria,
desde que não haja interesse de quem titular.
§6º. Havendo empate nas eleições a cargos da Mesa Diretora, o desempate darse-á, respectiva e subsequentemente, obedecendo aos critérios de antiguidade
em Conselhos de Direitos e idade.
§7º. Conhecidos os resultados, a primeira Secretária eleita fará as comunicações
ao Prefeito Municipal, Secretarias Municipais, Câmara Municipal, Entidades Governamentais e Não-Governamentais e demais Conselhos Municipais, que, direta
ou indiretamente, atuem na esfera dos direitos da mulher.
Art.26. As eleitas para a Mesa Diretora terão mandato de 1 (um) ano, contado a
partir da data da publicação do resultado das eleições, sendo admitida sua recondução.
Parágrafo único. A constituição da Mesa Diretora obedecerá, preferencialmente,
a paridade entre Poder Público e Sociedade Civil.
Seção II – Da Competência da Mesa Diretora
Art. 27. Compete à Presidente:
I. Cumprir e fazer cumprir a Lei nº 3.044 de 28 de dezembro de 2009, revogada
pela Lei Municipal nº 3.463 de 20 de outubro de 2015 e reordenada pela Lei Municipal nº 3.783 de 27 de julho de 2020; este Regimento Interno e demais Leis;
Regulamentos e Resoluções Legais;
II. Dar posse ao(à) respectivo(a) suplente, na vacância do(a) titular;
III. Resolver questões de ordem surgidas durante o debate;
IV. Trabalhar pela integração e articulação entre o CMDM e demais Conselhos
Municipais e as instâncias Estadual e Federal;
V. Convocar e presidir as reuniões ordinárias e extraordinárias, estabelecendo
pautas e ordenando o uso da palavra durante as reuniões;
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VI. Representar o Conselho perante as Autoridades Municipais, Estaduais e Federais, e ou em qualquer evento pertinente aos interesses do CMDM, bem como
podendo indicar representantes;
VII. Representar judicial e extrajudicialmente o Conselho, podendo em casos excepcionais, delegar tal atribuição à outra conselheira, preferencialmente membro da diretoria;
VIII. Expedir ato de criação de comissões temáticas, mediante portaria;
IX. Ter sob sua responsabilidade os livros, à exceção do livro caixa, este, de responsabilidade de quem exercer a Tesouraria, porém, podendo estudálos a qualquer tempo, e materiais do Conselho, acompanhando os trabalhos da Secretaria
Executiva;
X.Submeter à votação as matérias a serem decididas pelo Conselho;
XI. Submeter à apreciação, o calendário de atividades anual, para aprovação do
Conselho;
XII. Encaminhar ao Prefeito Municipal e a Secretaria responsável as deliberações
do Conselho, cuja formalização dependa de ato do mesmo;
XIII. Assinar todos os documentos relacionados ao Conselho e zelar pelo cumprimento do seu teor adotando para este fim, as providências que se fizerem
necessárias;
XIV. Exercer atividades de modo imparcial protegendo os direitos da mulher, de
forma suprapartidária;
XV. Manter a ordem na condução dos trabalhos, podendo suspender os
trabalhos sempre que se fizer necessário;
XVI. Praticar os demais atos dentro de suas atribuições, que se façam necessários
para que sejam cumpridas as finalidades do CMDM, delegando conforme as
necessidades, suas competências;
XVII. Decidir em conjunto com as demais Conselheiras sobre a criação e a participação nos eventos do Município, com o objetivo de arrecadação de fundos que
serão destinados ao desenvolvimento de programas de atendimento à mulher;
XVIII. Exercer o voto de qualidade em caso de empate;
XIX. Expedir pedidos de informações e consultas às autoridades competentes;
XX. Instituir e compor comissões de trabalho que poderão ser formadas por Conselheiros Titulares e Suplentes, a fim de otimizar as ações do CMDM;
XXI. Editar os atos necessários ao exercício das tarefas administrativas, assim
como das que resultarem de deliberações do Conselho;
XXII. Instituir fóruns específicos para estudo e avaliação das ações da rede de
proteção básica e rede de proteção social especial.
XXIII. Assinar as resoluções do Conselho;
XXIV. Divulgar as deliberações do Conselho;
XXV. Submeter à aprovação do Conselho a requisição ou o recebimento de servidores públicos necessários para a formação e funcionamento da equipe técnica
e administrativa;
XXVI. Convocar a(o) Vice-Presidente para substituí-la, sempre que necessário
com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas;
XXVII. Em sendo constituído o Fundo, ordenar as despesas, após deliberações do
Conselho e na forma da Lei criadora do Fundo;
XXVIII. Em caso de renúncia ao cargo, apresentar justificativa formal com antecedência mínima de 10 dias da data da reunião que irá apreciar o pedido;
XXIX. Tomar decisões de caráter urgente “ad referendum” do Conselho;
XXX. Delegar competência, desde que aprovada pelo plenário;
XXXI. Exercer outras funções definidas por Lei ou Regulamento.
Parágrafo único. É vedado à Presidente assumir ou tomar decisões de caráter
relevante em eventos diversos sobre assuntos ou temas perante órgãos públicos
ou privados, não debatidos e aprovados pelo CMDM.
Art. 28. Compete à Vice-Presidente:
I. Substituir a Presidente exercendo os atos de competência desta nos casos de
suas ausências e impedimentos;
II. Assessorar a Presidente no cumprimento de suas atribuições;
III. Cumprir e fazer cumprir as atribuições constantes deste Regimento.
Art. 29. Compete à Secretária:
I. Expedir ato de convocação para reunião extraordinária por determinação da
Presidente do Conselho, ou por solicitação de 1/5 (um quinto) de seus membros;
II. Encaminhar às entidades representadas no Conselho, cópia das atas de reuniões quando oficialmente solicitadas;
III. Cumprir e fazer cumprir as instruções da Presidente do Conselho;
IV. Estabelecer integração entre o Conselho e o Poder Público, como também Re-

presentação Civil;
V. Organizar a ordem do dia e assessorar as reuniões do Conselho, cumprindo
esse Regimento;
VI. Adotar as medidas administrativas, necessárias ao funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher;
VII. Providenciar a divulgação pública de assuntos de interesse ou atividades do
Conselho, desde que aprovadas às propostas pelo Conselho;
VIII. Redigir as atas das reuniões de forma a retratar os assuntos relevantes e
todas as decisões tomadas e depois de aprovadas pela Plenária, colhendo as
assinaturas das Conselheiras presentes e registrando as justificativas das ausentes;
IX. Assinar as atas das reuniões;
X.Redigir as correspondências, relatórios anuais, comunicados e demais documentos pertinentes ao funcionamento do Conselho;
XI. Organizar e manter os arquivos de documentos;
XII. Apresentar à Presidente, os processos que receber para distribuição;
XIII. Controlar o acesso e manter em ordem, à disposição dos membros do Conselho, o arquivo de acervo do CMDM.
§1º A função de Secretariado do Conselho será exercida por 2 (duas) conselheiras, respectivamente, primeira e segunda, eleitas paritariamente.
§2º Na ausência da Primeira Secretária assumirá de imediato a Segunda
Secretária.
Art. 30. Compete à Tesoureira:
I. Acompanhar e controlar as receitas e aplicações dos recursos destinados e que
compõem o Fundo Municipal dos Direitos da Mulher, conforme legislação pertinente;
II. Ter sob sua guarda e reponsabilidade o patrimônio do Conselho Municipal dos
Direitos da Mulher;
III. Arrecadar as contribuições e demais rendas do Conselho Municipal dos Direitos
da Mulher, assinando os respectivos recibos;
IV. Assinar as requisições e demais papéis e documentos relativos a movimento
de valores;
V. Ter sob sua guarda o livro caixa;
VI. Solicitar do Poder Executivo a prestação de contas quanto à aplicação dos
recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher;
VII. Elaborar o balanço anual e o inventário patrimonial, incluindo as doações, submetendo-os à apreciação e aprovação do Conselho Municipal dos Direitos da
Mulher;
VIII. Assinar, juntamente com o(a) Gestor(a) do fundo municipal, cheques, ordens
de empenho e pagamento de despesas do Fundo Municipal dos Direitos da
Mulher – FMDM;
IX. Observar com rigor as disposições da Lei 3.736 de 18/12/2019 que instituiu
o fundo municipal, bem como eventuais disposições advindas de alterações da
referida lei no futuro.
Seção III - Das Conselheiras
Art. 31. Compete às Conselheiras Titulares:
I. Comparecer às reuniões, com direito a voz e voto;
II. Debater as matérias da pauta;
III. Apresentar relatórios e pareceres, quando necessários, nos prazos fixados;
IV. Desempenhar outras atividades que lhe forem atribuídas pela Presidente ou
pelo Conselho.
V. Participar das Comissões Temáticas.
VI. Propor matéria à deliberação do Conselho, com antecedência de 48 horas, por
escrito para inclusão em pauta;
VII. Representar o CMDM em eventos públicos, quando solicitado pela Presidente,
devendo informar posteriormente ao Conselho, na reunião subsequente, os detalhes desta representação e em ocasiões que se faça necessária;
VIII. Estabelecer integração entre o Conselho e a Secretaria ou Organização Civil
que represente atuando como agente multiplicador.
IX. Em ocasiões de ausência de conselheira titular a convocação da suplente será
de responsabilidade da própria titular.
X.Propor questão de ordem nas reuniões plenárias, em assuntos referentes à pauta;
XI. Observar em suas manifestações as regras básicas da convivência e decoro.
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§1º. As Suplentes poderão participar de todas as reuniões do Conselho, mesmo
que a representante Titular esteja presente, tendo neste momento somente direito
a voz, porém quando a mesma substituir a Titular em suas ausências, a mesma
terá direito a voz e voto, exercendo a competência como se titular fosse.
§2º. A critério da Presidente, ou por deliberação do Conselho, poderão participar
das reuniões e debates, somente com direito a voz, instituições ou pessoas interessadas no movimento em Prol dos Direitos da Mulher, que possam contribuir
para o esclarecimento das matérias em discussão.
Art. 32. A Conselheira, titular ou suplente, que pretender se candidatar a cargo
eletivo público, deverá licenciar-se do cargo a partir do registro de sua candidatura, não dispondo a lei o contrário.
Parágrafo único. O não cumprimento do disposto neste artigo implicará na perda
sumária do mandato, decretada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher
- CMDM.
Art. 33. Em caso de renúncia, licença e ou férias, tanto das Conselheiras do Poder
Público como da Sociedade Civil, a comunicação deverá ser feita, por escrito à
Presidente do Conselho.
Parágrafo único. A Conselheira representante da Sociedade Civil que vier a ser
nomeada para cargo público deverá notificar a Presidente do Conselho desta condição, e será destituída sendo imediatamente substituída por sua Suplente.
Art. 34. Na vacância da Titular e Suplente vinculada a uma representação no Conselho, deverá haver a substituição por novas representantes através de indicações
pelos entes representados, partindo a solicitação do Conselho.
Parágrafo único. As substituições serão sempre para a complementação do mandato, sendo que este estará, obrigatoriamente, vinculado ao tempo de gestão para
o qual foi eleito o Conselho em exercício.
Art. 35. As Conselheiras Titulares e Suplentes terão acesso a todos os documentos do acervo do Conselho e ou em tramitação, podendo examiná-los, e solicitar
por escrito à Presidente, cópia dos mesmos, ficando nesses casos responsáveis
por eventuais efeitos de sua divulgação.
Parágrafo único. Quaisquer outros interessados não especificados no “caput”
deste artigo, deverão solicitar informações mediante requerimento protocolado
junto ao Conselho que o direcionará a Presidente.
CAPÍTULO VI – RECEITAS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
Art. 36. O Fundo Municipal dos Direitos da Mulher – FMDM foi criado pela Lei
3.736 de 18/12/2019, e é de natureza contábil, tendo como objetivo, gerenciar
recursos para a implantação de programas, desenvolvimento e manutenção das
atividades relacionadas aos direitos da mulher no Município de Paulínia.
Parágrafo único. O Fundo Municipal dos Direitos da Mulher - FMDM visa assegurar recursos necessários para a efetivação das políticas públicas dedicadas à promoção da equidade de gênero; à garantia e à realização dos direitos da mulher; ao
empoderamento da população feminina e ao combate à violência contra a mulher.
Art. 37. O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Paulínia – CMDM, definirá o percentual de utilização dos recursos captados pelo Fundo Municipal dos
Direitos da Mulher - FMDM, conforme a necessidade de recursos apresentados
através de projetos pelas Entidades e Programas Públicos, alocando-os nas respectivas áreas, em conformidade com as prioridades definidas no planejamento
anual.
I. As entidades conveniadas com o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de
Paulínia - CMDM, deverão apresentar projetos de acordo com os critérios legais
abaixo especificados:
a) Manutenção e qualificação do atendimento, especificando as despesas de
custeio da entidade, despesa com pessoa, com serviços e despesas diversas;
b)Espaço Físico: Aquisição, construção ou reforma;
c) Equipamentos: Aquisição, manutenção e/ou atualização;
d)Qualificação de recursos humanos;
e) Mobilização social: campanhas, publicações, eventos e outros.

§1º. Os projetos referentes ao espaço físico deverão ser apresentados esclarecendo se haverá ampliação do número de atendimentos; se haverá ampliação do
espaço físico sem ampliar o número de atendimentos; ampliação para atendimentos às normas de segurança, vigilância sanitária, acessibilidade ou prevenção em
situação de sinistro.
§2º. Os projetos com vistas à utilização dos recursos do Fundo Municipal dos
Direitos da Mulher – FMDM, deverão ser apresentados ao Conselho Municipal
dos Direitos da Mulher de Paulínia – CMDM, de acordo com os critérios legais
previstos no inciso I acima e de acordo com os eixos priorizados anualmente pelo
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Paulínia - CMDM.
Art. 38. Constituirão receitas do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher - FMDM:
I. dotação consignada no orçamento municipal necessária ao funcionamento das
políticas públicas e projetos determinados pelo Conselho Municipal dos Direitos
da Mulher de Paulínia - CMDM;
II. recursos provenientes dos Fundos Estadual e Federal dos Direitos da Mulher;
III. doações, auxílios, contribuições e legados que lhe venham a ser destinados;
IV. contribuições dos governos e organismos nacionais, estrangeiros e internacionais, que sejam destinadas especificamente ao Fundo Municipal dos Direitos da
Mulher - FMDM;
V. rendas eventuais, inclusive as resultantes de depósitos e aplicações de capital;
VI. outros recursos que lhe forem destinados legalmente.
§1º. Deverão ser consignadas nas Leis de Diretrizes Orçamentárias e nos orçamentos, dotações orçamentárias próprias destinadas ao Fundo Municipal dos Direitos da Mulher – FMDM.
§2º. Os recursos que compõem o Fundo Municipal dos Direitos da Mulher – FMDM
serão depositados em instituições oficiais, em conta especial sob denominação de
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER DE PAULÍNIA.
§3º. A aplicação dos recursos de natureza financeira dependerá:
a) de existência de disponibilidade em função do cumprimento do programa;
b)de acordo com o deliberado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de
Paulínia - CMDM.
Art. 39. O Fundo Municipal dos Direitos da Mulher será gerido por um(a) gestor(a)
e um(a) coordenador(a), livremente nomeados(as) pelo(a) Prefeito(a) Municipal, e
por um(a) tesoureiro(a) eleito(a) pelos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Paulínia - CMDM.
§1º. A proposta orçamentária do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher – FMDM,
constará no Plano Plurianual; na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual da Prefeitura Municipal.
§2º. O orçamento do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher – FMDM, integrará a
dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
até que não haja Secretaria Municipal dirigida especificamente aos Direitos da
Mulher.
Art. 40. São atribuições do(a) Gestor(a) do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher - FMDM:
I. Acompanhar e avaliar a execução do Plano Anual de Ação dos Direitos da Mulher de Paulínia;
II. Administrar o Fundo Municipal dos Direitos da Mulher – FMDM, e coordenar a
execução da aplicação de seus recursos em consonância com o Plano Anual de
Ação dos Direitos da Mulher de Paulínia;
III. Subscrever o quadro de aplicações de recursos de acordo com Plano Anual de
Ação dos Direitos da Mulher de Paulínia;
IV. Submeter ao Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Paulínia - CMDM,
a aplicação a cargo do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher – FMDM, em
consonância com o Plano Anual de Ação dos Direitos da Mulher de Paulínia;
V. Encaminhar ao Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Paulínia - CMDM,
as demonstrações quadrimestrais de receita e despesas do fundo, o balanço
físico- financeiro das entidades atendidas pelo mesmo e outros demonstrativos;
VI. Encaminhar à contabilidade geral do Município, as demonstrações mencionadas inciso anterior, após aprovação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Paulínia - CMDM;
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VII. Assinar, juntamente com o(a) tesoureiro(a), cheques, ordens de empenho e
pagamento de despesas do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher – FMDM;
VIII. Firmar convênios e contratos referentes a recursos que serão administrados
pelo Fundo Municipal dos Direitos da Mulher – FMDM, em consonância com o
Plano Anual de Ação dos Direitos da Mulher de Paulínia.
Art. 41. São atribuições do(a) Coordenador(a) do Fundo Municipal dos Direitos da
Mulher - FMDM:
I. Preparar as demonstrações mensais de receita e despesa a serem encaminhadas ao(à) Gestor(a) quadrimestralmente;
II. Manter o controle necessário para a execução orçamentária do Fundo, referente
aos empenhos, liquidações e pagamentos das despesas e ao recebimento das
receitas do Fundo;
III. Manter em coordenação com o setor de Patrimônio e Administração, o controle
necessário dos bens patrimoniais com carga do Fundo;
IV. Encaminhar ao(à) gestor(a):
a) quadrimestralmente, as demonstrações de receita e despesas;
b)anualmente, os inventários de bens materiais e serviços;
c) anualmente, o inventário dos bens imóveis e o Balanço Geral do Fundo.
V. Providenciar junto à Contabilidade Geral do Município, as demonstrações que
indiquem a situação econômico-financeira geral do Fundo;
VI. Firmar, com o responsável pelos controles da execução orçamentária, as demonstrações mencionadas anteriormente;
VII. Apresentar ao(à) Gestor(a) a análise e avaliação da situação econômicofinanceira do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher - FMDM, detectada nas
demonstrações mencionadas;
VIII. Manter o controle necessário sobre os contratos e convênios da execução
de programas e projetos do Plano Anual de Ação dos Direitos da Mulher de
Paulínia;
IX. Manter o controle necessário sobre receitas do Fundo Municipal dos Direitos
da Mulher – FMDM;
X.Encaminhar ao representante do Gabinete do Prefeito, os relatórios mensais
de acompanhamento e avaliação da execução orçamentária dos programas e
projetos do Plano Anual de Ação dos Direitos da Mulher de Paulínia;
XI. Solicitar a prestação de contas das entidades conveniadas e atendidas pelo
Fundo Municipal dos Direitos da Mulher - FMDM, bem como o inventário físico- financeiro e mapa de produção para avaliação da curva de crescimento dos
programas e projetos desenvolvidos e análise quantitativa feitas pelo Conselho
Municipal dos Direitos da Mulher de Paulínia - CMDM, em conjunto com o(a)
Gestor(a).
Art. 42. O Serviço de tesouraria tem a responsabilidade de garantir a realização da
arrecadação orçamentária, pagamentos a fornecedores e terceiros, a elabo- ração
do fluxo de caixa, respondendo pela administração de valores do Fundo Municipal
dos Direitos da Mulher - FMDM.
Parágrafo único - São funções básicas do(a) Tesoureiro(a):
I. Controlar o disponível, apurando saldos e controlando a movimentação;
II. Controlar a arrecadação;
III. Emitir e assinar notas de empenho, cheques e ordens de pagamento das despesas do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher - FMDM, juntamente com o(a)
Gestor(a);
IV. Escrituração básica do livro caixa da tesouraria e seu fechamento anual e mensal;
V. Elaboração de boletim diário de tesouraria e sua função;
VI. Emissão de mapa de aplicação;
VII. Elaboração de resumo mensal comparativo de receitas e despesas; VIII. Elaboração do controle de títulos a pagar.
Art. 43. Constituem ativos do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher - FMDM:
I. Disponibilidade monetária em bancos ou aplicações financeiras oriundas das
receitas;
II. Direitos que porventura vierem constituir;
III. Bens imóveis e móveis, com ou sem ônus, destinados à execução dos programas e projetos do Plano Anual de Ação dos Direitos da Mulher de Paulínia.
Parágrafo único - Anualmente se processará o inventário dos bens e direitos
vinculados ao Fundo Municipal dos Direitos da Mulher.

Art. 44. Constituem passivos do Fundo, as obrigações de qualquer natureza que
porventura o Município venha assumir, de comum acordo com o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Paulínia - CMDM, para implementação do Plano
Anual de Ação dos Direitos da Mulher de Paulínia.
Art. 45. A Contabilidade do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher - FMDM, tem
por objetivo evidenciar a situação financeira, patrimonial e orçamentária do próprio
Fundo Municipal dos Direitos da Mulher - FMDM, observados os padrões e normas estabelecidas na legislação.
Art. 46. O orçamento do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher - FMDM, eviden
ciará as políticas e o programa de trabalho governamental, observados o Plano
Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias e os princípios da universalidade e
do equilíbrio.
§1º. Em obediência ao princípio da unidade, o orçamento do Fundo Municipal dos
Diretos da Mulher – FMDM, integrará a lei de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento do Município.
§2º. Serão observados, na elaboração e execução do orçamento do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher - FMDM, os padrões e normas estabelecidas pela
legislação pertinente.
Art. 47. As despesas do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher – FMDM, constituirão de:
I. Financiamento total ou parcial de programas de atendimento e projetos constantes no Plano Anual de Ação dos Direitos da Mulher de Paulínia;
II. Aquisição de material permanente e outros insumos necessários à implantação
do Plano Anual de Ação dos Direitos da Mulher de Paulínia;
III. Desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações do Plano Anual de Ação dos Direitos da
Mulher de Paulínia;
IV. Desenvolvimento de programa de estudos, pesquisas, captação e aperfeiçoamento de recursos necessários à execução do Plano Anual de Ação dos Direitos
da Mulher de Paulínia;
V. Despesas com amortização de encargos de empréstimos contraídos;
VI. Financiamento total ou parcial de programas de atendimento desenvolvidos
por entidades conveniadas ao Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de
Paulínia - CMDM.
Parágrafo único - As entidades assistenciais não governamentais, a que se refere o inciso VI deste artigo, devem estar estabelecidas no Município de Paulínia e
ser declarada de utilidade pública por Lei Municipal.
Art. 48. O disposto na presente Lei será regulamentado por Decreto do Executivo
que deverá ser expedido no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados
da publicação desta Lei.
Art. 49. As despesas com a execução da presente Lei correrão através de dotação orçamentária própria suplementadas se necessário.
CAPÍTULO VII – DISPOSIÇÕES FINAIS
Das Disposições Finais
Art. 50. As deliberações do Conselho, em relação às alterações deste Regimento
Interno, deverão contar com a aprovação de, no mínimo 1/3 de suas representantes.
Parágrafo único. As alterações de que trata este artigo poderão ocorrer a qualquer tempo.
Art. 51. As deliberações e posicionamentos do Conselho serão divulgados apenas
pela Presidente, e na sua ausência ou impedimento pela sua substituta legal.
Art. 52. Uma vez ao ano o Conselho se reunirá extraordinariamente para:
§1°. Análise, Avaliação e votação do Plano de Ação e Aplicação do CMDM do ano
anterior para publicação de Resolução;
§2°. Elaboração do Plano de Ação para o exercício seguinte, devendo ser avaliado
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ao menos uma vez ao semestre, e sujeitando-se às devidas retificações que se
mostrarem necessárias.
Art. 53. Os casos omissos neste Regimento serão deliberados por maioria absoluta (2/3) dos membros do CMDM, sendo que a decisão será publicada no Semanário Municipal através de Resolução do Conselho Municipal dos Direitos da
Mulher - CMDM.
Art. 54. As decisões sobre interpretação do presente Regimento Interno, bem
como sobre os casos omissos, serão registradas em ata e anotadas em livro próprio, passando a constituir precedentes que serão obrigatoriamente observados
até eventual revogação ou modificação.
Parágrafo único. O Regimento Interno será reavaliado a cada 2 (dois) anos e
alterado sempre que necessário.
Art. 55. Este Regimento Interno entrará em vigor na data de sua publicação e
revoga as disposições em contrário de Resoluções anteriores.
Paulínia, 17 de setembro de 2020.
MIRIAM MARIA ANTUNES DE SOUZA
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher

NOTA DE
UTILIDADE
PÚBLICA
Considerando o cenário mundial de pandemia sobre
o COVID-19 (CORONAVÍRUS), e com base nos
decretos Estadual e Municipal, o Conselho Tutelar
de Paulínia com o objetivo de evitar a propagação
do vírus, estará atendendo em regime de plantão os
casos de urgência e emergência, que poderá ser
acionado através dos seguintes serviços:
• GUARDA MUNICIPAL:
153 / 3874-3646
• POLÍCIA MILITAR:
190 / 3874-3184
• DELEGACIA:
3874-1866 / 3874-1411 / 3874-9525
• HOSPITAL MUNICIPAL:
3874-5500
• BOMBEIRO:
197 / 3874-4206
• SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL:
3874 5763
DENÚNCIAS ATRAVÉS DO:
• Denúncias através do Disque 100 – Órgão Federal
• 19 99670 6168 – WHATSAPP DO CONSELHO TUTELAR
• E-mail: conselhotutelar@paulinia.sp.gov.br
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