DIÁRIO OFICIAL
ATOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA
Diário Oficial - Ano XXVIII - Edição 1.578 - 21 de Janeiro de 2021
GABINETE
DECRETO Nº 7958 DE 19 DE JANEIRO DE 2021
“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 e nos termos da autorização constante do artigo 20º, Incisos I, II e III, da Lei 3.784 de 28 de julho de 2020, Lei 3.828 de 28 de
dezembro de 2020, bem como o Art. 43, § 1º, inciso II da Lei no 4.320 de 17 de
março de 1964.
DECRETA:
Artigo 1º - Fica aberto ao Orçamento Municipal Vigente, crédito adicional suplementar no valor de R$ 7.400.286,40 (Sete Milhões, quatrocentos mil, duzentos
e oitenta e seis reais e quarenta centavos) destinado à suplementação das
dotações orçamentárias a seguir discriminadas:
01.
01.09.

Prefeitura Municipal de Paulínia
Secretaria Municipal de Educação

01.09.03 Divisão de Ensino Fundamental
09.03.12.361.0009.2.016. Manutenção de Escolas de Ensino Fundamental
(242) 3.3.90.3000. Material de Consumo.........................................R$ 1.200.143,20
(247) 3.3.90.3900. Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica..R$ 2.500.000,00
TOTAL .............................................................................................R$ 3700.143,20
01.09.04 Divisão de Educação Infantil
09.04.12.365.0009.2.017. Manutenção de Escolas de Ensino Infantil

01.17.02.08.244.0017.2.111. Bloco de Proteção Social Básica – CRAS
(696) 3.3.90.3900. Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica....R$ 513.753,00
01.17.02.08.244.0017.2.112. Bloco de Proteção Social Especial – CREAS
(700) 3.3.90.3900. Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica............R$ 82,75
01.17.02.08.244.0017.2.115. Bloco Gestão do SUAS – IGD SUAS
(705) 3.3.90.3900. Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica......R$ 12.203,09
01.17.02.08.244.0017.2.116. Bloco Gestão do SUAS – IGD PBF
(710) 3.3.90.3900. Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica....R$ 556.986,57
01.17.02.08.244.0017.2.117. Piso de Proteção Social Básica – Estado
(713) 3.3.50.4300. Subvenções Sociais...............................................R$ 29.668,17
01.17.02.08.244.0017.2.118. Piso de Proteção Social Especial Média Complexidade - Estado
(715) 3.3.90.3000. Material de Consumo............................................R$ 184.004,21
01.17.02.08.244.0017.2.134. Piso de Proteção de Alta Complexidade - Estado
(716) 3.3.50.4300. Subvenções Sociais...............................................R$ 34.562,32
TOTA GERAL .................................................................................R$ 1.331.260,11
Artigo 4º - Os recursos para cobertura do crédito adicional suplementar aberto
no artigo anterior, são provenientes do superávit financeiro apurado no Balanço
Patrimonial do exercício de 2020, da Secretaria Municipal de Assistência Social Recursos Federais Vinculados - Bloco Proteção Social Básica – CRAS, Bloco
de Proteção Social Especial – CREAS, Blocos de Gestão do SUAS – IGD
SUAS e IGD PBF, e Recursos Estaduais Vinculados - Pisos de Proteção Social
Básica, Média e Alta Complexidade - Estado.
			
Artigo 5º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

(266) 3.3.90.3000. Material de Consumo.........................................R$ 1.200.143,20
(271) 3.3.90.3900. Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica..R$ 2.500.000,00

Paulínia, 19 de janeiro de 2021.

TOTAL .............................................................................................R$ 3700.143,20

EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal

TOTA GERAL ................................................................................R$ 7.400.286,40
Artigo 2º - Os recursos para cobertura do crédito adicional suplementar aberto no
artigo anterior, são provenientes do superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2020, da Secretaria Municipal de Educação – Recursos
Federais Vinculados - Salário Educação.
Artigo 3º - Fica aberto ao Orçamento Municipal Vigente, crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.331.260,11 (Um Milhão, trezentos e trinta e um mil,
duzentos e sessenta reais e onze centavos) destinado à suplementação das
dotações orçamentárias a seguir discriminadas:
01.
Prefeitura Municipal de Paulínia
01.17. Secretaria Municipal de Assistência Social
01.17.02 FUMASP – Fundo de Assistência Social

Decreto elaborado no Departamento de Orçamentos da Secretaria Municipal de
Finanças e publicado no Gabinete do Prefeito na data supra.
GUILHERME MELLO GRAÇA
Secretário dos Negócios Jurídicos Interino
DECRETO Nº 7959 DE 19 DE JANEIRO DE 2021.
“DISPÕE SOBRE “ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL EXTRAORDINÁRIO AO ORÇAMENTO VIGENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. ”
O cidadão EDNILSON CAZELLATO, Prefeito Municipal de Paulínia, Estado de
São Paulo, no uso de suas atribuições legais e nos termos da autorização constante do artigo 20º, Incisos I, II e III, da Lei 3.784 de 28 de julho de 2020, Lei 3.828

Expediente: A publicação do Diário Oficial do Município de Paulínia obedece à Lei 1.753 de 09/11/93, que cria a Imprensa Oficial do Município de Paulínia. Este Diário 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 (Secretaria de Governo e Serviço de Expediente), Secretaria de Planejamento e Coordenação (Serviço de
Informática) e Secretaria de Negócios Jurídicos. Versão Digital.
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de 28 de dezembro de 2020, bem como o Art. 43, § 1º, inciso II da Lei no 4.320 de
17 de março de 1964.

01.17.02.08.244.0017.2.115.3390-3000.5.312.0000 Recursos para Combate ao
Coronavírus (864) ................................................................................R$ 11.939,49

Considerando as medidas de segurança sanitária preconizadas no Decreto Municipal de nº 7.768 de 16 de março de 2020, no Decreto Municipal de nº 7.773, de
19 de março de 2020, no Decreto Municipal de nº 7781 de 31 de março de 2020
que declara estado de calamidade pública no Município de Paulínia e no Decreto
7954 de 05 de janeiro de 2021, que prorroga os efeitos do estado de calamidade
pública no Município de Paulínia;

Artigo 2° - Os recursos para cobertura do crédito adicional suplementar aberto
no artigo anterior, são provenientes do superávit financeiro apurado no Balanço
Patrimonial do exercício de 2020, da Secretaria Municipal de Assistência Social Recursos Federais Vinculados - Bloco Proteção Social Básica - CRAS, Bloco
de Proteção Social Especial - CREAS e Blocos de Gestão do SUAS - IGD
SUAS, destinados exclusivamente ao enfrentamento da Emergência de Saúde
relacionada ao Coronavírus.

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 Legislativo nº 06, de 2020, que reconhece, para fins do
art. 65 ad Lei Complementar nº 101/2000, a ocorrência do estado de calamidade
pública, nos termos da solicitação do Presidente da República encaminhada por
meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020;
Considerando a aprovação do projeto de Decreto Legislativo nº 03, de 2020, da
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que reconhece o estado de calamidade pública no Estado de São Paulo até a data de 31 de dezembro de 2020,
objeto do Decreto nº 64.879, de 20 de março de 2020;
Considerando o disposto no art. 45, incisos IV, VI e parágrafo único da Lei Orgânica do Município;
Considerando a Portaria 369 de 29 de abril de 2020 que dispõe acerca do atendimento do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - Cadastro
Único, disposto pelo Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007, no Distrito Federal
e nos municípios que estejam em estado de calamidade pública ou em situação de
emergência reconhecidos pelos governos estadual, municipal, do Distrito Federal
ou Federal, inclusive a Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional
declarada pela Organização Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de 2020, em
decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19).
Considerando a decisão liminar proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ação
direta de inconstitucionalidade nº 6.625, datada de 30 de dezembro de 2020, que
prorrogou as disposições contidas no Decreto Legislativo nº 06/2020;
DECRETA:
Artigo 1º - Fica a Secretaria Municipal de Finanças, Departamento de Orçamentos
autorizado a abrir no orçamento do corrente exercício, crédito adicional extraordinário no valor total de R$ 227.970,04 (Duzentos e vinte e sete mil, novecentos e
setenta reais e quatro centavos), conforme abaixo consignado:
01.17. Prefeitura Municipal de Paulínia
01.17. Secretaria Municipal de Assistência Social
01.17.02 FUMASP – Fundo de Assistência Social
01.17.02.08.244.0017.2.111. Bloco Proteção Social Básica - CRAS
01.17.02.08.244.0017.2.111.3390-3000. Material de Consumo
01.17.02.08.244.0017.2.111.3390-3000.5. Transferências e Convênios Federais
Vinculados
01.17.02.08.244.0017.2.111.3390-3000.5.312.0000 Recursos para Combate ao
Coronavírus (862)................................................................................R$ 76.675,38
01.17.02.08.244.0017.2.112. Bloco Proteção Social Especial - CREAS
01.17.02.08.244.0017.2.112.3390-3000. Material de Consumo
01.17.02.08.244.0017.2.112.3390-3000.5. Transferências e Convênios Federais
Vinculados
01.17.02.08.244.0017.2.112.3390-3000.5.312.0000 Recursos para Combate ao
Coronavírus (863) .............................................................................R$ 139.355,17
01.17.02.08.244.0017.2.115. Bloco de Gestão do SUAS – IGD-SUAS
01.17.02.08.244.0017.2.115.3390-3000. Material de Consumo
01.17.02.08.244.0017.2.115.3390-3000.5. Transferências e Convênios Federais
Vinculados

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Paulínia, 19 de janeiro de 2021.
EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal
Decreto elaborado no Departamento de Orçamentos da Secretaria Municipal de
Finanças.
GUILHERME MELLO GRAÇA
Secretário dos Negócios Jurídicos Interino
DECRETO Nº 7960, DE 19 DE JANEIRO DE 2021
“DÁ NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 1º DO DECRETO 7860 DE 06 DE
AGOSTO DE 2020, QUE ALTEROU O ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 6.901,
DE 17 DE NOVEMBRO DE 2.015”
O cidadão EDNILSON CAZELLATO, Prefeito Municipal de Paulínia, usando das
atribuições de seu cargo estabelecidas no inciso XV do Artigo 45 da Lei Orgânica
do Município e de conformidade com as normas contidas no Decreto-Lei Federal
nº 3365, de 21 de junho de 1941, e com base nos elementos contidos protocolado
nº 24554/2015, DECRETA:
ARTIGO 1° - O artigo 1º do Decreto nº 7.860, de 06 de agosto de 2020, que alterou o artigo 1º do Decreto nº 6.901, de 17 de novembro de 2015, passa a ter a
seguinte redação:
“ARTIGO 1° - Ficam declaradas de utilidade pública e autorizada a desapropriação, via amigável ou judicial, as faixas a serem destacadas da Gleba C objeto da
matrícula nº 6.522 do 4º RI Campinas-SP, de propriedade de JOSÉ JAYME DE
MORAES SALLES GONÇALVES CORTES, necessárias para complementação
da PLN–165 (prolongamento da Avenida João Aranha), implantação da Ponte e
saias de talude, conforme segue:
FAIXA 1: Inicia-se num ponto em comum entre a faixa destacada para abertura
da Rua 1, a Avenida Dos Trabalhadores e a área em questão; daí segue em linha
reta, com azimute 123º34’01”, numa distância de 55,15m, confrontando com a
Avenida Dos Trabalhadores; daí segue em linha reta, com azimute 351º13’27”,
numa distância de 31,83m; daí segue em curva a direita com raio de 25,00m numa
distância de 17,44m; daí segue em linha reta, com azimute 31º11’16”, numa distância de 46,34m; daí segue em linha reta, com azimute 36º13’27”, numa distância
de 271,81m; daí segue em linha reta, com azimute 351º13’27”, numa distância de
18,96m, todos confrontando com a gleba Remanescente C-4; daí deflete à esquerda e segue em curva à esquerda, com raio de 60,00m, numa distância de 61,76m;
daí segue em linha reta, com azimute de 216º10’49”, numa distância de 300,52m;
daí segue em curva à esquerda, com raio de 20,00m, numa distância de 32,33m,
todos confrontando com a faixa destacada para abertura da Rua 1, chegando ao
ponto inicial e fechando uma área de 15.853,13m².
FAIXA 2: Inicia-se num ponto em comum entre o Remanescente C-1, a Avenida
Dos Trabalhadores e a área em questão; daí segue em linha reta, com azimute 123º34’01”, numa distância de 20,76m, confrontando com a Avenida Dos
Trabalhadores; daí segue em curva à esquerda, com raio de 20,00m,
numa distância de 30,50m; daí segue em linha reta, com azimute 36º10’49”, numa
distância de 342,59m; daí segue em curva à direita, com raio de 30,00m, numa
distância de 32,35m; daí segue em linha reta, com azimute de 98º54’41”, numa
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distância de 20,56m; daí segue em curva à esquerda, com raio de 25,00m, numa
distância de 27,67m; daí segue em linha reta, com azimute de 35º30’06”, numa
distância de 52,74m, todos confrontando com a faixa destacada para abertura da
Rua 1; daí deflete à esquerda e segue numa distância de 48,58m, confrontando
com o Rio Atibaia (Represa Salto Grande da CPFL); daí deflete à esquerda e
segue em linha reta, com o azimute 216º10’49”, numa distância de 54,10m; daí
deflete à direita e segue em curva à esquerda, com raio de 17,00m, numa distância
de 28,77m; daí segue em linha reta, com azimute de 207º12’55”, numa distância
de 91,11m; daí segue em linha reta, com azimute de 216º10’49”, numa distância
de 265,29m; daí segue em linha reta, com azimute de 236º59’00”, numa distância de 5,79m; daí segue em curva à direita, com raio de 41,00m, numa distância
de 30,13m; daí segue em linha reta, com azimute 279º05’26”, numa distância de
18,09m, todos confrontando com o Remanescente C-1, chegando ao ponto inicial
e fechando uma área de 5.685,92m².

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, SONORIZAÇÃO E DEMAIS ITENS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO
DATA E HORA LIMITE PARA CREDENCIAMENTO NO SITIO DA CAIXA ATÉ:
03/02/2021 ÀS 08h30
DATA E HORA LIMITE PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ:
03/02/2021 ÀS 09h
INÍCIO DA DISPUTA DA ETAPA DE LANCES: 03/02/2021 ÀS 10h30
Obtenção do Edital: gratuito através do sítio www.paulinia.sp.gov.br/editais ou
www.licitacoes.caixa.gov.br.

ARTIGO 2° - As despesas decorrentes da execução deste Decreto correrão por
conta de dotação própria do orçamento vigente, suplementada se necessário.

ERRATA DO EXTRATO DE RESCISÃO DO CONTRATO SOB Nº 079/2018

Paulínia, 18 de janeiro de 2021.
EDNILSON CAZELLATO
PREFEITO MUNICIPAL

EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal

PROTOCOLADO: 06.432/2018
OBJETO: TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO SOB Nº 079/2018, DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM ELEVADORES, PLATAFORMAS ACESSÍVEIS, ESCADAS ROLANTES, MONTA CARGAS E MONTA PRATOS.
No Extrato de rescisão do contrato sob nº 079/2018, publicado no semanário Diário Oficial - Ano XXVIII - Edição 1.577 - 14 de Janeiro de 2021, página 10.

Lavrado na Secretaria dos Negócios Jurídicos e publicado no Gabinete do Prefeito,
na data supra.

ONDE SE LÊ:
DATA DA ELABORAÇÃO DO TERMO DE RESCISÃO: 01/12/2020.

RENATO DE CAMARGO GONÇALVES
Secretário de Planejamento e Controle Urbano Interino

LEIA–SE:
DATA DA FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE RESCISÃO: 07/12/2020.

ARTIGO 3° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário, revogando em especial o decreto 7851.
Paulínia, 19 de janeiro de 2021

DECRETO Nº 7961, DE 19 DE JANEIRO DE 2021
“DISPÕE SOBRE A REVOGAÇÃO DO DECRETO DE NÚMERO 5.178/2004.”
O cidadão EDNILSON CAZELLATO, Prefeito do Município de Paulínia, usando
das atribuições legais de seu cargo, estabelecidas no inciso IV do Artigo 45 da Lei
Orgânica do Município, e com base nos elementos constantes no protocolado nº
10.585/2002 e juntadas, DECRETA:
Art. 1º Fica revogado o Decreto Municipal de número 5.178/2004, que aprovaram
os projetos do Condomínio Vertial Fechado, a ser implantado em área, objeto da
Matrícula nº 111.314 do 2º Serviço de Registro de Imóveis de Campinas, de propriedade da Nexus Participações S/C Ltda.
Parágrafo único. A presente revogação, à pedido do proprietário está consubstanciada em documentações e demais informações constantes do protocolado nº
10.585/2002 e juntadas.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução do presente Decreto correrão por
conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Paulínia, 19 de janeiro de 2021.
EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal
Lavrado e publicado no Gabinete do Prefeito, na data supra.
GUILHERME MELLO GRAÇA
Secretário dos Negócios Jurídicos Interino

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2021
EDITAL DE PUBLICAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS/DICONT
EXTRATO DE CONTRATO SOB Nº 007/2021
PROTOCOLADO: 25.938/2020.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.
CONTRATADA: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
CNPJ nº 65.817.900/0001-71
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE FORMA PARCELADA PARA CONTINUIDADE DE ATENDIMENTO À PACIENTE “C.M.M.C.”, correspondendo a:
Item Qtde. Unid. Código Especificação
Valor Unitário
1
1.568 CPS 45498 ALECTINIBE 150 MG, CÁPSULAS
R$ 95,66
VALOR TOTAL: R$ 149.994,88

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R$ 149.994,88 (cento e quarenta e nove
mil, novecentos e noventa e quatro reais e oitenta e oito centavos).
DATA DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO: 12/01/2021.
PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias, a contar da assinatura do contrato.
MODALIDADE: dispensa do procedimento licitatório; com base no artigo 24, inciso IV da Lei 8666/93.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS/DICONT
EXTRATO DE CONTRATO SOB Nº 008/2021
PROTOCOLADO: 23.707/2020.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.
CONTRATADA: MANGIERI, MELO & CIA CURSOS E EDITORA LTDA
CNPJ nº 14.744.004/0001-99
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA
E ASSESSORIA PARA ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R$ 17.000,00 (dezessete mil reais).
DATA DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO: 12/01/2021.
PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias, a contar da assinatura do contrato.
MODALIDADE: dispensa do procedimento licitatório; com base no artigo 24, inciDiário Oficial | Paulínia | Edição 1.578 | Paulínia, 21 de Janeiro de 2021 |
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so IV da Lei 8666/93.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS/DICONT

07

2

EQUIPAMENTO DE RX ODONTOLÓGICO. COLUNA
EM BASE MÓVEL COM RODÍZIOS, COM BRAÇO
CONVENCIONAL; COM AMPERAGEM DE 7mA,
POTÊNCIA DO CABEÇOTE TENSÃO DO TUBO DE
70 KVP, BIVOLT 127V~220V. COM COMANDO ELETRÔNICO DIGITAL E CABO ESPIRALADO, POTÊNCIA DO APARELHO DE 1200 VA, COM MANUAL EM
PORTUGUÊS E GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.

UN

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SOB Nº 022/2021
PROTOCOLADO: nº 23.855/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO.
DATA DA FORMALIZAÇÃO DA ATA: 14/01/2021.
PRAZO: 12 (doze) meses, consecutivos a partir da sua assinatura, não cabendo
quaisquer prorrogações, sendo que parte do pagamento será feita com créditos
orçamentários referentes ao ano de 2021 e a outra parte com créditos referentes
ao ano de 2022.
CNPJ: 12.420.164/0009-04
Razão Social: CM HOSPITALAR S.A.
1ª

Item
1

Qtd

Unid

13000 SER

Descrição
ENOXAPARINA 40 MG / 0,4 ML, SERINGAS PRÉENCHIDAS, COM SISTEMA DE SEGURANÇA.

Valor
Unitário:
R$
21,30

MODALIDADE: Pregão Eletrônico 168/2020.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS/DICONT

MODALIDADE: Pregão Eletrônico 165/2020.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS/DICONT
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SOB Nº 024/2021
PROTOCOLADO: nº 17.783/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS.
DATA DA FORMALIZAÇÃO DA ATA: 15/01/2021.
PRAZO: 12 (doze) meses, consecutivos a partir da sua assinatura, não cabendo
quaisquer prorrogações. Sendo que parte do pagamento será feita com créditos
orçamentários referentes ao ano de 2021 e a outra parte com créditos referentes
ao ano de 2022.
CNPJ: 04.063.331/0001-21
Razão Social: CIRURGICA UNIAO LTDA
Item: Qtde: Unid:

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SOB Nº 023/2021
PROTOCOLADO: nº 18.130/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
ODONTOLÓGICOS.
DATA DA FORMALIZAÇÃO DA ATA: 14/01/2021.
PRAZO: 12 (doze) meses, consecutivos a partir da sua assinatura, não cabendo
quaisquer prorrogações, sendo que parte do pagamento será feita com créditos
orçamentários referentes ao ano de 2021 e a outra parte com créditos referentes
ao ano de 2022.
CNPJ: 71.505.564/0001-24
Razão Social: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA
Item Qtd. Unid.

04

4

UN

1ª

06

10

UN

Descrição

R$
6.577,61

Valor
Unitário

AUTOCLAVE ODONTOLÓGICA 21 LITROS TIPO
GRAVITACIONAL QUE SERVE PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SOB PRESSÃO, BIVOLT DE 127/220
V, TAMPA EM INÓX, CAMARA INTERNA COM TRÊS
BANDEJAS DE ALUMINIO ANODIZADO, DESAERAR$
ÇÃO E DESCOMPRESSÃO AUTOMÁTICOS CAPACI- 3.410,00
DADE 21 LITROS. POTÊNCIA DE 1600 W,FREQUÊNCIA DE 50 A 60 HZ, COM REGISTRO NA ANVISA.
GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÍNIMA DE UM
ANO.
BOMBA A VÁCUO PARA SUCÇAO DE ALTA POTENCIA PARA ODONTOLOGIA; C/ CAPACIDADE PARA
NO MINIMO 4 CONSULTÓRIOS SIMULTANEAMENTE COM GABINETE; COMPATIVEL E ADAPTAVEL
COM TODOS OS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO MERCADO; INSTALAÇÃO A DISTÂNCIA
APROXIMADA DE 15M, ACOMPANHA MANGUEIRAS
E ADAPTADORES; VÁCUO MINIMO DE 500 MM/HG;
MOTOR DE 1 HP (NO MÍNIMO), EIXO CENTRAL EM
ACO INOX, FLANGE, ROTOR E TAMPA EM BRONZE;
R$
VAZÃO DE AR DE 200 L/MIN; FILTRO COLETOR DE
3.400,00
DETRITOS COM TELA EM AÇO INOX, ESCOAMENTO DIRETO PARA O ESGOTO E ABAFADOR DE SAÍDA; COMANDO DE ACIONAMENTO ELETRONICO,
PROTETOR TERMICO; GABINETE DE PROTEÇÃO
EM AÇO E PINTURA EPOXI DE FACIL ASSEPSIA;
VOLTAGEM : 220V/60HZ; GARANTIA MÍNIMA DE 1
ANO E PEÇAS DE REPOSIÇÃO POR 5 ANOS; ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE, MANUAIS DE
INSTALACAO E INSTRUÇÃO.

1ª
13

75

L

Descrição:

Valor
Unitário:

ENXAGUANTE BUCAL À BASE DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA. ANTISSÉPTICO BUCAL,
COMPOSTO POR DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA A 0,12%, ADOCICADO COM XILITOL, SABOR MENTA, ISENTO DE ÁLCOOL E DE LAUREL
SULFATO DE SÓDIO, COM SABOR AGRADÁVEL.
EMBALAGEM EM FRASCO COM BICO OU COPO
DOSADOR. TRAZENDO EXTERNAMENTE NA
EMBALAGEM OS DADOS DE MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO, RECOMENDAÇÕES E INSTRUÇÕES PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO DA DATA DE ENTREGA,
COM NO MÍNIMO 1 LITRO. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA

R$
20,00

MODALIDADE: Pregão Eletrônico 149/2020.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS/DICONT
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SOB Nº 025/2021
PROTOCOLADO: nº 17.783/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS.
DATA DA FORMALIZAÇÃO DA ATA: 15/01/2021.
PRAZO: 12 (doze) meses, consecutivos a partir da sua assinatura, não cabendo
quaisquer prorrogações. Sendo que parte do pagamento será feita com créditos
orçamentários referentes ao ano de 2021 e a outra parte com créditos referentes
ao ano de 2022.
CNPJ: 08.849.206/0001-00
Razão Social: DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS
LTDA.
Valor
Item: Qtde: Unid:
Descrição:
Unitário:
ABRIDOR DE BOCA ODONTOLÓGICO CONFEC1ª
CIONADO EM SILICONE, TAMANHO ADULTO (ME1
50
UN
R$ 5,39
DIDAS:40 MM X 30 MM X20 MM). VALIDADE DE 5
ANOS. AUTOCLAVÁVEL.REGISTRO NA ANVISA
CARIOSTÁTICO A BASE DE SOLUÇÃO DE DIAMI4
30
FR NO FLUORETO DE PRATA, NA CONCENTRAÇÃO R$ 24,75
DE 12%.FRASCO COM 10 ML. REGISTRO ANVISA
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6

9

300

60

KIT

UN

11

50

KIT

12

70

KIT

16

60

CX

17

18

100

100

CX

KIT

CIMENTO RESTAURADOR À BASE DE IONÔMERO DE VIDRO, APRESENTANDO: PÓ: COMPOSIÇÃO DE VIDRO DE ALUMINOFLUORSILICATO,
ÁCIDO POLICARBOXÍLICO, FLUORETO DE CÁLCIO. CONTÉM 10G DE PÓ. COMPOSIÇÃO DO
LÍQUIDO: ÁCIDO POLIACRÍLICO E ÁGUA, CONTÉM 08 G DE LÍQUIDO. O KIT DEVE CONTER: 01
DOSADOR E 01 BLOCO DE ESPATULAÇÃO. COR
A3
PINÇA PORTA GRAMPO PALMER PARA ODONTOLOGIA; PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO ; CABO
CONTENDO INSCRICAO DO NUMERO E MARCA;
EXTREMIDADE DE SUPERFICIE IRREGULAR;
PONTA ATIVA ALINHADA PARA BOA PREENSÃO;
ENCAIXES PERFEITOS E ALINHADOS; CONFECCIONADA CONFORME NBR 7153-1 EM ACO INOX
COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITO;
PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE,
EMBALADA INDIVIDUALMENTE; CONSTANDO
EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO;
MATRIZ EM AÇO INOX SECCIONAL MODELO
UNIMATRIX MÉDIA-MATRIZ PARA ODONTOLOGIA;
EM ACO INOX; TIPO SECCIONAL; MODELO UNIMATRIX; MÉDIA; PARA RESTAURACOES CLASSE
II; AUTOCLAVÁVEL; REFIL COM 50 MATRIZES;
CONSTANDO EXTERNAMENTE TAMANHO, MARCA, PROCEDENCIA;
ANEL DE RETENÇÃO/ GRAMPO REFORÇADO
PARA FIXAÇÃO DE MATRIZES PRÉ- FORMADAS PARA RESTAURAÇÕES CL II ,PARA AFASTAMENTO INTERPROXIMAL QUE GARANTA A
ESTABILIDADE DA MATRIZ (COMPATÍVEL COM
UNIMATRIX). FEITOS DE METAL RESISTENTE,
PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE.
EMBALAGEM COM DUAS UNIDADES+OITO PROTETORES DE SILICONE. COM VALIDADE MÍNIMA
DE DOIS ANOS E REGISTRO NA ANVISA.
ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO HIDROLISADO, LIOFILIZADA, CAIXA COM 10 UNIDADES
(EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM BLÍSTERES, NA MEDIDA DE 1,0 CM X 1,0 CM X 1,0 CM).
ESTERLIZADA POR RAIOS GAMA. USO ÚNICO.
REGISTRO ANVISA
FIO DE SUTURA NYLON 5.0 MONOFILAMENTO
PRETO COM AGULHA CTI 3/8 CIRC. TRG. C 2 CM.
COM 45 CM DE COMPRIMENTO CADA FIO. CAIXA
COM 24 ENVELOPES EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. ESTÉRIL. USO ÚNICO. REGISTRO NA
ANVISA.
LIMA ENDODÔNTICA TIPO ROTATÓRIA CONFECCIONADA EM NÍQUEL TITÂNIO DE SECÇÃO
TRIANGULAR CONVEXA ELETROPOLIDA PARTE
ATIVA EM APROXIMADAMENTE 55% DE NÍQUEL
E 45% DE TITÂNIO, COM CONICIDADES MÚLTIPLAS NA MESMA LIMA, KIT COM NUMEROS
SX, S1, S2, F1, F2 E F3 – COMPRIMENTO DE 21
MM CABO ANATÔMICO E COM ENCAIXE PARA
CONTA ÂNGULO. EMBALAGEM EM CAIXA COM 6
UNIDADES, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO
PRODUTO, CONTENDO ENTERNAMENTE MARCA
COMERCIAL E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO.

quaisquer prorrogações. Sendo que parte do pagamento será feita com créditos
orçamentários referentes ao ano de 2021 e a outra parte com créditos referentes
ao ano de 2022.
R$ 28,00

CNPJ: 29.228.030/0001-31
Razão Social: GALEGOS IMPORTADORA LTDA
Item: Qtde: Unid:
1ª
10

R$ 65,98

2000

UN

Descrição:
PROTETOR LABIAL COM PROTEÇÃO UVA/
UVB,NO MÍNIMO FATOR 30. APRESENTAÇÃO
FARMACÊUTICA: BASTÃO LABIAL. REGISTRO
NA ANVISA.

Valor
Unitário:
R$ 3,45

MODALIDADE: Pregão Eletrônico 149/2020.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS/DICONT
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SOB Nº 027/2021

R$
140,00

R$
155,00

R$ 44,60

PROTOCOLADO: nº 17.783/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS.
DATA DA FORMALIZAÇÃO DA ATA: 15/01/2021.
PRAZO: 12 (doze) meses, consecutivos a partir da sua assinatura, não cabendo
quaisquer prorrogações. Sendo que parte do pagamento será feita com créditos
orçamentários referentes ao ano de 2021 e a outra parte com créditos referentes
ao ano de 2022.
CNPJ: 34.369.780/0001-63
Razão Social: J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS
AUTOMOTIVOS EIRELI
Valor
Item: Qtde: Unid:
Descrição:
Unitário:
1ª
CREME DENTAL 50 G,COM 1100 PPM DE
5
40000 BNG FLÚOR ATIVO, SABOR VARIADO, TIPO INFANR$ 1,24
TIL. REGISTRO ANVISA

MODALIDADE: Pregão Eletrônico 149/2020.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS/DICONT
R$ 29,90

R$
189,00

MODALIDADE: Pregão Eletrônico 149/2020.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS/DICONT
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SOB Nº 026/2021
PROTOCOLADO: nº 17.783/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS.
DATA DA FORMALIZAÇÃO DA ATA: 15/01/2021.
PRAZO: 12 (doze) meses, consecutivos a partir da sua assinatura, não cabendo

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SOB Nº 028/2021
PROTOCOLADO: nº 17.783/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS.
DATA DA FORMALIZAÇÃO DA ATA: 15/01/2021.
PRAZO: 12 (doze) meses, consecutivos a partir da sua assinatura, não cabendo
quaisquer prorrogações. Sendo que parte do pagamento será feita com créditos
orçamentários referentes ao ano de 2021 e a outra parte com créditos referentes
ao ano de 2022.
CNPJ: 06.923.493/0001-18
Razão Social: MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS EIRELI
Valor
Item: Qtde: Unid:
Descrição:
Unitário:
ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA, CERDAS DE
NYLON RETAS COM 28 TUFOS DE CERDAS,
DISTRIBUÍDOS EM 04 FILEIRAS DE TUFOS,
1ª
CABO RETO, MEDINDO 14-15 CM, PERSONA7
40000 UN LIZADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
R$ 0,39
EM LETRAS DOURADAS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM CAIXA PLÁSTICA OU COM
PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE CABEÇA( REMOVÍVEL E REUTILIZÁVEL ). REGISTRO ANVISA

MODALIDADE: Pregão Eletrônico 149/2020.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS/DICONT

SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N.º 022/2021
EXONERA, A PEDIDO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM – CONTRATO POR
TEMPO DETERMINADO – PROCESSO SELETIVO Nº 02/2020 – SAÚDE –
COVID 19 .
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 1132/2021,
a senhora ZENILDA FRINCENSAFT, portadora do CPF nº 155.060.178-47, matrícula funcional 13809-6, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, na função de
Técnico de Enfermagem – Contrato por Tempo Determinado, admitido através do
Processo Seletivo nº 02/2020 – Saúde – COVID 19 – Edital de Homologação nº
02/2020, a partir de 14/01/2021.
II - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos
retroativos a 14 de janeiro de 2021.
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
Paulínia, 15 de janeiro de 2021.
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 023/2021
EXONERA, A PEDIDO, A SERVIDORA 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 1100/2021,
a servidora estatutária MILENA PEREIRA DE CAMPOS PADILHA, portadora do
CPF nº 216.774.188-00, matrícula funcional 10926-6, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, do cargo de Técnico de Enfermagem, a partir de 20/01/2021,
declarando a vacância do correspondente cargo.
II - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos
a partir de 20 de janeiro de 2021.
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
Paulínia, 15 de janeiro de 2021.
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 024/2021
COLOCA SERVIDORA À DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAULÍNIA.
O cidadão EDNILSON CAZELLATO, Prefeito Municipal, usando das atribuições legais de seu cargo e em conformidade com a Lei Municipal nº 3.628, de
12/04/2018 e Protocolo 527/2021, pela presente,

R E S O L V E:
I - Colocar à disposição da Câmara Municipal de Paulínia, a servidora CLEUSA
APARECIDA SILVA DE PAULA, Agente de Apoio Operacional, lotada Secretaria
Municipal de Saúde, matrícula nº 8457-3, CPF 100.601.578-79.
II – A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos
a partir de 01 de fevereiro de 2021.
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
Paulínia, 19 de janeiro de 2021.
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 TRANSPORTES
ATO DE JUSTIFICATIVA
ART. 5º DA LEI FEDERAL Nº 8.987/1995
Ato do Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Paulínia, Estado de São
Paulo, efetuando a justificativa a que se refere o artigo 5º da Lei Federal nº 8.987
de 13 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão de serviços públicos, previsto no art. 175 da Constituição Federal e dá outras
providências.
CONSIDERANDO que o Município de Paulínia possui a competência constitucional para organizar e prestar, direta ou sob regime de concessão, o “serviço
de transporte público coletivo de passageiros”, ex vi do art. 30, V da Constituição
Federal;
CONSIDERANDO que o art. 175 da Constituição Federal, o art. 124 da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993 e o art. 1º da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de
1995, determinam que as permissões ou concessões de serviços públicos devem
ser feitas sempre através de licitação;
CONSIDERANDO que a Lei Municipal nº 3.532/2016 autoriza o poder executivo a
outorgar à iniciativa privada, em regime de concessão, a prestação de serviços de
transporte público coletivo de passageiros no Município de Paulínia;
CONSIDERANDO que o Poder Público Municipal não detém a expertise, know-how, técnica e mão-de-obra específica para operar, de forma autárquica, os “serviços de transporte público coletivo de passageiros no Município de Paulínia”;
CONSIDERANDO ser razoável, plausível e viável ao Poder Público, dado a sua
essencialidade, a “prestação de serviços de transporte público coletivo de passageiros no Município de Paulínia” sob a responsabilidade da iniciativa privada, no
regime de concessão;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 5º da Lei Federal nº. 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, justifica:
I – O Município de Paulínia, Estado de São Paulo, oportunamente, tornará público
o procedimento licitatório na modalidade de Concorrência Pública, para a concessão dos “serviços de transporte público coletivo de passageiros no Município
de Paulínia”, para empresa ou consórcio de empresas, pelo prazo de até 10
(dez) anos, podendo ser prorrogado a critério do Poder concedente;
II – A área de abrangência da concessão compreende o “serviço de transporte
público coletivo de passageiros no Município de Paulínia”;
III – A contratação de empresa ou consórcio de empresas decorre da natureza e
da complexidade do serviço, do alto custo operacional envolvido na prestação
dos serviços, afastando o risco de inviabilidade técnica e econômica da exploração dos “serviços de transporte público coletivo de passageiros no Município
de Paulínia”;
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IV – O fundamento legal para a outorga da referida Concessão, dentre outros dispositivos citados, advém da Lei Municipal nº 3.532 de 22 de dezembro de 2016
e da Lei Federal nº 8.987/95.
V - Os serviços serão delegados em regime de exclusividade dado que a instituição de competição para os serviços implicaria em sua inviabilidade econômico-financeira, inclusive considerando os investimentos a serem realizados.

CONSELHOS
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAULÍNIA - CME
CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO ORDINÁRIA VIRTUAL
CÂMARA FUNDEB

Paulínia-SP, 21 de janeiro de 2021.

A Presidente da Câmara FUNDEB, CONVOCA os membros desta câmara e convida os Conselheiros do Conselho Municipal de Educação de Paulínia -CME, para se
reunirem no dia 27 de janeiro de 2021, das 13h30 às 15h30 (teto), em atendimento a demanda desta Comissão. Não havendo “quórum” (mínimo de 1/3), a sessão
será instalada com qualquer número meia hora após, em segunda convocação.

EDNILSON CAZELLATO
Prefeito do Município de Paulínia

LOCAL DA REUNIÃO: Reunião Virtual da Comissão de Infraestrutura através do
aplicativo GOOGLE MEET:

Publique-se o presente 03 (três) vezes no Diário Oficial do Estado – DOESP, no
Semanário Oficial do Município, e em jornal de grande circulação, para conhecimento público.

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O Órgão Executivo Municipal de Trânsito de Paulínia, no uso das atribuições
legais previstas no Decreto Municipal 6.674/2014 e com base na Lei Municipal
nº 3.368/2014, faz saber a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e possa interessar que fica o Sr. GUILHERME AUGUSTO
ALVES DE OLIVEIRA (CPF Nº 421.935.388-75) proprietário do veículo FIAT/
UNO MILE EP, cor VERMELHA, Placa CCW6237, estacionado na Rua Mansueto Breda, nº 62, Bairro Jd Santa Cecília, Paulínia-SP, NOTIFICADO(A) a
retirar o referido veículo do local informado em até 05 (cinco) dias, a contar
da data da publicação deste, por se encontrar em estado de abandono na via
pública, nos termos da Ficha de Verificação de Veículo Abandonado - FVVA
nº 353/2021 preenchida em 22/12/2020 pelo agente de matrícula nº 6642-7,
sendo que o não atendimento implicará na REMOÇÃO do referido veículo
ao pátio, podendo ser leiloado.

Para participar acesse o link: https://meet.google.com/ifx-vpgx-bjx
ORDEM DO DIA:
• Abertura;
• Verificação de presença;
• Aprovação da Ata da reunião anterior “Câmara FUNDEB” referente ao dia:
17/12/2020.
PAUTA
1- Análise e aprovação do Parecer do FUNDEB, referente ao 4º Trimestre de 2020;
2- Organização para assinatura do Parecer do FUNDEB, referente ao 4º Trimestre
de 2020 (prazo para entrega até dia 01/02/2021);
3- Apresentação da tabela de ofícios enviados e recebidos da Câmara FUNDEB
(2017/2018/2019 e 2020);
4- Avaliação da Gestão 2019-2020;
-Pauta Aberta
-Encerramento da ordem do dia.
NARA MARTINS MORETTI
Presidente da Câmara FUNDEB
Conselho Municipal de Educação de Paulínia
Gestão 2019-2020

Paulínia, 18 de janeiro de 2021.
MAICK DE SOUZA LUCIZANO
Secretário Municipal de Segurança Pública

CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE PAULÍNIA – CMI

SECRETARIA DE NEGÓCIOS DA RECEITA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE TAXA DE
FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO
O DETF – Departamento de Tributos e Fiscalização, órgão vinculado à Secretaria
Municipal dos Negócios da Receita da Prefeitura Municipal de Paulínia, Estado
de São Paulo, no uso de suas atribuições que a lei lhe confere, em especial a Lei
Complementar Municipal nº 16/1999, NOTIFICA o sujeito passivo abaixo elencado
a RECOLHER, dentro do prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação deste
edital, a Taxa de Fiscalização de Estabelecimento (TFE) referente aos respectivos anos, nos exatos termos do que dispõem os artigos 310 e 311, ambos da
supracitada legislação municipal (Código Tributário de Paulínia).
Contribuinte

CNPJ/MF

Protocolo
Administrativo

Ano Calendário

TS ENGENHARIA E
CONSTRUCOES LTDA

01.601.246/0001-81

23404/2020

2017, 2018,
2019 e 2020

Ressaltamos, ainda, que o não pagamento e/ou não apresentação de recurso
administrativo no prazo assinalado de 30 (trinta) dias a contar da publicação
deste, ensejará na inclusão do débito fiscal em dívida ativa e posterior cobrança
judicial, nos termos da legislação em vigor.

RESOLUÇÃO nº 01 de 18 de janeiro de 2021.
O Conselho Municipal do Idoso de Paulínia – CMI, em REUNIÃO ORDINÁRIA realizada em 18 de janeiro de 2021, no uso de suas atribuições legais que lhe confere
a Lei Municipal nº 3.144, de 17 de novembro de 2010, resolve:
Tornar público a Recondução das Conselheiras abaixo discriminadas:
• Márcia Suely Freitas Pendlioswski – Representante Pastoral da Pessoa Idosa
• Marlene Maria dos Santos Silva – Representante de Usuários do SUS;
• Maria Casado de Souza – Representante de Usuários do SUAS;
• Carmem Cecília Gimenez Corrêa – Representante Pastoral da Pessoa Idosa;
• Cristina Tornai Vitelli – Representante de Usuários do Suas.
Para mais um mandato de 25 de maio de 2020a 25 de maio de 2022.
Paulínia, 30 de novembro de 2020.
JORCIVAL FERNANDES DE OLIVEIRA
Presidente do CMI
CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE PAULÍNIA – CMI
RESOLUÇÃO Nº 02/2021

Para maiores esclarecimentos e dirimir quaisquer dúvidas, entrar em contato através do telefone: 3874- 5689.

DISPÕE SOBRE O PROCESSO DE ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES TITULARES E SUPLENTES DA SOCIEDADE CIVIL AO CONSELHO MUNICIPAL DO
IDOSO BIÊNIO 2021 A 2023

JOSÉ LUIZ DA SILVA BRAGA
Secretário Municipal de Negócios da Receita

O Conselho Municipal do Idoso de Paulínia em cumprimento ao disposto na Lei
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Municipal nº 3.144, de 17 de Novembro de 2010, em seu artigo 4º, convoca as
Eleições Municipais para representantes Suplentes da Sociedade Civil ao Conselho Municipal do Idoso de Paulínia com o objetivo de recomposição para o Biênio
junho 2021/2023, conforme deliberado em Reunião Ordinária no dia 18 de janeiro de 2021.
CAPÍTULO I
Do Objetivo e Definições do Pleito Eleitoral.
Artigo 1º - A eleição realizar-se-á no dia 26 de março de 2021 das 9h às 14h, no
Anfiteatro do Centro de Convivência da Melhor Idade “Tia Lídia”, situado a
Rua Aristóteles Costa nº 208 – Jardim Fortaleza.

§ 2º - Havendo registro de uma mesma variante por parte de dois ou mais candidatos, deverão os mesmos solucionar o impasse até a data de encerramento do
registro das candidaturas, pois, permanecendo o impasse, a comissão aceitará
apenas a variante do candidato que se apresentou primeiro.
Artigo 8º - Recebido os requerimentos de inscrição dos candidatos, a comissão eleitoral analisará e fará publicar a relação das candidaturas deferidas e
indeferidas através do Semanário Oficial do Município datado de 11 de março
de 2021.
§ 1º- O candidato que tiver sua inscrição indeferida pela Comissão, poderá, querendo, apresentar recurso nos dias 11 de março de 2021.

§ 1º - A publicação do extrato do presente edital será feita na Imprensa Oficial do
Município em caráter de Convocação Eleitoral.

§ 2º- A Comissão deverá decidir sobre os recursos apresentados até o dia 12 de
março de 2021.

§ 2º - Os membros representantes Suplentes que integrarão o Conselho Municipal
do Idoso de Paulínia terão o mandato de 02 (dois) anos, sendo facultada uma
recondução por igual período.

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

Artigo 2º - Apenas os eleitores devidamente inscritos na Justiça Eleitoral de Paulínia têm direito a voto na eleição do Conselho Municipal do Idoso de Paulínia.
§ 1º - Para o exercício do direito de voto o eleitor deverá se apresentar no local de
votação munido dos seguintes documentos:
I – Titulo de eleitor ou comprovante de votação emitido pela Justiça Eleitoral
II – Documento de Identidade Oficial com foto.
§ 2º - O Eleitor deverá votar em apenas um único candidato representante da
Sociedade Civil.
Artigo 3º - Será admitida a participação no Conselho Municipal do Idoso de Paulínia as Entidades Civis juridicamente constituídas e em pleno e regular funcionamento no Município.
Artigo 4º - Os Candidatos inscritos poderão concorrer as 5 (cinco) Vagas para
SUPLENTES.
Parágrafo 1º - Poderão concorrer candidatos (as) usuários (as) dos serviços
de Saúde (UBS), Educação (EJA- Educação de Adultos) e Assistência Social.
Parágrafo 2º - Serão considerados eleitos os candidatos mais votados, até o
preenchimento das vagas disponíveis, permanecendo os demais participantes em lista de espera de acordo com a classificação.
Artigo 5º - Serão eleitos 05 representantes Suplentes da Sociedade Civil que
deverão:
I – Ter idade superior a 18 anos;
II – Não estar ocupando cargo político nos termos da Lei Eleitoral em vigor;
III – Estar em gozo de seus direitos políticos;
IV – Morar em Paulínia.
Artigo 6º - Os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos:
I – Declaração emitido pelas Entidades representantes da Sociedade Civil;
II - Cópia simples da cédula de identidade e do CPF;
III- Cópia simples do comprovante de residência.
IV -Cópia do Cartão da UBS- Unidade Básica de Saúde
V -Cópia do Cadastro Único - Assistência
VI -Cópia de Declaração de Matrícula – EJA
VII – Declaração de Entidade Religiosa

Artigo 9º - Após o julgamento dos recursos apresentados, a Comissão fará
publicar no Semanário Oficial do Município datado de 18 de março de 2021, a
relação dos candidatos aptos a participarem do pleito. A lista final dos candidatos
será fixada no Paço Municipal da Prefeitura, no Centro de Convivência da Melhor
Idade “Tia Lídia”, na Câmara Municipal de Paulínia, na Sede da Casa dos Conselhos e no site da Prefeitura Municipal de Paulínia.
CAPÍTULO II
Da Organização e Realização do Pleito Eleitoral
Artigo 10 – No dia da votação haverá duas mesas receptoras que serão compostas de 01(um) presidente e 02 (dois) mesários e 01(um) assessor jurídico indicado
previamente pelo Conselho Municipal do Idoso.
Artigo 11 – Compete às mesas receptoras
I – Registrar a Ata de Abertura e Término das eleições contendo local, data, horário, nome dos mesários e fiscais, bem como eventuais ocorrências;
II – Receber os eleitores;
III – Conferir os documentos dos eleitores e registrar seus nomes, de forma legível,
nas listas de presença;
IV – Colher as assinaturas dos eleitores nos espaços correspondentes ao registro
de seus nomes;
V – Entregar as cédulas de votação aos eleitores
Artigo 12 - Registrada a presença do eleitor no local de votação, lhe será liberado
o acesso à urna.
Parágrafo Único – Tratando-se de urna convencional, o eleitor deverá assinalar
apenas um candidato no campo específico da cédula nome ou cognome do candidato representante da Entidade Civil.
Artigo 13 - Serão considerados nulos os votos de eleitor que:
I – Votar em mais de um candidato, causando duplicidade;
II – Configurar-se ilegível
Artigo 14 - Compete ao Presidente da Mesa Receptora garantir a ordem dos
trabalhos e suspender as atividades na observância que haja desordem ou insegurança no local de votação.
Artigo 15 - No local da votação será fixada listagem com nome e cognome e variantes dos candidatos.

Artigo 7º - As inscrições dos candidatos representantes da Sociedade Civil deverão ser feitas em formulário próprio expedido pelo Conselho Municipal do Idoso de
Paulínia, e entregue com os documentos descritos no Art. 6º, durante o período
de 01 de fevereiro a 08 de março de 2021 na Casa dos Conselhos, situada no
Av. Getúlio Vargas, 527, Nova Paulínia, no horário das 09h as 11h e das 13h30
às 16h.

Artigo 16 - Somente poderão permanecer no recinto de votação os componentes
da mesa receptora, os candidatos ou fiscais credenciados e, durante o tempo necessário para votação, o eleitor.

§ 1º - O nome que identificará cada candidato na cédula de votação será informado pelo Candidato no ato do registro de sua candidatura, sendo facultado o
registro de duas variantes no máximo.

§ 1º - Cada fiscal receberá uma credencial expedida pela Comissão eleitoral.

Artigo 17 - A Fiscalização poderá ser exercida por fiscais devidamente credenciados, desde que seja respeitado o limite de um fiscal para cada candidato.

§2º - A credencial de fiscal conterá dados pessoais.
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Artigo 18 – No dia da eleição o fiscal deverá se identificar junto ao Presidente
da Mesa receptora, apresentando documento de identidade, para receber o
crachá.
Artigo 19 – Para confecção das credenciais que identificarão os fiscais, os mesmos deverão se dirigir ao local de votação na data do pleito, portando documento
de identidade acompanhado pelo candidato.
Artigo 20 – No dia da eleição os membros da Comissão eleitoral, os membros do
Conselho Municipal do Idoso, Presidente, Mesários, Candidatos e Fiscais deverão
estar reunidos no local com uma hora de antecedência a abertura dos trabalhos,
para verificar se o material necessário está em ordem e para disponibilizar a urna
para vistoria, lacrando-a para o pleito eleitoral na presença de todos.
Parágrafo único – Neste momento serão lavrados os termos de abertura dos
trabalhos que deverão conter a assinatura do Presidente da mesa, dos mesários,
dos candidatos e dos fiscais presentes.
Artigo 21 – A apuração será realizada pelo Presidente da mesa juntamente com
os demais membros do Conselho Municipal do Idoso e da Comissão, o qual deverá arquivar as atas de abertura e encerramento dos trabalhos.
Artigo 22 – A apuração da eleição será realizada imediatamente após o período
de eleição e no mesmo local com o acompanhamento dos fiscais ou dos candidatos.
Artigo 23 – Serão considerados eleitos os candidatos mais votados, permanecendo os demais participantes em lista de espera, de acordo com a classificação.
Parágrafo Único – No caso de empate entre os candidatos do mesmo seguimento será considerado eleito aquele com maior idade cronológica.
Artigo 24 – A função de membro do Conselho é considerada de relevante interesse público e não é remunerada.
Artigo 25 – O resultado da eleição será proclamado no mesmo dia, logo após o
encerramento dos trabalhos de apuração e deverá ser publicado no Semanário
Oficial do Município em 08 de abril de 2021.
CAPÍTULO III
Da Posse
Artigo 26 – Previsto que o processo do pleito eleitoral transcorra em perfeita simetria, a posse dos novos membros Suplentes do Conselho Municipal do Idoso de
Paulínia far-se-á pelo Prefeito Municipal (ou pessoa por ele indicada) no dia 19 de
abril de 2021 as 09hs na Casa dos Conselhos.
Artigo 27 – Em caso de omissão deste edital as questões serão resolvidas pela
Comissão Eleitoral.
Paulínia, 18 de janeiro de 2021.
JORCIVAL FERNANDES DE OLIVEIRA
Presidente do Conselho Municipal do Idoso
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
RESOLUÇÃO Nº 12 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2020
DISPÕE SOBRE O PROCESSO DE ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES SUPLENTES DA SOCIEDADE CIVIL – BIÊNIO 2021 a 2023
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no uso de suas
atribuições legais conferidas pela Lei Municipal nº 2271 de 29 de julho de 1999,
CONVOCA AS ELEIÇÕES MUNICIPAIS PARA REPRESENTANTES SUPLENTES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O BIÊNIO 2021/2023, conforme aprovado
em reunião ordinária do dia 25 de novembro de 2020, na seguinte RESOLUÇÃO:
CAPÍTULO I

Do objetivo e definições do pleito eleitoral
Artigo 1º - As eleições para representantes da sociedade civil ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Paulínia realizar-se-ão no dia 04 de março de 2021, das 09h às 15h, na Casa dos Conselhos,
localizada na Av. Getúlio Vargas, 527, Nova Paulínia.
§ 1º - A publicação do extrato da presente Resolução será feita no Semanário
Oficial do Município e tem caráter de convocação eleitoral.
§ 2º - Os membros titulares e suplentes do CMDCAP exercerão mandato de 02
(dois) anos, admitindo-se a renovação de até 60% dos Conselheiros, por uma vez
e por igual período conforme art. 6º, § 1º, da Lei Municipal nº 2.271/99.
§ 3º - O cronograma de todo o processo eleitoral segue no Anexo I desta resolução.
Artigo 2º - Apenas os eleitores devidamente inscritos na Justiça Eleitoral de Paulínia têm direito a voto na eleição do CMDCAP.
§ 1º - Para o exercício do direito de voto, o eleitor deverá se apresentar no local de
votação munido dos seguintes documentos:
I – título de eleitor ou comprovante de votação das últimas eleições realizadas
emitidos pela Justiça Eleitoral de Paulínia ou e-Título (aplicativo digital);
II – documento oficial de identidade com foto.
§ 2º - O eleitor poderá votar secretamente em apenas um único candidato.
§ 3º - As organizações não governamentais só poderão indicar um candidato representante para concorrer ao pleito, e devem estar em pleno funcionamento pelo
período mínimo de 02 (dois) anos, e ter por objetivo, de acordo com o E.C.A., em
seu artigo 90 e seguintes, cumulado com o disposto na Lei Municipal nº 2.271/99,
dentre outros:
I - atendimento social à criança e ao adolescente;
II – defesa dos direitos da criança e do adolescente;
III – defesa dos trabalhadores vinculados à questão;
IV – estudos, pesquisas e formação relativos à criança e ao adolescente;
V – defesa da melhoria de condições de vida da população.
§ 4º - De acordo com a Resolução nº 105 do Conselho Nacional dos Direitos da
Criança e do Adolescente, em seu artigo 11, não poderão compor o Conselho, os
seguintes membros:
I - conselhos de políticas públicas;
II - representantes de órgão de outras esferas governamentais;
III - representantes que exerçam simultaneamente cargo ou função comissionada
de órgão governamental e de direção em organização da sociedade civil;
IV - conselheiros tutelares.
Artigo 3º - Inicialmente serão ocupadas 4 (quatro) vagas de representantes suplentes da sociedade civil.
Artigo 4º - Serão considerados eleitos os candidatos mais votados, permanecendo os demais participantes em lista de espera de acordo com a classificação,
nos termos do art. 6º, inciso III, da Lei Municipal nº 2271/99.
Artigo 5º - Os candidatos deverão:
I – ter idade superior a 18 (dezoito) anos;
II – não estar ocupando cargo político eletivo nos termos da Lei Eleitoral em vigor;
III – estar em gozo de seus direitos políticos.
Artigo 6º - Os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos no ato da
inscrição:
I – ofício de indicação emitido pela Entidade ao qual está vinculado;
II – cópia simples de documento oficial de identidade e do cadastro de pessoa
física - CPF;
III - comprovante atual de residência no município;
IV – documentos concernentes à entidade que comprovem o artigo 2º, § 3º desta
Resolução.
Artigo 7º - As inscrições dos candidatos deverão ser feitas em formulário próprio,
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neiro de 2021 a 29 de janeiro de 2021, das 09h às 11h30 e das 13h30 às 16h na
Casa dos Conselhos localizada na Av. Getúlio Vargas, 527, Nova Paulínia.
Artigo 8º - Recebidos os documentos de inscrição dos candidatos, a Comissão
Eleitoral do CMDCAP os analisará e fará publicar através do Semanário Oficial do
município, do dia 04 de fevereiro de 2021, a relação das candidaturas deferidas e
indeferidas.
§ 1º - O candidato que tiver sua inscrição indeferida pela Comissão Eleitoral poderá, querendo, apresentar recurso ao CMDCAP, no dia 08 de fevereiro de 2021, das
09h às 11h30 e das 13h30 às 16h na Casa dos Conselhos.
§ 2º - Somente serão aceitos recursos por escrito e que estiverem devidamente
fundamentados.
Artigo 9º – Após o julgamento dos recursos apresentados, a Comissão Eleitoral
fará publicar no Semanário Oficial do município, do dia 18 de fevereiro de 2021, a
relação dos candidatos aptos a participarem do pleito.
Parágrafo único – A lista final dos candidatos aptos e dos recursos será afixada
na Casa dos Conselhos e na Prefeitura Municipal.
CAPÍTULO II
Da Organização e Realização do Pleito Eleitoral
Artigo 10 – A mesa receptora será composta de 01 (um) presidente, 01 (um) mesário, indicados previamente pela Comissão Eleitoral.
Artigo 11 – Compete à mesa receptora:
I – registrar as atas da abertura ao término das eleições, contendo: local, data,
horário, nome do mesário e fiscais, bem como eventuais ocorrências;
II – receber os eleitores;
III – conferir os documentos dos eleitores e registrar seus nomes, de forma legível,
nas listas de presença, numerando-os em seqüência;
IV – colher as assinaturas dos eleitores nos espaços correspondentes ao registro
de seus nomes;
V – rubricar e entregar as cédulas de votação aos eleitores.
Artigo 12 – Registrada a presença do eleitor no local de votação, lhe será liberado
o acesso à urna.
Parágrafo único - Tratando-se de urna convencional, o eleitor deverá assinalar no
campo específico da cédula, o nome do candidato, cuja relação de nomes, estará
fixada em local próprio.
Artigo 13 – Serão considerados nulos os votos de eleitor que:
I - votar em mais de um candidato, causando duplicidade;
II – o voto que configurar-se ilegível.
Artigo 14 – Compete ao presidente da mesa receptora garantir a ordem dos trabalhos, suspendendo as atividades se constatar desordem ou insegurança no local
de votação.
Artigo 15 – Somente poderão permanecer no recinto de votação os componentes
da mesa receptora e candidatos ou respectivos fiscais credenciados, e, durante o
tempo necessário para votação, o eleitor.
Artigo 16 – A fiscalização poderá ser exercida por fiscais devidamente credenciados, no máximo 01 (um) por candidato.
Parágrafo único - Cada fiscal receberá uma credencial que será expedida pela
Comissão Eleitoral, e que conterá os seus dados pessoais.
Artigo 17 – No dia da eleição o fiscal deverá se identificar junto ao presidente
da mesa receptora, apresentando documento de identidade para recebimento do
crachá juntamente com o candidato.
Artigo 18 – Para a confecção das credenciais que identificarão os fiscais, cada
candidato deverá apresentar entre o período de 22 de fevereiro de 2021 a 02 de
março de 2021, das 09h às 11h30 e das 13h30 às 16h, o requerimento por escrito,
solicitando o cadastramento, acompanhado dos seguintes documentos:

I – cópia simples do documento oficial de identidade;
Artigo 19 – No dia da eleição a Comissão Eleitoral deverá estar representada
por no mínimo 01 (um) membro, presente no local designado, uma hora antes da
abertura dos trabalhos, tendo como atribuição:
I - verificar se o material necessário está em ordem;
II - disponibilizar a urna para a vistoria dos candidatos e ou fiscais;
III – efetuar a retirada do lacre da urna na presença do mesário, dos candidatos e
ou dos fiscais.
Parágrafo único – Neste momento serão lavrados os termos de abertura dos
trabalhos, que deverão conter as assinaturas do presidente da mesa, do mesário,
dos candidatos e ou fiscais que estiverem presentes.
Artigo 20 – A apuração será realizada pelo presidente da mesa juntamente com
a Comissão Eleitoral, a qual deverá arquivar as atas de abertura e encerramento
dos trabalhos.
Artigo 21 – A apuração da eleição será realizada pelo presidente da mesa no
mesmo dia e local da eleição e terá início imediatamente após o encerramento da
eleição.
Artigo 22 – Serão considerados eleitos os candidatos mais votados, permanecendo os demais participantes em lista de espera, de acordo com a classificação, nos
termos do art.6, inciso III, da Lei Municipal nº 2.791/99.
Parágrafo único - Em caso de empate entre os candidatos será considerado eleito aquele (a) com a maior idade cronológica.
Artigo 23 – A função de membro de Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente é considerada de interesse público relevante e não será remunerada.
Artigo 24 – O resultado da eleição será proclamado no mesmo dia da eleição,
logo após o encerramento dos trabalhos de apuração e deverá ser publicado no
Semanário Oficial do Município do dia 11 de março de 2021.
CAPÍTULO III
Da Posse
Artigo 25 – A posse dos novos membros do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente far-se-á pelo Prefeito Municipal (ou pessoa indicada por
ele) no dia 18 de março de 2021 às 09h na Casa dos Conselhos.
Artigo 26 – Em caso de omissão desta Resolução, as questões serão resolvidas
pela Comissão Eleitoral, sem prejuízo de edição de novas Resoluções por parte
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Paulínia, 25 de novembro de 2020.
GISELA PEREIRA DA SILVA
Presidente do CMDCA
ANEXO I
CRONOGRAMA
04 de janeiro de 2021 a 29
de janeiro de 2021.

Casa dos
Conselhos

04 de fevereiro de 2021

Semanário

08 de fevereiro de 2021

Casa dos
Conselhos

18 de fevereiro de 2021

Semanário

Credenciamento de fiscais

22 de fevereiro de 2021 a
02 de março de 2021

Eleição

04 de março de 2021

Publicação do resultado

11 de março de 2021

Posse

18 de março de 2021

Casa dos
Conselhos
Casa dos
Conselhos
Semanário
Casa dos
Conselhos

Inscrições
Publicação candidaturas
deferidas e indeferidas
Recurso candidaturas
indeferidas
Publicação relação final
de candidatos aptos
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER DE PAULÍNIA
RESOLUÇÃO Nº 08 DE 05 DE OUTUBRO DE 2020.
Altera as Resoluções 1, 2, 3, 4, 5 e 6 de 2020, que dispõem sobre o processo
eleitoral da representação da sociedade civil no Conselho Municipal da Mulher de Paulínia; prorroga o mandato de atuais integrantes do CMDM, bem
como prorroga o calendário eleitoral convocatório para titulares e suplentes
de cadeiras vacantes.
O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Paulínia, na pessoa de sua
presidente, Dra. Miriam Maria Antunes de Souza, e no uso de suas atribuições
e por decisão tomada regularmente pela Comissão do Pleito Eleitoral Para Representação da Sociedade Civil no CMDM,
a) CONSIDERANDO o ínfimo número de inscrições de candidatas ao quadro de
conselheiras representantes da sociedade civil no CMDM;
b) CONSIDERANDO ainda os percalços advindos da pandemia COVID-19 que
suspendeu as atividades presenciais do Conselho;
c) CONSIDERANDO que a estrutura predial onde se encontra estabelecida a Casa
dos Conselhos na avenida Getúlio Vargas encontra-se em obras, com perspectiva de entrega para final de outubro de 2020;
d) CONSIDERANDO a proximidade das eleições municipais 2020 onde a atenção
se volta para este importante evento no Município;
e) CONSIDERANDO que parte de integrantes titulares representantes do CMDM
encontram-se afastadas provisoriamente para participação no pleito eleitoral municipal de 2020 em Paulínia, sem que haja suplentes para substituí-las,
pois há vacância de cadeiras que seriam preenchidas com o pleito eleitoral do
CMDM;
f) CONSIDERANDO ainda as disposições atuais do Regimento Interno 2020 aprovado em reunião extraordinária no dia 17 de setembro de 2020 com reflexos
diretos nas regras do pleito.
RESOLVE:
1) Reorganizar e reeditar a chamada convocatória do pleito eleitoral do CMDM
para preenchimento de vagas vacantes, na forma do Regimento Interno aprovado
e disposto na Resolução nº 07 de 17 de setembro de 2020 publicada no Semanário da Prefeitura Municipal de Paulínia em 22 de setembro de 2020 edição
nº 1541.
CAPÍTULO I
Do Objetivo e Definições do Pleito Eleitoral
Artigo 1º - A eleição realizar-se-á no dia 17 de abril de 2021, das 09h às 15h,
no prédio da Casa dos Conselhos, situada na avenida Getúlio Vargas, 527 – Nova
Paulínia – Paulínia – SP (ao lado da Locadora Muvuca).
Parágrafo 1º - A publicação do extrato da presente Resolução será feita na Imprensa Oficial do Município em caráter de Convocação Eleitoral.
Parágrafo 2º - As membras representantes titulares e suplentes que integrarão
o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher terão o mandato de 02 (dois) anos,
sendo facultada a recondução de 40% (quarenta por cento) em cada mandato
para garantir a continuidade dos trabalhos.
Artigo 2º - 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.
Parágrafo 1º- Para o exercício do direito de voto o (a) eleitor (a) no município
de Paulínia, deverá se apresentar no local de votação munido (a) dos seguintes
documentos:
I- Título de Eleitor ou Comprovante de Votação emitido pela Justiça Eleitoral.
II- Documento de Identidade Oficial com foto.
Parágrafo 2º - O(a) eleitor(a) deverá votar em apenas 01 (uma) única candidata
da Sociedade Civil.
Artigo 3° - Somente será admitida a participação no Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, mulheres representantes das instituições conforme o Art. 4°.

Artigo 4º - Serão eleitas 08 (oito) Representantes distribuídas da seguinte maneira:
. 01 membra titular representante de Clubes de Serviços (Rotary/Lions);
. 01 membra suplente representante de Clubes de Serviços (Rotary/Lions);
. 01 membra suplente representante de Entidade de Assistência Social;
. 01 membra titular representante de Associação de Bairros;
. 01 membra suplente representante de Associação de Bairros;
. 01 membra suplente representante de entidade religiosa;
. 01 membra titular representante da APM no Município;
. 01 membra suplente representante da APM no Município.”
Artigo 5º - As candidatas deverão:
I - Ter idade superior a 18 anos;
II - Não estar ocupando cargo político eletivo nos termos da Lei Eleitoral em vigor;
III - Estar em gozo de seus direitos políticos;
IV – Ser indicada por entidade em atividade no município de Paulínia.
Artigo 6º - Poderão ser candidatas:
I - Pessoa, independentemente de ser eleitora na cidade, devendo, contudo, demonstrar seu vínculo com o município, mediante a apresentação de documento
oficial de sua indicação, cópia simples do RG, cópia simples do título de eleitor,
comprovante de residência e declaração comprovando seu vínculo com a entidade representada e com o município.
Artigo 7º - As inscrições aos cargos disponíveis nesta Resolução deverão ser
feitas inicialmente através do e-mail casadosconselhos@paulinia.sp.gov.br com
envio do formulário próprio expedido pelo CMDM e que segue anexado ao final
(Anexo I), que deverá ser preenchido e assinado e devidamente acompanhado
dos documentos descritos no artigo 6º, com apresentação dos originais no prédio
da Casa dos Conselhos, durante o período de 01/02/2021 a 20/03/2021, das
09h às 11h e das 13h às 16h30, na Casa dos Conselhos, localizada na avenida
Getúlio Vargas, 527 – Nova Paulínia – Paulínia – SP.
Parágrafo único – Os formulários poderão ser retirados na Casa dos Conselhos,
localizada no endereço acima mencionado, a partir de 03/11/2020 ou ainda impressos pela candidata, desde que observando o modelo anexo à esta Resolução.
Artigo 8º - Após o recebimento dos formulários das inscritas, os membros do Comitê do Pleito do CMDM os analisarão e publicarão, através do Semanário Oficial
do Município, até o dia 26/03/2021, a relação das candidaturas deferidas e
indeferidas.
§ 1º - As candidatas que tiverem as suas inscrições indeferidas pelo Conselho
poderão apresentar recurso dirigido ao Comitê do Pleito no CMDM, até o dia
31/03/2021 das 09h às 11h e das 13h às 16h30, na Casa dos Conselhos, localizada na avenida Getúlio Vargas, 527 – Nova Paulínia – Paulínia – SP.
§ 2º - O CMDM deverá avaliar e decidir sobre os recursos apresentados no dia 07
de abril de 2021.
§ 3º - Somente serão aceitos recursos por escrito e que estejam devidamente
fundamentados.
Artigo 9º - Após o julgamento dos recursos apresentados, o CMDM fará publicar
no Semanário oficial do Município, até o dia 12 de abril de 2021, a relação das
candidatas aptas a participarem do pleito.
Parágrafo Único – A lista final das candidatas aptas será afixada na Casa dos
Conselhos e publicada no Semanário da Prefeitura Municipal de Paulínia.
Artigo 10 - O nome que identificará cada candidata na cédula de votação será
informado pela candidata no ato do registro de sua candidatura, sendo facultado o
registro de duas variantes no máximo.
§ 1º - Havendo o registro de uma mesma variante por parte de duas ou mais
candidatas, deverão elas, solucionarem o impasse até a data do encerramento do
registro das candidaturas, pois, persistindo o impasse, o CMDM aceitará apenas a
variante da candidata que se apresentou primeiro.
CAPÍTULO II
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Da Organização e Realização do Pleito Eleitoral

ramento dos trabalhos.

Artigo 11 - A mesa receptora será composta de 1 (uma) presidente, 3 (três) mesárias indicadas previamente pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher.

Artigo 22 - A apuração da eleição será realizada imediatamente após o período de
eleição e no mesmo local com o acompanhamento da Candidata ou fiscal.

Artigo 12 - Compete à mesa receptora:
I - registrar a ata de abertura e término das eleições contendo local, data, horário,
nome das mesárias e fiscais, bem como eventuais ocorrências;
II - receber os eleitores;
III - conferir os documentos dos eleitores e registrar seus nomes, de forma legível,
nas listas de presença.
IV - colher as assinaturas dos eleitores nos espaços correspondentes ao registro
de seus nomes;
V - entregar as cédulas de votação aos eleitores.

Artigo 23 - Serão consideradas eleitas as candidatas mais votadas, permanecendo as demais participantes em lista de espera, de acordo com a classificação.

Artigo 13 - Registrada a presença do(a) eleitor(a) no local de votação, lhe será
liberado o acesso à urna.
§ 1º - Tratando-se de urna convencional, o(a) eleitor(a) deverá assinalar apenas
uma candidata no campo específico da cédula que contém o nome ou cognome
das candidatas.
Artigo 14 - Serão considerados nulos os votos de eleitor(a) que:
I - Votar em mais de uma candidata causando duplicidade.
II - O voto que configurar-se ilegível não será considerado aceito.
III - A cédula rasurada será anulada.
Artigo 15 - Compete à Presidente da mesa receptora garantir a ordem dos trabalhos.
Parágrafo Único: Compete à Presidente da mesa receptora suspender as atividades na observância que haja desordem ou insegurança no local de votação.
Artigo 16 - No local de votação será fixada listagem com nome ou cognome e
variantes das candidatas aos cargos.
Artigo 17 - Somente poderão permanecer no recinto de votação as componentes
da mesa receptora, os fiscais credenciados e, durante o tempo necessário para
votação, o(a) eleitor(a).
CAPÍTULO III
Do Credenciamento De Fiscais
Artigo 18 - A Fiscalização poderá ser exercida por fiscais devidamente credenciados, desde que seja respeitado o limite de um(a) fiscal para cada candidata e
desde que indicado(a) pela candidata, pelo e-mail casadosconselhos@paulinia.
sp.gov.br com pelo menos três dias antes da abertura dos trabalhos e mediante a qualificação de quem exercerá a função de fiscal.
§ 1º - Cada fiscal receberá uma credencial no dia da eleição que será expedida
pelo CMDM.
§ 2º - A credencial de fiscal conterá o nome, o número de cédula de identidade e o
nome da candidata que o(a) indicou como fiscal.
Artigo 19 - No dia da eleição o(a) fiscal deverá se identificar junto à Presidente
da mesa receptora apresentando documento de identidade para recebimento do
crachá juntamente com a Candidata que o indicou.
Artigo 20 - No dia da eleição as conselheiras do CMDM deverão estar reunidas
no local com uma hora e meia antes da abertura dos trabalhos onde será verificado se o material necessário está em ordem, disponibilizando a urna para vistoria
dos fiscais e candidatas e somente após disto, retirando o lacre na presença de
ambos.
Parágrafo Único - Neste momento, serão lavrados os termos de abertura dos
trabalhos que deverão conter a assinatura do Presidente da Mesa, das mesárias,
das candidatas e fiscais presentes.
Artigo 21 - A apuração será realizada pela Presidente da Mesa juntamente com
as Conselheiras do CMDM, devendo ser arquivadas as atas de abertura e encer-

Parágrafo Único - No caso de empate entre as candidatas do mesmo segmento,
será considerada eleita aquela com maior idade cronológica.
Artigo 24 - A função de Membro(a) de Conselho é considerada de relevante interesse público e não é remunerada.
Artigo 25 - O resultado da eleição será proclamado no mesmo dia, logo após o encerramento dos trabalhos de apuração e deverá ser encaminhado para publicação
no Semanário Oficial do Município logo em seguida.
CAPÍTULO IV
Da Posse
Artigo 26 - Previsto que o processo do pleito eleitoral transcorra em perfeita simetria, a posse das novas membras do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de
Paulínia far-se-á pelo Prefeito Municipal no dia 23 de abril de 2021, em Reunião
Ordinária, às 19 horas no Salão Nobre da Prefeitura Municipal de Paulínia.
Artigo 27 - Em caso de omissão desta Resolução, as questões serão resolvidas
pelos Conselheiros do CMDM, de acordo com o Regimento Interno, sem prejuízo
de edição de novas Resoluções por parte deste Conselho.
Artigo 28 – Ficam revogadas as disposições em contrário.
Paulínia, 05 de outubro de 2020.
DRA. MIRIAM MARIA ANTUNES DE SOUZA
PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER
ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO - ELEIÇÃO BIÊNIO 2021/2023
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER DE PAULÍNIA
Dados da candidata:
Nome: ___________________________________________________________
Data de Nascimento: _______________________________________________
Cédula de Identidade nr: ______________ CPF nr: ________________________
Título de eleitor(a) nr. ___________________ Zona:_____ Seção: __________
Endereço: _______________________________________________________
_________________________________________________________________
Telefone para contato com DDD: _____________________________________
Estado civil: ______________________________________________________
Profissão: _______________________________________________________
Entidade que está representando: ___________________________________
Nome e telefone do representante da entidade que está representando:_____
Nome que deseja na urna: _________________________________________
Descreva o seu vínculo com o município de Paulínia:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
RESOLUÇÃO Nº 01 de 08 de janeiro de 2021
O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, no uso de suas
atribuições legais conferidas pela Lei Municipal nº 3167/2010, em reunião ordinária realizada no dia 08 de janeiro de 2021, considerando o art. 7º do Regimento Interno, delibera pela perda do mandato do Conselheiro Titular Rafael Leal
Falciroli.
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Art. 7° - Perderá o mandato o conselheiro titular que não comparecer a 3 (três)
reuniões consecutivas ordinárias ou a 5 (cinco) intercaladas, no biênio.
Paulínia, 15 de janeiro de 2021.
THIAGO LIMA DE SOUSA
PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS
DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
RESOLUÇÃO Nº 02 de 08 de janeiro de 2021
DISPÕE SOBRE O PROCESSO DE ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES SUPLENTES DA SOCIEDADE CIVIL – BIÊNIO 2021 - 2023
O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, no uso de suas
atribuições legais conferidas pela Lei Municipal nº 3167/2010, RESOLVE em reunião ordinária convocar as Eleições Municipais para Representantes Titulares e
Suplentes da Sociedade Civil ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com
Deficiência de Paulínia, com o objetivo de composição do Biênio 2021 – 2023.
CAPÍTULO I
Do Objetivo e Definições do Pleito Eleitoral

apresentação de originais e cópias simples dos documentos: - RG, CPF, e comprovante de endereço atualizado (no máximo 03 meses).
Artigo 7º - As inscrições de todos os candidatos aos cargos disponíveis nesta Resolução deverão ser feitas em formulário próprio expedido pelo CMDPD e entregue com os documentos descritos no artigo 6º, durante o período de 25/01/2021
a 24/02/2021, das 09h às 11h e das 13h às 16h30, na Casa dos Conselhos,
localizada na Av. Getúlio Vargas, 527 – Nova Paulínia.
Artigo 8º - Após o recebimento dos formulários dos inscritos, os membros do
CMDPD os analisarão e publicarão, através do Semanário Oficial do Município, no
dia 04/03/2021, a relação das candidaturas deferidas e indeferidas.
§ 1º - Os candidatos que tiverem as suas inscrições indeferidas pelo Conselho
poderão apresentar recurso ao CMDPD, até o dia 10/03/2021 das 09h às 11h
e das 13h às 16h30, na Casa dos Conselhos, localizada na Av. Getúlio Vargas,
527- Nova Paulínia.
§ 2º - O CMDPD deverá avaliar e decidir sobre os recursos apresentados no dia
15 de março de 2021.
§ 3º - Somente serão aceitos recursos por escrito e que estejam devidamente
fundamentados.

Artigo 1º - A eleição se realizar-se-á no dia 30 de março de 2021, das 09h às
15h, no Casa dos Conselhos, situada na Av. Getúlio Vargas, 527 – Nova Paulínia.

Artigo 9º - Após o julgamento dos recursos apresentados, o CMDPD fará publicar
no Semanário Oficial do Município, no dia 18 de março de 2021, a relação dos
candidatos aptos a participarem do pleito.

Parágrafo 1º - A publicação do extrato da presente Resolução será feita na Imprensa Oficial do Município em caráter de Convocação Eleitoral.

Parágrafo Único – A lista final dos candidatos aptos será fixada na Casa dos
Conselhos e na Prefeitura Municipal.

Parágrafo 2º - Os membros representantes titulares e suplentes que integrarão o
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência terão o mandato de
02 (dois) anos, sendo facultada uma recondução por igual período.

Artigo 10 - O nome que identificará cada candidato na cédula de votação será
informado pelo candidato no ato do registro de sua candidatura, sendo facultado o
registro de duas variantes no máximo.

Artigo 2º - Apenas os eleitores devidamente inscritos na Justiça Eleitoral de Paulínia têm direito a voto na eleição do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa
com Deficiência.

§ 1º - Havendo o registro de uma mesma variante por parte de dois ou mais candidatos, deverão os mesmos solucionar o impasse até a data do encerramento do
registro das candidaturas, pois, persistindo o impasse, o CMDPD aceitará apenas
a variante do candidato que se apresentou primeiro.

Parágrafo 1º- Para o exercício do direito de voto o eleitor deverá se apresentar no
local de votação munido dos seguintes documentos:
I- Título de Eleitor ou Comprovante de Votação emitido pela Justiça Eleitoral.
II- Documento de Identidade Oficial com foto (preferencialmente RG ou Carteira
de Habilitação).
Parágrafo 2º - O eleitor deverá votar em apenas 01 (um) único candidato da Sociedade Civil.
Artigo 3º - Somente será admitida a participação no Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, pessoas com deficiência, representantes de
Entidades que atendam pessoas com deficiência no município de Paulínia e familiar de 1º grau de pessoas com deficiência com representação legal (Termo de
Curatela e/ou Procuração devidamente registrada em Cartório).
Artigo 4º - Serão eleitos 03 (três) Titulares e 06 (seis) Suplentes.
Artigo 5º - Os candidatos deverão:
I - Ter idade superior a 18 anos;
II - Não estar ocupando cargo político eletivo nos termos da Lei Eleitoral em
vigor;
III - Estar em gozo de seus direitos políticos.
Artigo 6º - Poderão ser candidatos:
I - Pessoas indicadas pelas Entidades mediante a apresentação de documento
oficial de sua indicação, RG original e cópia simples, cópia do Estatuto Social da
Entidade e cópia da Ata da atual diretoria;
II - Pessoas com Deficiência mediante apresentação de originais e cópias simples
dos documentos: - RG, CPF, e comprovante de endereço atualizado (no máximo
03 meses);
III - familiar de 1º grau de pessoas com deficiência com representação legal (Termo de Curatela e/ou Procuração devidamente registrada em Cartório), mediante

CAPÍTULO II
Da Organização e Realização do Pleito Eleitoral
Artigo 11 - A mesa receptora será composta de 1 (um) presidente, 2 (dois) mesários indicados previamente pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com
Deficiência.
Artigo 12 - Compete a mesa receptora:
I - registrar a ata de abertura e término das eleições contendo local, data, horário,
nome dos mesários e fiscais, bem como eventuais ocorrências;
II - receber os eleitores;
III - conferir os documentos dos eleitores e registrar seus nomes, de forma legível,
nas listas de presença.
IV - colher as assinaturas dos eleitores nos espaços correspondentes ao registro
de seus nomes;
V - entregar as cédulas de votação aos eleitores.
Artigo 13 - Registrada a presença do eleitor no local de votação, lhe será liberado
o acesso à urna.
§ 1º - Tratando-se de urna convencional, o eleitor deverá assinalar apenas um
candidato no campo específico da cédula que contém o nome ou cognome dos
candidatos.
Artigo 14 - Serão considerados nulos os votos de eleitor que:
I - Votar em mais de um candidato causando duplicidade.
II - O voto que configurar-se ilegível não será considerado aceito.
III - A cédula rasurada será anulada.
Artigo 15 - Compete ao Presidente da mesa receptora garantir a ordem dos trabalhos.
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Parágrafo Único: Compete ao presidente da mesa receptora suspender as atividades na observância que haja desordem ou insegurança no local de votação.
Artigo 16 - No local de votação será fixada listagem com nome ou cognome e
variantes dos candidatos aos cargos.
Artigo 17 - Somente poderão permanecer no recinto de votação os componentes
da mesa receptora, os fiscais credenciados e, durante o tempo necessário para
votação, o eleitor.
O CREDENCIAMENTO DOS FISCAIS
Artigo 18 - A Fiscalização poderá ser exercida pelos fiscais devidamente credenciados, desde que seja respeitado o limite de um fiscal para cada candidato.
§ 1º - Cada fiscal receberá uma credencial no dia da eleição que será expedida
pelo CMDPD.
§ 2º - A credencial de fiscal conterá os dados pessoais.
Artigo 19 - No dia da eleição o fiscal deverá se identificar junto ao presidente da
mesa receptora apresentando documento de identidade para recebimento do crachá juntamente com o Candidato.
Artigo 20 - No dia da eleição os conselheiros do CMDPD deverão estar reunidos
no local com uma hora de antecedência à abertura dos trabalhos e verificará se o
material necessário está em ordem e disponibilizará a urna para vistoria dos fiscais
e candidatos, retirando assim o lacre na presença de todos.
Parágrafo Único - Neste momento, serão lavrados os termos de abertura dos
trabalhos que deverão conter a assinatura do Presidente da Mesa, dos mesários,
dos candidatos e dos fiscais presentes.
Artigo 21 - A apuração será realizada pelo Presidente da Mesa juntamente com
os Conselheiros do CMDPD, o qual deverá arquivar as atas de abertura e encerramento dos trabalhos.
Artigo 22 - A apuração da eleição será realizada imediatamente após o período
de eleição e no mesmo local com o acompanhamento do Candidato ou do fiscal.
Artigo 23 - Serão considerados eleitos os candidatos mais votados, permanecendo os demais participantes em lista de espera, de acordo com a classificação.
Parágrafo Único - No caso de empate entre os candidatos do mesmo segmento,
será considerado eleito aquele com maior idade cronológica.
Artigo 24 - A função de Membro de Conselho é considerada de relevante interesse público e não é remunerada.
Artigo 25 - O resultado da eleição será proclamado no mesmo dia, logo após o
encerramento dos trabalhos de apuração e deverá ser publicado no Semanário
Oficial do Município em 01 de abril de 2021.
CAPÍTULO III
Da Posse
Artigo 26 - Previsto que o processo do pleito eleitoral transcorra em perfeita simetria, a posse dos novos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa
com Deficiência far-se-á pelo Prefeito Municipal ou pessoa por ele indicada no dia
09 de abril de 2021, 09h em Reunião Ordinária, no Salão Nobre.
Artigo 27 - Em caso de omissão desta Resolução, as questões serão resolvidas
pelos Conselheiros do CMDPD, de acordo com Regimento próprio, sem prejuízo
de edição de novas Resoluções por parte deste Conselho.
Paulínia, 08 de janeiro de 2021
Thiago Lima de Sousa
PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS
DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE PAULINIA
ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
MUNICIPAL DO IDOSO DE PAULINIA – ANO 2020
Aos catorze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, às nove horas e vinte
minutos em primeira chamada, teve início a reunião deste Conselho, no Centro de
Convivência da Melhor Idade Tia Lídia, localizada a Avenida Aristóteles Costa nº
208 – Jardim Calegaris, na cidade de Paulínia. Estiveram presentes nesta reunião,
o presidente do Conselho Municipal do Idoso, sr. Jorcival Fernandes e os conselheiros, Vera, Cristina, Maria Casado, Carmen, Márcia e Marlene, que assinaram
a lista de presença em anexo.
Foi feita a leitura e aprovação da ata da reunião anterior, realizada em (30/11/2020).
A sra. Carla Gestora do Fundo do Idoso, não deu retorno ao assunto, referente a
reabertura da conta do Fundo do CMI, dizendo ter esquecido.
As Comissões do Protocolo de Atendimento Prioritário a Pessoa Idosa e de Eleição, foram formadas e a Comissão do Protocolo de Atendimento Prioritário aguarda retorno do sr. Secretário de Saúde. O Sr. Fernandes comunicou ter protocolado
na secretaria de saúde ofício informando os integrantes da Comissão de Protocolo
de Atendimento Prioritário a Pessoa Idosa e ter entregue esse ofício, em mãos da
secretária, sra. Alessandra.
No Plano de Ação do CMI para o ano de 2021, a conselheira Vera nos lembrou de
dois itens: um que trata sobre a adesão ao programa “Amigo do Idoso” e o outro
sobre o treinamento de motoristas e cobradores do transporte público. Comentou
que a sra. Rita Coelho deve ter dado andamento a estas nossas solicitações. Ficamos de verificar com ela sobre o assunto, e esclarecendo se foram observadas
as leis e que tipo de treinamento foi aplicado.
A conselheira Vera nos informou que para 2021, está sendo elaborado um programa de “alimentação saudável” e será aplicado no “Tia Lídia”.
Foi feita a leitura do relatório da Comissão de Fiscalização a ILPI Residencial Arte
do Cuidar, que nos foi solicitado pela proprietária sra. Alessandra, para inscrição
junto ao CMI. Ficou salientado que a mesma equipe de funcionários que atende
ao Centro Dia, é a mesma que atende os residentes. A Instituição deve respeitar a
resolução 283 quanto ao número mínimo de funcionários.
O Sr. Fernandes observa que uma flexibilização quanto ao quadro que atende
Centro Dia e ILPI, considerando que a Instituição só tem 4 (quatro) idosos no
Centro Dia e que os mesmos estão neste período de Pandemia com residentes,
sem abrir mão da equipe mínima, o CMI pode deliberar pela aprovação dos seus
programas e projetos. E os conselheiros presentes concordaram com esta observação.
A conselheira Vera informou que vários idosos indagam porque o Centro Tia Lídia
ainda não retomou suas atividades. O Dr. Fábio Secretário da Saúde gravou um
vídeo explicando o motivo de ainda não retornarem. Essa decisão depende da
Vigilância Sanitária. Não se sabe ao certo quando retornarão.
A conselheira Vera informou que os idosos da Oficina de Leitura, do Centro Tia Lidia, fizeram um livro de receitas que será entregue aos idosos, em sistema de drive thur ainda esta semana. Detalhes serão passados pelo whatsapp aos grupos.
Ficou definido marcar reunião no início de 2021, com a Comissão Eleição, para
providenciar documentação necessária para a eleição.
Não havendo mais nada a ser discutido foi dada por encerrada a reunião às onze
horas. Esta ata foi redigida por Cristina T. Vitelli, conselheira do Conselho Municipal do Idoso, em 14 de dezembro de 2020.
Paulínia, 14 de dezembro de 2020.
JORCIVAL FERNANDES
Presidente CMI
CRISTINA T. VITELLI
Conselheira do CMI

PAULIPREV
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 48/2020 E
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 54/2020 E CONTRATO Nº 10/2020.
DO OBJETO
Contratação de empresa especializada em tecnologia da informação para prestação de serviços de backup em nuvem pública.
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DA JUSTIFICATIVA
Os constantes ataques cibernéticos, a necessidade de continuidade do negócio
e a evolução de ameaças das mais variadas espécies, inclusive ameaças físicas
como: alagamento, fogo, desabamento, criam a necessidade de contratação de
uma solução que proteja as informações do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Paulínia – PAULIPREV. Assim considerando, o backup em nuvem
visa resguardar as informações do instituto, caso ocorra algum dano físico em
seus servidores de dados.
DO PRESTADOR DE SERVIÇOS
O prestador é a empresa RODOLFO DORNE & CIA LTDA ME.
DO VALOR
O valor é de R$ 230,00 (duzentos e trinta reias) mensais, perfazendo um valor
anual de R$ 2.760,00 (Dois mil e setecentos e sessenta reais) mais R$ 400,00
de instalação perfazendo um valor total anual de R$ 3.160,00 (três mil e cento e
sessenta reais).
DA BASE LEGAL
A dispensa de Licitação tem respaldo no art. 24, II, da Lei N° 8.666/93.
DA AUTORIZAÇÃO
Autorizo a presente RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.
Paulínia, 18 de janeiro de 2021.
MARCOS ANDRÉ BREDA
Diretor Presidente
PORTARIA Nº 007/2021
APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL
§ 4º, inciso III do art. 40 da CF/88
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
1577/2021, resolve:
I- Conceder Aposentadoria Voluntária Especial, nos termos do §4º, inciso III do
art. 40 da Constituição Federal, com proventos integrais calculados pela média
aritmética e reajuste pelo INSS, ao(à) servidor(a) público(a) municipal Sr(a). MARAJU FRANCISCO CHAGAS DEPINA, PIS nº 170533284-71, matrícula nº 44334, ocupante do cargo de Médico Plantonista, 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 15/01/2021.
Paulínia, 21 de janeiro de 2021.
BEATRIZ DE L. N. BORLINA BERNARDI
Diretora Previdenciária e Atuária

CÂMARA MUNICIPAL
ATO DA MESA Nº 03/2021
"DISPÕE SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA PRESENCIAL
NA CÂMARA MUNICIPAL DE PAULÍNIA, DISCIPLINA O ACESSO DA POPULAÇÃO DE FORMA GRADUAL AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL
DE PAULÍNIA, OBSERVADAS AS NORMAS DE DISTANCIAMENTO, TENDO EM VISTA A FASE QUE SE ENCONTRA O MUNICÍPIO DE PAULÍNIA
DIANTE DA PANDEMIA DA COVID-19 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
CONSIDERANDO a diretriz de retomada gradual e consciente da prestação de
serviços na Câmara Municipal de Paulínia (Prédio Ulysses Guimarães), com a
adoção dos cuidados necessários para a minimização da transmissão da infecção
humana pelo Coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO que a reabertura das dependências do Prédio da Câmara
Municipal de Paulínia à população também deve ser feita de forma gradual, e
com restrições, observadas as normas de distanciamento social definidas pelas
autoridades sanitárias;
CONSIDERANDO a fase em que o Munícipio de Paulínia se encontra, de acordo
com o Plano São Paulo de enfrentamento ao Coronavírus;
CONSIDERANDO o necessário apoio administrativo para as atividades parlamentares desta Câmara Municipal de Paulínia;
CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de organização das atividades desenvolvidas pelos servidores da Câmara, presencialmente e em regime de teletrabalho,
A Mesa da Câmara Municipal de Paulínia R E S O L V E:
Art. 1° - Este Ato da Mesa dispõe sobre a prestação dos serviços de forma presencial na Câmara Municipal de Paulínia.
Art. 2º - A prestação dos serviços de forma presencial na Câmara Municipal de
Paulínia será realizada com quantitativo necessário de recursos humanos que garanta o funcionamento da unidade e o atendimento da demanda decorrente dessa
nova etapa de retomada, observados os cuidados para evitar adensamento de
pessoas no ambiente de trabalho.
§ 1º - Caberá às Chefias respectivas organizar sistema de alternância ou de rodízio, resguardando o quantitativo mínimo necessário para o funcionamento da
unidade, a ser redimensionado para atender essa nova etapa.
§ 2º - Nos dias em que o servidor ou assessor estiver dispensado do exercício
presencial deverá cumprir as atividades em regime de teletrabalho.
Art. 3º - Nos Gabinetes de Vereadores e nos Setores Administrativos da Câmara
Municipal de Paulínia, serão organizados sistemas de alternância ou de rodízio,
observado quantitativo máximo de até 40% (quarenta por cento) dos servidores e
distribuição física que evite o adensamento de pessoas no ambiente de trabalho.
Art. 4º - Nessa nova etapa de prestação de serviços terão acesso às dependências da Câmara Municipal de Paulínia:
I - senhores Vereadores, servidores e terceirizados;
II - profissionais de veículos de imprensa, assessores de entidades e órgãos públicos;
III - convocados ou convidados por requerimento aprovado por Comissão ou pelo
Plenário da Câmara Municipal de Paulínia;
IV - visitantes que participem de reuniões diretamente relacionadas às atividades
legislativas das Comissões ou do Plenário, observados os novos parâmetros de
ocupação dos auditórios, estabelecidos em 40% (quarenta por cento) de sua
capacidade máxima, em atendimento às recomendações de distanciamento;
V - visitantes que tenham reunião agendada com Vereador, previamente comunicada à Administração, observando-se o número máximo 40% (quarenta por
cento) de pessoas por gabinete (contando com o número de assessores e do
Vereador), observando-se as regras de distanciamento, higiene e demais orientações constantes de protocolo específico do setor.
Art. 5º - As medidas adicionais que serão adotadas pela Câmara Municipal de
Paulínia a fim de prevenção, com base nas orientações dos profissionais da área
da saúde são:
I - Treinamento com a equipe de limpeza, controladores de acesso e recepção
esclarecendo a patologia causada pela Covid-19 e os principais sintomas.
II - Sanitização de todo plenário, recepção e principais entradas do prédio, antes
da reabertura gradual à população e da retomada da prestação de serviços de
forma presencial.
III - Compra de EPI’s para os vigias, controladores de acesso e recepção de acordo com a necessidade e número de servidores que atuarão junto ao público.
IV - Demarcação das poltronas no Plenário e Plenarinho, ambos obedecendo às
normas impostas de 40% da capacidade total.
V - Demarcação do piso de 1 metro de distanciamento no Plenário e na recepção
do Prédio da Câmara Municipal de Paulínia.
VI - Instalação de totens de álcool em gel estrategicamente distribuídos nas dependências da Câmara
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VII - Distribuição de álcool em gel por todos os gabinetes e setores.
VIII - Aferição de temperatura corporal nas entradas do prédio dos visitantes, servidores, funcionários e vereadores, enquanto necessário ao combate da doença.
Parágrafo único - É obrigatório o uso de máscara nas dependências da Câmara
Municipal de Paulínia.
Artigo 6º - Não é recomendada a entrada pessoas do grupo de risco nas dependências da Câmara Municipal de Paulínia.
§1º - Os servidores pertencentes ao grupo de risco voltarão ao trabalho presencial,
após regulamentação específica de acordo com o enquadramento do Município na
fase que trará mais segurança ao funcionário.
§ 2º - Para fins deste Ato da Mesa será considerado grupo de risco, segundo
orientações da OMS (Organização Mundial da Saúde): bebês e crianças menores de seis anos, gestantes, mulheres que deram a luz há menos de quarenta
dias, maiores de sessenta anos e pessoas portadoras de comorbidades, como
diabetes, hipertensão arterial, doenças do coração, pulmão e rins, portadores de
imunossupressão e pacientes em tratamento contra o câncer.
§ 3º - Também serão consideradas de risco, as pessoas que possuem doenças
crônicas, uma vez que elas estão em maior risco por causa do comprometimento
da resposta imune do corpo, ou seja, estas pessoas possuem, normalmente, menor capacidade de frear o vírus, aumentando o risco de cair na corrente sanguínea, atingir os pulmões e provocar pneumonia, por exemplo.
Art. 7º - As medidas e restrições impostas pela Câmara Municipal de Paulínia poderão aumentar ou diminuir de acordo com os limites estabelecidos pelo Governo
do Estado de São Paulo, requalificação da fase do Município, tendo em vista o embasamento de suas ações em definições técnicas, científicas e critérios objetivos
estabelecidos em normas que disciplinem a matéria.
Art. 8º - A sessão do dia 02 de fevereiro de 2021 será presencial para os
Vereadores, sendo aberta ao público, respeitada a capacidade de 40% (quarenta
por cento) da capacidade máxima, sem prejuízo da transmissão on line e dos cuidados com os parlamentares pertencentes ao grupo de risco.

Onde se lê:
Paulínia, 12 de janeiro de 2021,
Leia-se:
Paulínia, 11 de janeiro de 2021.
Cumpra-se. Publique-se.
				
Paulínia, 18 de janeiro de 2021
FÁBIO DE PAULA VALADÃO
Presidente
PORTARIA Nº 2988/2021
“NOMEIA OS CIDADÃOS ABAIXO ELENCADOS PARA OCUPAR OS EMPREGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO CORRESPONDENTES”.
Vereador Fábio de Paula Valadão, Presidente da Câmara Municipal de Paulínia,
no uso de suas atribuições legais, Resolve:
Nomear, com fundamento na Lei Municipal n.º 3719, de 14 de agosto de 2019, os
cidadãos abaixo relacionados para ocupar os empregos de provimento em comissão correspondentes, a partir desta data a saber.
Nome
Rodrigo Assis Moreira
Arilane de Alencar Freitas

Cargo
Chefe de Gabinete de Vereador EC8
Assessor Jurídico da Presidência EC8

Cumpra-se. Publique-se.
Paulínia, 18 de janeiro de 2021
				
FÁBIO DE PAULA VALADÃO
Presidente

Parágrafo único - A abertura ao público poderá ser alterada se houver regressão
da classificação do município em relação aos critérios do Plano de Retomada
Consciente do Governo do Estado de São Paulo.
Art. 9º - As despesas decorrentes da execução deste Ato correrão por conta das
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 10 - Este Ato da Mesa entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário, em especial o Ato da Mesa nº 10, de 09 de novembro
de 2020.
Prédio Ulysses Guimarães, 12 de janeiro de 2021
VEREADOR FABIO VALADÃO
PRESIDENTE
VEREADOR EDILSINHO RODRIGUES
1º SECRETÁRIO
VEREADOR JOSÉ SOARES
2° SECRETÁRIO
Publicado em a Secretaria. Data supra.
RODRIGO ANTONIO QUAIATTI
DIRETOR LEGISLATIVO
ERRATA
“PORTARIA Nº 2985 DE 12 DE JANEIRO DE 2021”
A Portaria nº 2985 de 12 de janeiro de 2021, publicado na Edição nº 1.577 de 14
de janeiro de 2021, do Diário Ofícial do Município de Paulínia.
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