DIÁRIO OFICIAL
ATOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA
Diário Oficial - Ano XXVIII - Edição 1.613 - 05 de Abril de 2021
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMUNICADO
A Secretaria Municipal de Administração vem informar que prazos legais e os procedimentos relacionados a licitações estão transcorrendo normalmente, inclusive
com a realização das sessões públicas de licitação, guardadas todas as cautelas
e medidas de segurança para evitar a disseminação da Covid-19. Desse modo,
em procedimentos de licitação, fica franqueado o acesso a licitantes e ao público
em geral às dependências da Prefeitura Municipal para fins de acompanhamento
das sessões.

OBJETO: “AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GAZE PARA ABASTECIMENTO DO
CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE”.
CONTRATADA E VALOR:
- DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
O valor é de R$ 98.250,00 (noventa e oito mil, duzentos e cinquenta reais).

LÚCIA HELENA LIMA GIUNCO
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

DA AUTORIZAÇÃO
“ RATIFICO o parecer jurídico da SNJ de fls. 83/88 e AUTORIZO, na forma da
lei, a “aquisição emergencial de gaze para reabastecimento da rede municipal de
saúde”, enquanto tramita o processo de compra anual – Protocolo nº 6123/2021,
no valor de R$ 98.250,00 (noventa e oito mil, duzentos e cinquenta reais), da empresa “ Dipromed Comércio e Importação Ltda”, por um período de 180 (cento e
oitenta) dias ou até que se conclua procedimento licitatório, com respaldo no art.
24, IV, da Lei 8666/93.
Providencie o necessário, com a urgência que o caso requer”
GP, 05/04/2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS/DICONT

EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal

WILSON AMARO RODRIGUES
CHEFE DE GABINETE /SMA

HOMOLOGAÇÃO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

HOMOLOGO a presente Chamada Pública em favor do educador esportivo credenciado:
POLIESPORTES (VOLANTE)

PROTOCOLADO: 06.378/2021.
OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL, PACIENTE “O.D.S””.

RAFAEL ARTIOLI TOBIAS
Paulínia, 05 de abril de 2021.
EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2021
EDITAL DE PUBLICAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
ANTIINFECCIOSOS
DATA E HORA LIMITE PARA CREDENCIAMENTO NO SITIO DA CAIXA ATÉ:
19/04/2021 ÀS 08h30
DATA E HORA LIMITE PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 19/04/2021
ÀS 09h
INÍCIO DA DISPUTA DA ETAPA DE LANCES: 19/04/2021 ÀS 13h30
Obtenção do Edital: gratuito através do sítio www.paulinia.sp.gov.br/editais ou
www.licitacoes.caixa.gov.br.

CONTRATADA E VALOR:
- CM HOSPITALAR S.A
O valor é de R$ 161.856,00 (cento e sessenta e um mil, oitocentos e cinquenta e
seis reais).
DA AUTORIZAÇÃO
“RATIFICO o parecer jurídico de fls. 83/93 e AUTORIZO, na forma da lei, a “aquisição de medicamento para cumprimento de mandado judicial – Processo Digital nº
1000839-53.2021.8.26.0428 – Paciente O.C.S”, conforme Solicitação de Compra
nº 477/2021, da empresa “CM Hospitalar S.A”, no valor de R$ 161.856,00 (cento
e sessenta e um mil, oitocentos e cinquenta e seis reais), com fundamento no art.
24, IV, da Lei 8666/93.
Providencie o necessário.”
GP, 05/04/2021
EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal

Paulínia, 05 de abril de 2021.
EDNILSON CAZELLATO
PREFEITO MUNICIPAL
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROTOCOLADO: 07.014/2021.

SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N.º 132/2021
DECLARA VACÂNCIA DO CARGO QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRA PROVIDÊNCIAS.

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.
Diário Oficial | Paulínia | Edição 1.613 | Paulínia, 05 de Abril de 2021 |
1

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 – Declarar, por motivo de falecimento, a vacância do cargo efetivo de Agente de
Apoio Operacional, ocupada por ANTONIO CARLOS BUENO, portador do CPF
nº 158.519.098-54, matrícula funcional 5068-7, lotado na Secretaria Municipal de
Obras e Serviços Públicos.
II - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos
a partir de 01º de abril de 2021.
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
Paulínia, 05 de abril de 2021.
EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal
Lavrada no Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Recursos Humanos e publicada na Secretaria Municipal da Chefia do Gabinete do
Prefeito na data supra.
PORTARIA Nº 133/2021
DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NO ESTÁGIO PROBATÓRIO – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
O cidadão EDNILSON CAZELLATO, Prefeito do Município de Paulínia, usando
das atribuições legais de seu cargo e em conformidade com o Decreto Municipal
nº 7362/2018 e com a CI nº 261/ecg/2021 – Secretaria Municipal de Saúde, pelo
presente,
R E S O L V E:
I – Nomear a COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NO ESTÁGIO
PROBATÓRIO – SECRETARIA DE SAÚDE, com os seguintes membros:
JOSI PEREIRA DA SILVA – Matrícula 4292-7
JULIANA CAPELLAZZO ROMANO SANTOS – Matrícula 9114-6
ALEXANDRE CAMARGO BRANDT – Matrícula 4669-8
II – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
Paulínia, 05 de abril 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 134/2021
REVOGA, EM SEU INTEIRO TEOR, A PORTARIA 102/2020 E NOMEIA COMITÊ DA CIDADE RESILIENTE – CCR, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 7749 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2020.
O cidadão EDNILSON CAZELLATO, Prefeito do Município de Paulínia, usando
das atribuições legais de seu cargo e em conformidade com o Decreto nº 7749 de
05/02/2020 e Protocolo nº 2192/2020, pela presente,
R E S O L V E:
I – Revogar, em seu inteiro teor, a Portaria nº 102 de 11 de fevereiro de 2020.
II – Nomear os servidores abaixo relacionados para compor o Comitê da Cidade
Resiliente – CCR, conforme segue:
Secretaria Municipal de Chefia de Gabinete
Patrícia Calvo Marin

Ricardo Politano
Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil
Toní Roberto da Silva Guimarães
José Dorival Jorge Júnior
Secretaria Municipal de Educação
Meire Terezinha Muller Palomar
Alessandra Collaço Gonçalves Meray
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Rita de Fátima Lopes Coelho
Carla Cristiane Colacino Almeida
Secretaria Municipal de Saúde
Dr. Fábio Luiz Alves
Dra. Mônica Rosa Focesi
Secretaria Municipal de Planejamento e Controle Urbano
Renato de Camargo Gonçalves
Richard Bonfim dos Santos
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Wladimir Stefani
Othon Vieira de Lima
III – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
Paulínia, 05 de abril 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 EDUCAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DIVISÃO DE COORDENADORIA PEDAGÓGICA DO ENSINO INFANTIL
CRECHE “AQUILINA GRANCHI PIVA”
A Direção da “CRECHE AQUILINA GRANCHI PIVA”, situada à Avenida Duque
de Caxias,390, João Aranha, Paulínia/SP, CONVOCA pais, professores, funcionários e comunidade escolar para a ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, a ser
realizada no dia 15/04/2021 (quinta-feira), às 16h30 em primeira convocação e às
17h em segunda convocação, por meio de reunião virtual via Google Meet no link
https://meet.google.com/biy-vuod-ium, para tratar da Eleição dos novos membros
do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal, da Diretoria Executiva da APM e
Conselho de Escola desta unidade escolar.
Paulínia, 05 de abril de 2021.
ANA MARTA ROTOLI MANSUR ROSSI
Diretora Escolar
CONVOCAÇÃO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
CRECHE JOSE PAULINO NOGUEIRA
R Rua Guanabara, 131 - Jose Paulino Nogueira- Paulinia/SP CEP - 13140 444
Fone: 3874 – 9215 / e-mail: Creche-josepaulino1@paulinia.sp.gov.br
A Direção da CRECHE JOSE PAULINO NOGUEIRA, situada à rua Guanabara,
131, Vila Jose Paulino Nogueira, Paulínia/SP, CONVOCA à todos da comunidade
escolar para ASSEMBLEIA GERAL DA APM e Reunião do CONSELHO DE ESCOLA, reunião remota a ser realizada no dia 22/04/21 (quinta-feira) às 17h30 em
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primeira convocação e às 18h em segunda convocação, através do link meet.
google.com/hxs-zkrq-geu, para tratar da Eleição e/ou recondução dos membros
da APM/Conselho de Escola, elaboração do Plano de Trabalho da Subvenção e
do Plano De Trabalho Anual Geral.
Paulínia, 05 de abril de 2021
DÉBORA GUERZONI DOS SANTOS
Diretora Escolar
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

suspendeu as atividades presenciais do Conselho;
c) CONSIDERANDO a proximidade do encerramento do prazo para inscrições
para o pleito, mas estando vigente Decreto Estadual de suspensão de eventos
do tipo que proíbe aglomerações.
RESOLVE:
1. Prorrogar o 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, prevalecendo o calendário abaixo.

DIVISÃO DE COORDENADORIA PEDAGÓGICA DO ENSINO INFANTIL
CRECHE “AQUILINA GRANCHI PIVA”

2. A eleição realizar-se-á no dia 31 de julho 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).

A Direção da “Creche Aquilina Granchi Piva”, situada à Avenida Duque de
Caxias,390, João Aranha, Paulínia/SP, CONVOCA pais, professores, funcionários e comunidade escolar para a ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 15/04/2021 (quinta-feira), às 16h30 em primeira convocação e às
17h em segunda convocação, por meio de reunião virtual via Google Meet no link
https://meet.google.com/biy-vuod-ium , para tratar da Eleição dos novos membros
do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal, da Diretoria Executiva da APM e
Conselho de Escola desta unidade escolar.

3. 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 de junho de 2021 a 15 de junho de
2021, das 09h às 11h e das 13h às 16h30, na Casa dos Conselhos, localizada na
avenida Getúlio Vargas, 527 – Nova Paulínia – Paulínia – SP.

Paulínia, 05 de abril de 2021.

4. Os formulários de inscrição poderão ser retirados na Casa dos Conselhos, localizada no endereço acima mencionado, de segunda a sexta-feira das 09h às 11h
e das 13h às 16h30, ou ainda impressos pela candidata, desde que observando o
modelo anexo à Resolução nº 08 de 05 de outubro de 2020.

ANA MARTA ROTOLI MANSUR ROSSI
Diretora Escolar

CASAS DOS CONSELHOS
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PAULÍNIA
4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL DE PAULÍNIA – CMASP
Informamos à população e aos Conselheiros que compõe este Conselho, que 4ª
Reunião Ordinária Mensal de 2021, será realizada no dia 06/04/2021, às 9h
horas, pelo aplicativo Google meet.
Respeitando as medidas de Prevenção e Combate ao Covid-19.
PAUTA:
- Leitura e Aprovação da ATA anterior;
- Prestação de contas mensal: municipal/Federal e Estadual,
- Prestação de Contas Estadual 2020;
- Parecer sobre Emenda Parlamentar Federal para APAE e,
- Inscrição de OSC.
Paulínia, 05 de abril de 2021.
VALERIA SERRA FREITAS GUIMARÃES
Presidente do CMASP
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER DE PAULÍNIA
RESOLUÇÃO Nº 02 DE 23 DE MARÇO DE 2021.
Altera a Resolução nº 08 de 05 de outubro 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

5. 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 17 de junho de 2021, a relação das candidaturas deferidas e
indeferidas.
6. As candidatas que tiverem as suas inscrições indeferidas pelo Conselho poderão apresentar recurso dirigido ao Comitê do Pleito no CMDM, até o dia 22 de
junho de 2021 das 09h às 11h e das 13h às 16h30, na Casa dos Conselhos,
localizada na avenida Getúlio Vargas, 527 – Nova Paulínia – Paulínia – SP.
7. O CMDM deverá avaliar e decidir sobre os recursos apresentados até o dia 25
de junho de 2021.
8. Somente serão aceitos recursos por escrito e que estejam devidamente fundamentados
9. Após o julgamento dos recursos apresentados, o CMDM fará publicar no Semanário oficial do Município, até o dia 30 de junho de 2021, a relação das candidatas aptas a participarem do pleito.
10. O resultado do pleito será divulgado no Semanário da Prefeitura de Paulínia
até o dia 05 de agosto de 2021.
11. A posse das eleitas fica projetado para 13 de agosto de 2021 às 19 horas
no Salão Nobre da Prefeitura de Paulínia, sendo que eventual alteração será
comunicada às eleitas previamente.
12. Ficam ratificados os demais termos da Resolução nº 08 de 05 de outubro de
2020.
Paulínia, 23 de março de 2021.
DRA. MIRIAM MARIA ANTUNES DE SOUZA
PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PAULÍNIA
RESOLUÇÃO Nº 03/2021
DISPÕE SOBRE PROCESSO DE ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES TITULARES E SUPLENTES DA SOCIEDADE CIVIL AO CONSELHO MUNICIPAL DA
ASSISTÊNCIA SOCIAL- CMASP
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BIÊNIO 2021 A 2023.
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PAULÍNIA, no uso
das atribuições que lhe são conferidas por lei, e tendo em vista a necessidade de
composição do Conselho Municipal de Assistência Social - CMASP – nos termos
da Lei nº 2.950/2008 de 23 de setembro de 2008, RESOLVE TORNAR PÚBLICO
O PROCESSO DE ELEIÇÕES MUNICIPAIS para representantes Titulares e Suplentes da Sociedade Civil ao Conselho Municipal da Assistência Social de Paulínia com o objetivo de recomposição para o Biênio 2021/2023.
CAPÍTULO I
Do Objetivo e Definições do Pleito Eleitoral
Artigo 1º - As eleições da Sociedade Civil ao Conselho Municipal de Assistência
Social de Paulínia - CMASP, realizar-se-ão no dia 28 de maio de 2021, das 09h
às 16h, no Auditório Carlos Tontolli, sala de Imprensa, na Prefeitura Municipal de
Paulínia.
§ 1º - A publicação do extrato da presente Resolução será feita na Imprensa Oficial
do Município em caráter de Convocação Eleitoral.
Artigo 2º - Apenas os eleitores devidamente inscritos na Justiça Eleitoral de Paulínia têm direito a voto na eleição do CMASP.
§ 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.
Artigo 3º - Poderão se inscrever como candidatos às vagas existentes, os interessados para composição do Conselho Municipal de Assistência Social de Paulínia,
nos seguintes segmentos:
I - Representantes de entidades ou organizações de assistência social, devidamente inscritas no CMASP;
II - Representantes de usuários ou de organizações de usuários da assistência
social devidamente inscritas no CMASP;
III - Representantes dos trabalhadores do setor da área de assistência social.
Artigo 4º - Os Candidatos inscritos poderão concorrer ás seguintes vagas:
I – 02 (DUAS) VAGAS DE TITULAR para representante de entidade ou organização da assistência social;
II - 02 (DUAS) VAGAS DE SUPLENTE para representante de entidade ou organização da assistência social;
III - 02 (DUAS) VAGA DE TITULAR para representante de usuário ou organização
de usuários da área de assistência social;
IV - 02 (DUAS) VAGAS DE SUPLENTE para representante de usuário ou organização de usuários da área de assistência social;
V - 01 (UMA) VAGA DE TITULAR para representante dos trabalhadores do setor
da área de assistência social;
VI - 01 (UMA) VAGA DE SUPLENTE para representante dos trabalhadores do
setor da área de assistência social;
Parágrafo Único – Cada candidato poderá concorrer a apenas um segmento.
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 - Trata da documentação necessária para inscrição dos candidatos às
vagas disponíveis, atentando para os seguintes critérios:
§ 1º - Somente será admitida a participação no CMASP, de entidades, associações
ou fundações juridicamente constituídas, de direito privado, inscritas no Conselho
Municipal de Assistência Social de Paulínia.
§ 2º - Os candidatos que concorrerem às vagas como representante de entidade/
organização de assistência social e de usuário ou organizações de usuários do
sistema de assistência social, deverão apresentar os seguintes documentos:
I - Declaração da entidade, de organização de assistência social ou de organização de usuários da assistência social, indicando o candidato como seu represen-

tante ou usuário;
II - Cópia simples da cédula de identidade e do CPF;
III - Cópia simples de comprovante de residência/domicílio atualizado;
IV - Ficha de inscrição devidamente preenchida.
§ 3º - Entende-se como trabalhadores do setor da área de assistência social os
seguintes profissionais: Assistente Social; Psicólogo; Advogado; Administrador;
Antropólogo; Contador; Economista; Economista Doméstico; Pedagogo; Sociólogo e Terapeuta Ocupacional.
§ 4º - Os candidatos que concorrerem às vagas que representam os trabalhadores
do setor da área de assistência social deverão apresentar os seguintes documentos:
I – Certificado de conclusão ou diploma do curso de graduação emitido por uma
instituição de ensino superior devidamente credenciada pelo Ministério da Educação – MEC;
II – Cópia do registro profissional no respectivo Conselho Regional, quando houver;
II - Cópia simples da cédula de identidade e do CPF;
III - Cópia simples de comprovante de residência/domicílio atualizado;
IV – Ficha de inscrição devidamente preenchida.
§ 5º - As inscrições de todos os candidatos às vagas disponíveis neste edital deverão ser realizadas em formulário próprio expedido pelo Conselho Municipal de
Assistência Social de Paulínia e entregue com os documentos, durante o período
de 01/04/2021 a 03/05/2021, das 09h às 11h e das 13h30 às 16h, na Casa dos
Conselhos, localizada na Av. Getúlio Vargas, 527 – Nova Paulínia.
Artigo 7º - Após o recebimento dos formulários dos inscritos, os membros do
CMASP os analisarão e publicarão, através do Semanário Oficial do Município, até
o dia 07 de maio de 2021, a relação das candidaturas deferidas e indeferidas.
§ 1º - Os candidatos que tiverem as suas inscrições indeferidas pelo Conselho
poderão apresentar recurso ao CMASP, no dia 11 de maio de 2021, das 09h às
11h e das 13h30 às 16h, na Casa dos Conselhos, localizada na Av. Getúlio
Vargas, 527 – Nova Paulínia.
§ 2º - O CMASP deverá avaliar e decidir sobre os recursos apresentados no dia
14 de maio de 2021.
§ 3º - Somente serão aceitos recursos por escrito e que estejam devidamente
fundamentados.
Artigo 8º - Após o julgamento dos recursos apresentados, o CMASP fará publicar
no semanário oficial do Município, até o dia 18 de maio de 2021, a relação dos
candidatos aptos a participarem do pleito.
Parágrafo Único - A lista final dos candidatos aptos será afixada na Casa dos
Conselhos e na Prefeitura Municipal.
CAPÍTULO II
Da Organização e Realização do Pleito Eleitoral
Artigo 9º - As mesas receptoras serão compostas de um presidente, 3 (três) mesários e um assessor jurídico indicado previamente pelo Conselho Municipal de
Assistência Social de Paulínia.
Artigo 10 - Compete as mesas receptoras:
I - Registrarem as atas da abertura ao término das eleições contendo local, data,
horário, nome dos mesários e fiscais, bem como eventuais ocorrências;
II - Receber os eleitores;
III - conferir os documentos dos eleitores e registrar seus nomes, de forma legível,
nas listas de presença.
IV - Colher as assinaturas dos eleitores nos espaços correspondentes ao registro
de seus nomes;
V - Entregar as cédulas de votação aos eleitores.
Artigo 11 - Registrada a presença do eleitor no local de votação, lhe será liberado
o acesso à urna.
§ 1º - O eleitor deverá assinalar apenas um candidato de cada segmento no campo específico da cédula que contém o nome ou cognome dos candidatos.
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§ 2º - O nome que identificará cada candidato será informado pelo mesmo no ato
do registro de sua candidatura, sendo-lhe facultado o registro nominal de duas
variantes no máximo.
§ 3º - Havendo o 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, persistindo o impasse, o CMASP aceitará apenas
a variante do candidato que se apresentou primeiro.
Artigo 12 - Serão considerados nulos os votos de eleitor que:
I - Votar em mais de um candidato para cada segmento, causando duplicidade.
II - O voto que configurar-se ilegível não será considerado aceito.
Artigo 13 - Compete ao presidente da mesa receptora garantir a ordem dos trabalhos.
Parágrafo Único: Compete ao presidente da mesa receptora suspender as atividades na observância que haja desordem ou insegurança no local de votação.
Artigo 14 - No local de votação será fixada listagem com nome ou cognome e
variantes dos candidatos a Conselheiros.
Artigo 15 - Somente poderão permanecer no recinto de votação os componentes
da mesa receptora, os fiscais credenciados e, durante o tempo necessário para
votação, o eleitor.
Artigo 16 - 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 que será expedida pelo CMASP.
§ 2º - A credencial de fiscal conterá os 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, os representantes de cada segmento deverão apresentar na CASA DOS CONSELHOS,
até as 15h30 do dia 26 de maio de 2021, requerimento por escrito, solicitando o
cadastramento de seus fiscais, acompanhado dos seguintes documentos:
I - Cópia do documento de identidade RG;
II - Cópia do comprovante de endereço;
Parágrafo Único – Cada candidato poderá cadastrar 01 (um) fiscal.
Artigo 19 - No dia da eleição os conselheiros do CMASP deverão estar reunidos
no local com uma hora de antecedência à abertura dos trabalhos e verificarão 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 20 - A apuração será realizada pelo presidente da mesa juntamente com
os Conselheiros do CMASP, o qual deverá arquivar as atas de abertura e encerramento dos trabalhos.
Artigo 21 - 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 22 - Serão considerados eleitos os candidatos mais votados em cada segmento, permanecendo os demais participantes em lista de espera, de acordo com
a classificação.
§ 1º- No caso de empate entre os candidatos, será considerado eleito aquele com
maior idade cronológica.
§ 2º - No caso de vacância de inscrição de um dos segmentos, assumirá o mais
votado, do subsequente após o preenchimento dos demais segmentos.

Artigo 23 - A função do membro de Conselho é considerada de relevante interesse público e não é remunerada.
Artigo 24 - 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.
Capítulo III
Da Posse
Artigo 25 - Previsto que o processo do pleito eleitoral transcorra em perfeita simetria, a posse dos novos membros do Conselho Municipal de Assistência Social
far-se-á pelo Prefeito Municipal de Paulínia (ou pessoa por ele indicada), até o dia
08 de junho de 2021.
Artigo 26 - Em caso de omissão desta Resolução, as questões serão resolvidas
pelos Conselheiros do CMASP, de acordo com Regimento próprio, sem prejuízo
de edição de novas Resoluções por parte deste Conselho.
Paulínia, 09 de março de 2021.
VALÉRIA SERRA DE F. GUIMARÃES
PRESIDENTE DO CMASP
CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE PAULÍNIA – CMI
RESOLUÇÃO Nº 03/2021
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DO PROCESSO DE ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES TITULARES E SUPLENTES DA SOCIEDADE CIVIL AO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO BIÊNIO 2021 A 2023
O Conselho Municipal do Idoso de Paulínia em cumprimento ao disposto na Lei
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 prorrogação do processo de
eleição para recomposição para o Biênio junho 2021/2023, conforme deliberado
em Reunião Ordinária no dia 15 de março de 2021.
CAPÍTULO I
Do Objetivo e Definições do Pleito Eleitoral.
Artigo 1º - A eleição realizar-se-á no dia 08 de julho de 2021 das 9h às 15h, no
Auditório Carlos Tontolli, Sala de Imprensa na Prefeitura de Paulínia”.
§ 1º - A publicação do extrato do presente edital será feita na Imprensa Oficial do
Município em caráter de Convocação Eleitoral.
§ 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.
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 representantes de entidades do
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segmento idoso no município; representantes de grupos e clubes de terceira
idade e convivência de idosos; representantes de organização de aposentados e ou pensionistas; representantes de instituições religiosas com atuação no campo da promoção e defesa dos direitos da pessoa idosa; 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 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 10 de junho 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.
§ 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.
§ 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 17 de junho
de 2021.
§ 1º- O candidato que tiver sua inscrição indeferida pela Comissão, poderá, querendo, apresentar recurso nos dias 18 de junho de 2021.
§ 2º- A Comissão deverá decidir sobre os recursos apresentados até o dia 21 de
junho de 2021.
§ 3º- Somente serão aceitos recursos por escrito e que estiverem devidamente
fundamentados.
Artigo 9º - Após o julgamento dos recursos apresentados, a Comissão fará publicar no Semanário Oficial do Município datado de 24 de junho 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.

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 16 - Somente poderão permanecer no recinto de votação os componentes
da mesa receptora, os candidatos ou fiscais credenciados e, durante o tempo necessário para votação, o eleitor.
Artigo 17 - A Fiscalização poderá ser exercida por fiscais devidamente credenciados, desde que seja respeitado o limite de um fiscal para cada candidato.
§ 1º - Cada fiscal receberá uma credencial expedida pela Comissão eleitoral.
§2º - A credencial de fiscal conterá dados pessoais.
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.

CAPÍTULO II
Da Organização e Realização do Pleito Eleitoral

Artigo 23 – Serão considerados eleitos os candidatos mais votados, permanecendo os demais participantes em lista de espera, de acordo com a classificação.

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.

Parágrafo Único – No caso de empate entre os candidatos do mesmo seguimento será considerado eleito aquele com maior idade cronológica.

Artigo 11 – Compete às mesas receptoras

Artigo 24 – A função de membro do Conselho é considerada de relevante interesse público e não é remunerada.
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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 15 de julho de 2021.

Artigo 1º - A eleição se realizar-se-á no dia 02 de junho de 2021, das 09h às
15h, no Auditório Carlos Tontolli (Sala de Imprensa) da Prefeitura Municipal
de Paulínia.

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
18 de junho de 2021, 09h em Reunião Ordinária, no Salão Nobre da Prefeitura
de Paulínia.

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 julho de 2021 as 09hs no Salão Nobre da Prefeitura Municipal de
Paulínia.
Artigo 27 – Em caso de omissão deste edital as questões serão resolvidas pela
Comissão Eleitoral.
Paulínia, 15 de março de 2021.
JORCIVAL FERNANDES DE OLIVEIRA
Presidente do Conselho Municipal do Idoso
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
RESOLUÇÃO Nº 05 de 31 de março de 2021
Altera a Resolução nº 02 de 2021, Resolução nº 03 de 2021 e Resolução nº
04 que dispõe sobre o processo eleitoral da representação da sociedade civil
no Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Paulínia e
torna publica a relação dos candidatos aptos ao pleito.
O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, no uso de suas
atribuições legais conferidas pela Lei Municipal nº 3167/2010 em reunião extraordinária realizada no dia 31 de março de 2021,
Considerando as determinações do Decreto Municipal nº 1597, de 03 de março
de 2021, sobre as novas medidas de enfrentamento da pandemia do Covid-19;
Considerando que o Governo Estadual estendeu a fase vermelha - emergencial
até a data de 11 de abril de 2021.
Resolve ALTERAR o art. 1º e art. 26 da Resolução nº 02 de 2021, o art. 1º Resolução nº 03 e art. 1º da Resolução nº 04 publicada no dia 18 de março de 2021 que
passa a ter a seguinte redação:

THIAGO LIMA DE SOUSA
PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS
DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

PAULIPREV
PORTARIA Nº 044/2021
APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE
Artigo 40º, § 1º, inciso III, alínea “b” da Constituição Federal
A Diretoria Executiva do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do
Município de Paulínia – Paulínia Previ, no uso das atribuições conferidas pela
Lei Complementar nº 18, de 09/10/2001, publicada no Semanário Oficial do
Município de Paulínia em 19/10/2001, e tendo em vista o que consta do processo
nº 2377/2020, resolve:
I- Conceder Aposentadoria Voluntária por Idade, nos termos do § 1º, III, “b” do
art. 40 da CF, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, à razão de
91,81% de sua média remuneratória, com reajuste pelo INSS, ao(a) servidor(a)
público(a) municipal Sr(a). JESLAINE DE SOUZA, PIS nº 107.715.710-94,
matrícula nº 8466-2, ocupante do cargo efetivo de Agente de Apoio Operacional,
do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Paulínia.
II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos
retroativos a 01/04/2021.
Paulínia, 05 de abril de 2021.
BEATRIZ DE L. N. BORLINA BERNARDI
Diretora Previdenciária e Atuária
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