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GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 3.865, DE 22 DE ABRIL DE 2021
(Projeto de Lei nº 24/2021 de autoria do Ver. Messias Brito)
“DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO PROJETO ‘PROGRAMA PRATA DA
CASA’, DE INCENTIVO E VALORIZAÇÃO AOS ARTISTAS LOCAIS.”
A Câmara Municipal APROVOU e eu, Prefeito do Município de Paulínia,
SANCIONO e PROMULGO a seguinte Lei:
		
Artigo 1º - Fica instituído no âmbito do município de Paulínia o “Programa Prata
da Casa” de incentivo e valorização aos artistas locais.

buição que lhe confere o art. 45, incisos IV, VI e parágrafo único, da Lei Orgânica
do Município,
Considerando as medidas de segurança sanitária preconizadas no Decreto Municipal de nº 7.768, de 16 de março de 2020 e no Decreto Municipal de nº 7.773, de
19 de março de 2020; e
Considerando a evolução da COVID-19 no território estadual, inclusive as condições epidemiológicas e estruturais aferidas por meio do Sistema de Informações
e Monitoramento Inteligente – SIMI, instituído pelo Decreto nº 64.963, de 05 de
maio de 2020;
Considerando os dados técnicos e epidemiológicos de controle da pandemia no
território municipal apresentados pela Secretaria Municipal de Saúde;

Artigo 2° - Torna-se obrigatório à todas as empresas privadas e particulares, que
utilizarem recursos/financiamento público para a realização de eventos, o oferecimento de uma contrapartida ao município, através de oportunidades aos artistas
locais para abertura dos shows e eventos realizados.

Considerando o Decreto Estadual nº 64.994, de 28 de maio de 2020, que fixa os
critérios técnicos e objetivos para a instituição do Plano São Paulo, com o objetivo
de implementar e avaliar ações e medidas estratégicas de enfrentamento à pandemia decorrente da COVID-19;

Artigo 3° - Consideram-se “Artistas Locais” todos os grupos musicais e de dança,
de qualquer segmento, bandas, cantores ou instrumentistas que residirem no município; no caso de pluralidade de componentes, aquela coletividade que contemple a maioria de integrantes que no município tenha sua residência.

Considerando que o Governo do Estado de São Paulo em 16 de abril de 2021
trouxe regras de transição ao Plano São Paulo; Considerando as disposições propostas pelo Decreto Estadual nº 65.141, de 19 de agosto de 2020, que alterou o
Anexo III do Decreto Estadual nº 64.994, de 28 de maio de 2020;

Artigo 4º - Equipara-se à recursos/financiamento público, para fins dessa lei, toda
e qualquer disponibilização de espaços públicos, suporte físico, estrutural, de pessoal ou de qualquer outra natureza, emanado do poder público municipal, destinado à realização do evento principal.

Considerando a necessidade de corresponsabilidade da população de Paulínia
para fins de atingimento das metas de isolamento social e de segurança sanitária
determinadas nos Decretos anteriores.

Artigo 5º - As despesas decorrentes com a execução da presente lei ocorrerão
por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.
Artigo 6° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Paulínia, 22 de Abril de 2021.
EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal
Lavrado e publicado no Gabinete do Prefeito, na data supra.
PATRÍCIA CALVO MARIN
Secretária Mun. de Chefia de Gabinete
GUILHERME MELLO GRAÇA
Secretário dos Negócios Jurídicos – Interino
DECRETO Nº 8019 DE 22 DE ABRIL DE 2021
“DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO PARCIAL DO DECRETO Nº 6810 E 6811,
DE 24 DE ABRIL DE 2015 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”
O cidadão EDNILSON CAZELLATO, Prefeito Municipal de Paulínia, no uso da atri-

Considerando a grave crise econômico-financeira que atingiu o comércio local e
todo o pais.
D E C R E T A:
Art. 1º. O artigo 1º, do Decreto nº 6810, de 24 de abril de 2015, dispõe que “fica
designado para o último dia do mês de maio de cada ano, como data de vencimento para recolhimento do tributo que alude o artigo 311, da Lei Complementar nº 16,
de 30 de dezembro de 1999”, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 1º. Fica designado para o último dia do mês de outubro do exercício de 2021,
como data de vencimento para recolhimento do tributo que alude o artigo 311, da
Lei Complementar nº 16, de 30 de dezembro de 1999.
Art. 2º. O artigo 1º, do Decreto nº 6811, de 24 de abril de 2015, dispõe que “os
profissionais autônomos e os profissionais liberais, constantes dos itens 1, 4, 7,
24, 50, 51, 52, 87, 88, 89, 90, 91, 92 e 93 da Lista de Serviços de que trata o artigo
183 da Lei Complementar nº 16, de 30 de dezembro de 1999, ficam obrigados a
recolher o ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, até o último dia
do mês de maio de cada ano”, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 2º. Os profissionais autônomos e os profissionais liberais, constantes dos
itens 1, 4, 7, 24, 50, 51, 52, 87, 88, 89, 90, 91, 92 e 93 da Lista de Serviços de que
trata o artigo 183 da Lei Complementar nº 16, de 30 de dezembro de 1999, ficam
obrigados a recolher o ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza,
até o último dia do mês de outubro do exercício de 2021.

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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Art. 3º. Este decreto tem validade para o exercício de 2021.

2763/2021, resolve, conceder pensão por morte na forma a seguir discriminada:

Art. 4º. Este decreto entrará em vigor da data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

DADOS DO INSTITUIDOR:

Paulínia, 22 de abril de 2021.
EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal

Nome do(a) aposentado(a) : MARIA MÁRCIA LAURINDO DA SILVA, PIS nº
1.238.878.597-0, matrícula nº 5599-0, aposentada. A documentação correspondente à ficha funcional, certidão de óbito, CPF e RG encontram-se anexados ao
processo de pensão nº 2763/2021.
DADOS DO(S) PENSIONISTA(S):

Decreto elaborado na Secretaria Municipal dos Negócios da Receita e publicado
no Gabinete do Prefeito na data supra.
PATRÍCIA CALVO MARIN
Secretária Chefe do Gabinete do Prefeito
JOSÉ LUIZ DA SILVA BRAGA
Secretário Municipal dos Negócios da Receita

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.
WILSON AMARO RODRIGUES
CHEFE DE GABINETE /SMA
LÚCIA HELENA LIMA GIUNCO
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS/DICONT
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 11/2018
PROTOCOLO Nº 5296/2018
RC Nº 1054/2018 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
OBJETO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS E
ADULTOS EM SITUAÇÃO DE DEPENDÊNCIA EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA
EDITAL
A Divisão de Licitações comunica que TORNA SEM EFEITO O EDITAL DE ANULAÇÃO do Chamamento Público nº 11/2018 datado de 18/10/2019, publicado no
Diário Oficial do Estado em 19/10/2019, às folhas 355, Caderno do Poder Executivo, Seção I, em cumprimento às decisões judiciais proferidas no processo nº
1000646-09.2019.8.26.0428.
Paulínia, 22 de abril de 2021.

BENEFICIÁRIO(S)

PIS Nº

LUIS HONORATO
DA SILVA

PARENTESCO

121.004.055.88

CÔNJUGE

PRAZO
INDETERMINADO

NATUREZA
VITALÍCIO

Parcela(s) da pensão, vigente(s) a partir de 17/03/2021.
A pensão, neste ato é discriminada, nos termos do artigo 40,§ 7°, da Constituição
Federal e artigo 9º, I c/c artigo 21 da LC n° 18/2001.
Paulínia, 23 de abril de 2021.
BEATRIZ DE L. N. BORLINA BERNARDI
Diretora Previdenciária e Atuária

CONSELHOS
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAULÍNIA
CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA VIRTUAL
CÂMARA FUNDEB
A Presidente da Câmara FUNDEB, no uso de suas atribuições, CONVOCA os
membros desta câmara e convida os Conselheiros do Conselho Municipal de Educação de Paulínia -CME, para se reunirem no dia 27 de abril de 2021, das 14h às
16h30 (teto), em atendimento a demanda desta Câmara. Não havendo “quórum”
(mínimo de 1/3), a sessão será instalada com qualquer número meia hora após,
em segunda convocação.
Local da Reunião: Reunião Virtual através do aplicativo GOOGLE MEET:
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
:12/04/2021.
PAUTA
1- Elaboração do Parecer do FUNDEB, referente ao Primeiro Trimestre de 2021.
-Pauta Aberta
-Encerramento da ordem do dia.
ROSEMEIRE GOMES DE ABREU
Presidente da Câmara FUNDEB
Conselho Municipal de Educação de Paulínia
Gestão 2021-2022
CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES

PAULIPREV
PORTARIA Nº 056/2021
ATO CONCESSÓRIO DE PENSÃO
A Diretoria Executiva do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do
Município de Paulínia – Paulínia Previ, no uso das atribuições conferidas pela
Lei Complementar nº 18, de 09/10/2001, publicada no Semanário Oficial do Município de Paulínia em 19/10/2001, e tendo em vista o que consta do processo nº

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE PAULINIA – ANO 2021
Aos quinze dias do mês de março de dois mil e vinte e hum, às nove horas e vinte
minutos, teve início a reunião virtual deste Conselho, pelo aplicativo Teams.live.
Presentes na reunião virtual, o presidente do Conselho Municipal do Idoso, sr.
Jorcival Fernandes e os conselheiros, Vera Veroneze, Cristina Vitelli, Maria Casado, Márcia Suely, Carmem Cecília, Leila Pavanati, Ellen Beckers e da Casa dos
Conselhos, Jaqueline e Regina.
1) - Foi feita a leitura e aprovação da ata da reunião anterior, realizada em
(22/02/2021).
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2) - Considerando as medidas restritivas neste momento de pandemia, foi delibeada a prorrogação das inscrições e o adiamento da eleição deste ano. A sra.
Jaqueline fará novo cronograma para as eleições de 2021, sendo que as inscrições iniciarão em maio e a eleição se realizará em julho.
3) - Quanto a discussão sobre atendimento prioritário, o CMI fez um ofício em
24/02/2021, para os seguintes destinatários: Santander; Bradesco; Banco Itaú
(02 agências); Banco do Brasil; Caixa Econômica Federal e Associação Comercial. Recebemos até esta data, carta do Santander, dizendo que verificará e
tomará providências caso necessário.
4) - O CMI foi informado pelo Ministério Público, que arquivou a nossa solicitação
e nos informou que a Secretaria de Saúde deverá informá-los semanalmente,
sobre a situação da vacinação.
5) - A sra. Carla (gestora do Fundo Municipal do Idoso), informou ao CMI, que a
conta do Fundo Municipal do Idoso foi regularizada junto ao Banco do Brasil,
inclusive refazendo as assinaturas.
6) - Recebemos uma denúncia, sobre o idoso Antonio Carvalho. O CREAS fez
a visita, e informou que esse idoso é atendido desde 04/09/2019, quando foi
acionado pelo disque denúncia. Estava com vaga garantida para o Centro Dia,
porém com a pandemia, o senhor continua residindo em casa própria, junto com
o único familiar (enteado). Talvez seja encaminhado para uma vaga em Campinas, faltando apenas avaliação médica indicando ter Alzheimer.
7) - O senhor Fernandes informou ao CMI que teve uma reunião com a sra. Rita
Coelho, secretária da Promoção Social, nesta reunião foi tratado O Plano de
Ação do CMI para 2021.
a) mapeamento territorial do idoso
b) adesão ao programa “amigo do idoso”
c) programa inclusão digital
Senhora Rita informou ao sr Fernandes que assim que melhorar a pandemia
o programa de inclusão digital voltará a ser reativado, informou também que os
ônibus destinados ao transporte de idosos em passeios e jogos, estarão garantidos para 2021. Irá contratar professores para as atividades do DAI, o CMI deseja

uma reunião com o senhor prefeito e o presidente da Câmara, a sra Rita sugere
que o CMI busque apoio as primeira Dama.
A sra, Rita Coelho ficou de providenciar e marcar reunião envolvendo o CMI, a
Secretaria, o Prefeito e o Presidente da Câmara, e primeira Dama.
Vamos aguardar 60 dias. Caso não ocorra, faremos ofício para o Prefeito, solicitando abrir espaço na agenda para esta finalidade.
O sr. Fernandes participou de uma reunião no dia 03/03 na Câmara Municipal,
Participaram dessa reunião, empresários da região e vereadores, ao fazer uso da
palavra o sr Fernandes falou sobre doações de percentual devido do Imposto de
Renda, para o Fundo Municipal do Idoso, esta arquivado cópia dessa reunião, na
Casa dos Conselhos, para consulta.
O sr. Fernandes informou sobre reunião com Dr. André do MP, sobre as visitas de
fiscalização deste ano de 2021 às ILPI’s e Centro de Geriatria. Devido à pandemia,
não ocorrerão essas visitas, cabendo somente à Vigilância Sanitária.
A sra. Leila nos informou que o Centro de Geriatria acolheu (02) dois idosos em
risco. Ambos estavam negativados para Covid.
Não havendo mais nada a ser discutido foi dada por encerrada a reunião às dez
horas e trinta minutos. Esta ata foi redigida por Cristina T. Vitelli, conselheira do
Conselho Municipal do Idoso, em 15 de março de 2021.
Paulínia, 15 de março de 2021
JORCIVAL FERNANDES
Presidente CMI
CRISTINA T. VITELLI
Conselheira do CMI
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