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Diário Oficial - Ano XXVIII - Edição 1.631 - 07 de Maio de 2021
GABINETE DO PREFEITO
LEI COMPLEMENTAR Nº 77, DE 03 DE MAIO DE 2021
(Projeto de Lei Compl. nº 01/2021 de autoria do Executivo)
“ALTERA O ART. 1º E 2º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 58/2016 A FIM DE
PRORROGAR A DATA DE VENCIMENTO DA PARCELA ÚNICA DO IPTU
E DAS PARCELAS DE 30 DE MARÇO, 30 DE ABRIL, 30 DE MAIO, 30 DE
JUNHO E 30 DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2021”
A Câmara Municipal APROVOU e eu, Prefeito do Município de Paulínia, SANCIONO e PROMULGO a seguinte Lei Complementar:
Artigo 1º - Fica prorrogado o pagamento do IPTU em conta única até o dia 30 de
novembro de 2021.
Artigo 2º - Fica prorrogado o pagamento das parcelas do IPTU do exercício de
2021 com vencimento em 30 de março, 30 de abril, 30 de maio, 30 de junho, 30 de
julho, respectivamente, para 30 de agosto, 30 de setembro, 30 de outubro, 30 de
novembro e 30 de dezembro, àqueles contribuintes que aderiram ao pagamento
do IPTU de forma parcelada.
Artigo 3º- As parcelas do IPTU do exercício de 2021 de 30 de agosto, 30 de setembro, 30 de outubro, 30 de novembro e 30 de dezembro permanecem inalteradas.
Artigo 4º - O contribuinte que aderiu ao pagamento do IPTU de forma parcelada
poderá solicitar a emissão da cota única com desconto do valor da parcela quitada, desde que no ato apresente o comprovante de pagamento.
Artigo 5º - O contribuinte, que já realizou o pagamento total do IPTU do exercício
de 2021 em cota única ou de forma parcelada, não terá direito à prorrogação prevista no art. 1º e 2º desta lei.
Artigo 6º - Esta lei terá vigência somente para o exercício de 2021.
Artigo 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Paulínia, 03 de Maio 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 8029 DE 07 DE MAIO DE 2021
“DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS DE FLEXIBILIZAÇÃO RESPONSÁVEL DA

QUARENTENA E DE SEGURANÇA SANITÁRIA PARA CONTENÇÃO DO
CORONAVÍRUS (COVID-19)”.
O cidadão EDNILSON CAZELLATO, Prefeito Municipal de Paulínia, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 45, incisos IV, VI e parágrafo único, da Lei Orgânica do Município,
Considerando as medidas de segurança sanitária preconizadas no Decreto Municipal de nº 7.768, de 16 de março de 2020 e 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;
Considerando o Decreto Estadual nº 64.994, de 28 de maio de 2020, que fixa os
critérios técnicos e objetivos para a instituição do Plano São Paulo, com o objetivo
de implementar e avaliar ações e medidas estratégicas de enfrentamento à pandemia decorrente da COVID-19;
Considerando que o Governo do Estado de São Paulo em 07 de maio de 2021
trouxe novas 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;
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.
D E C R E T A:
Art. 1º. Para enfrentamento da pandemia pelo Coronavírus em seu atual estágio
epidemiológico e promover o retorno gradual às atividades laborais e sociais em
fases progressivas de flexibilização do distanciamento social, em conformidade
com o “Plano São Paulo”, ficam estabelecidas as regras de transição para fins de
avanço da Fase Vermelha (fase 01) à Fase Laranja (fase 02), as quais se aplicam
ao Município de Paulínia.
§1º. No período das 21h (vinte e uma horas) até às 5h (cinco horas) de todos
os dias da semana e dos finais de semana, fica restrita a circulação de pessoas
e/ ou mercadorias, permitida somente a realização de atividades essenciais, as
quais estão intrinsecamente relacionadas a serviços de saúde, de alimentação
e de abastecimento, nos termos do Plano São Paulo e do Decreto Estadual nº
64.881/2020.
Art. 2º. Fica autorizado o funcionamento dos estabelecimentos que tenham por
atividades e/ou serviços, definidos no Decreto Municipal nº 7.814, de 26 de maio
de 2020 e no artigo 2º do Decreto Municipal nº 7.824, de 17 de junho de 2020, a
seguir transcritos:

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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I – Comércio e serviços, com horário de funcionamento das 06h (seis horas) até
as 21h (vinte e uma horas);
II – Paulínia Shopping, com horário de funcionamento das 06h (seis horas) até as
21h (vinte e uma horas);
III – Atividades religiosas em templos e igrejas, observada a capacidade máxima
de ocupação de 30%, com a recomendação de que não participem crianças de até
12 (doze) anos de idade e de pessoas com mais de 60 (sessenta) anos de idade,
pessoas com doenças crônicas ou condições de risco;
IV – Saúde: hospitais; clínicas médicas, odontológicas, de fisioterapia, de psicologia, de vacinação e veterinárias; farmácias; óticas; laboratórios de análises clínicas; lavanderias, serviços de limpeza e hotéis;
V – Alimentação: supermercados e congêneres (mercearias, açougues, peixarias,
pesqueiros); estabelecimentos de alimentação de animais, bem como os serviços
de entrega (delivery) e “drive thru” de bares, restaurantes, padarias e lojas de
conveniência;
VI – Abastecimento: transportadoras; serviços de entrega de mercadorias; postos
de combustíveis e derivados; distribuidora de água e gás; oficinas de veículos
automotores; lojas de material de construção; empresas de locação de veículos e
concessionárias de venda e revenda de veículos automotores;
VII – Segurança: serviços de segurança pública e privada;
VIII – Serviços: oficinas de conserto de eletrodomésticos e eletrônicos; oficinas de
costura, loja de aviamentos e tecidos; escritórios de contabilidade, advocacia, administração e consultoria; serviços imobiliários; serviços de jardinagem; serviços
de inspeção veicular; serviços de despachante; serviços de lava-jato e limpeza
veicular; borracharia; serviços de guinchos; correspondentes bancários;
IX – Comunicação social: meios de comunicação social, inclusive eletrônica, executada por empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
serviços de call center;
X – Demais atividades relacionadas no §1º do artigo 3º do Decreto Federal nº
10.282, de 20 de março de 2020.
§ 1º As atividades elencadas nos incisos I, II e III do caput deste artigo atuarão com
30% (trinta por cento) da capacidade total de atendimento.
§ 2º Fica vedada, em qualquer das atividades autorizadas, a aglomeração e fluxo
intenso de pessoas, bem como a realização de eventos e/ou campanhas publicitárias na frente do estabelecimento que impliquem na aglomeração de pessoas.
§3º Os protocolos sanitários de caráter setorial são especificados no Plano São
Paulo e de acordo com os critérios técnicos definidos pelo Departamento de
Vigilância Sanitária do Município.
§4º Permite-se o funcionamento das atividades acima relacionadas em dias de
feriados.
Art. 3º. Fica permitido o consumo local em restaurantes e similares, limitada à capacidade de 30% do estabelecimento, com o horário delimitado de funcionamento
das 06:00h (seis horas) até as 21h (vinte e uma horas).
§1º Os estabelecimentos acima mencionados deverão manter local permanentemente arejado e preferencialmente áreas externas de consumo local, bem como
adotar o protocolo setorial sanitário específico, que engloba distanciamento mínimo de um metro e meio entre as mesas e de disponibilização de itens de higienização e de desinfecção.
Art. 4º. Fica autorizado o funcionamento de salões de beleza, barbearias e congêneres, limitada a capacidade de 30% do estabelecimento, com horário delimitado
das 06h (seis horas) até as 21h (vinte e uma horas).
Art. 5º. Fica autorizado o funcionamento de academias de esporte de todas as modalidades e centros de ginásticas e dança, limitada a capacidade de 30% do estabelecimento, com horário delimitado das 06h (seis horas) às 21h (vinte e uma horas).

Parágrafo único. Serão permitidas aulas e práticas individuais, além de práticas
coletivas com baixo risco de contaminação, com recomendação de que essas práticas sejam agendadas previamente, sendo vedada qualquer atividade em grupos
que implique em aglomeração, ao passo que a autorização de funcionamento fica
condicionada à adoção de protocolo setorial específico das medidas de segurança
sanitária.
Art. 6º. Fica autorizado o funcionamento de clubes esportivos de lazer, praças e
parques públicos, além de equipamentos esportivos públicos, devendo rigorosamente seguir os protocolos de segurança sanitária de caráter setorial, definidos
pelo Departamento de Vigilância Sanitária do Município e também especificados
no Plano São Paulo.
§ 1º Os estabelecimentos e bens públicos elencados no caput deste artigo atuarão
com 30% (trinta por cento) da capacidade total de atendimento e horário de funcionamento compreendido das 06h (seis horas) às 18h (dezoito horas).
§ 2º Fica vedada, em qualquer das atividades autorizadas, a aglomeração e fluxo
intenso de pessoas, bem como a realização de eventos, competições esportivas,
shows musicais, aulas coletivas e outras atividades que representam risco de disseminação e de contágio do COVID-19.
§3º Em caso de identificação de violação das normas de segurança sanitária e
de aglomeração de pessoas, as Autoridades do Município podem determinar a
suspensão do funcionamento dos estabelecimentos e bens públicos relacionados
no caput deste artigo.
Art. 7º. Fica autorizado o funcionamento de feiras livres de alimentação e de outros gêneros comercializáveis, sendo vedado o consumo no local.
Art. 8º. Fica autorizado o funcionamento de eventos, convenções e atividades
culturais, devendo rigorosamente seguir os protocolos de segurança sanitária de
caráter setorial, definidos pelo Departamento de Vigilância Sanitária do Município
e também especificados no Plano São Paulo.
§ 1º As atividades discriminadas no caput deste artigo atuarão com 30% (trinta
por cento) da capacidade local, com horário delimitado das 06h (seis horas) às
21h (vinte e uma horas), além da obrigação de controle de acesso, hora marcada
e assentos marcados, que devem respeitar o distanciamento mínimo definido no
protocolo setorial, sendo vedada qualquer atividade com público em pé.
§ 2º Fica autorizada a venda de ingressos de eventos culturais em bilheterias físicas, desde que respeitados os protocolos sanitários e de distanciamento.
§3º Em caso de identificação de violação das normas de segurança sanitária e
de aglomeração de pessoas, as Autoridades do Município podem determinar a
suspensão do funcionamento das atividades relacionadas no caput deste artigo.
Art. 9º. O funcionamento dos estabelecimentos e serviços acima relacionados fica
condicionado à implementação de medidas de segurança sanitária, a fim de evitar
a aglomeração de pessoas, bem como das seguintes regras, de acordo com a
especificidade de cada estabelecimento e serviço: disponibilização de itens de
higienização e de desinfecção (álcool em gel, pias ou lavatórios); medidas de distanciamento de, no mínimo, um metro e meio entre os clientes e usuários; atendimento individualizado mediante agendamento e hora marcada; disponibilização
de equipamentos de proteção individual aos trabalhadores.
Art. 10º. Fica mantida a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção facial
aos munícipes, nos termos regulamentados no Decreto Municipal nº 7.809, de 05
de maio de 2020.
Art. 11. A Guarda Municipal de Paulínia, as Autoridades Sanitárias do Município,
os fiscais da Secretaria Municipal de Negócios da Receita e os servidores da Secretaria Municipal de Defesa Civil devem primordialmente orientar e esclarecer a
população acerca das medidas de segurança sanitária adotadas neste Decreto.
Parágrafo único. O descumprimento das condições estabelecidas neste Decreto
importará na notificação imediata do estabelecimento comercial e/ou imóvel com
fins de locação comercial, sem prejuízo da adoção de medidas drásticas como
suspensão do alvará de funcionamento, lacração, aplicação de multa, sem prejuízo das medidas penais impostas no Código Penal e no Código Sanitário do Estado
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de São Paulo, as quais devem ser avaliadas de forma proporcional e equilibrada
pela autoridade.
Art. 12. O decreto tem prazo de validade até o dia 23 de maio de 2021, podendo
ser revogado de forma imediata, a depender dos dados técnicos e epidemiológicos fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 13. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as
disposições em contrário.
Paulínia, 07 de maio de 2021.
EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal
Lavrado na Secretaria dos Negócios Jurídicos e publicado no Gabinete do Prefeito, na data supra.
PATRÍCIA CALVO MARIN
Secretária Chefe do Gabinete do Prefeito
FÁBIO LUIZ ALVES
Secretário Municipal de Saúde

Autorizo o empenho. À SMF para prosseguimento.
Paulínia, 06 de maio de 2021.
EDNILSON CAZELLATO
PREFEITO MUNICIPAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021
EDITAL DE REVOGAÇÃO
PROTOCOLADO Nº 3632/2021
SC Nº 264-265-267-268/2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA / CONSÓRCIO DE EMPRESAS
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR
A Prefeitura Municipal de Paulínia, através da Divisão de Licitações, comunica
a Revogação da presente licitação, conforme autorização do Exmo. Sr. Prefeito.
Paulínia, 07 de maio de 2021.
DIVISÃO DE LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2021

GUILHERME MELLO GRAÇA
Secretário de Negócios Jurídicos Interino

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO
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
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021
Protocolado nº 16582/2020
R.C. nº 72/2021 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA
E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SITUADO NA RUA PRESIDENTE CAFÉ FILHO, 161,
CENTRO”
HOMOLOGO E ADJUDICO A PRESENTE LICITAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA:
CNPJ Nº: 35.966.144/0001-81
Razão Social: VCS ROCHA CONSTRUTORA EIRELI
Valor R$ 313.947,83
Valor total da contratação: R$ 313.947,83, conforme Edital de Classificação/Desclassificação nº 01/2021, emitido pela COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES,
no qual a referida empresa sagrou-se vencedora.

EDITAL DE PUBLICAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BÁSICOS DE CONSTRUÇÃO
DATA E HORA LIMITE PARA CREDENCIAMENTO NO SITIO DA CAIXA ATÉ:
26/05/2021 ÀS 08h30
DATA E HORA LIMITE PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ:
26/05/2021 ÀS 09h
INÍCIO DA DISPUTA DA ETAPA DE LANCES: 26/05/2021 ÀS 10h30
Obtenção do Edital: gratuito através do sítio www.paulinia.sp.gov.br/editais ou
www.licitacoes.caixa.gov.br.
Paulínia, 07 de maio de 2021
EDNILSON CAZELLATO
PREFEITO MUNICIPAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2021
EDITAL DE PUBLICAÇÃO
OBJETO: AQUISIÇÃO, MONTAGEM E ENTREGA DE KITS ESCOLARES
DATA E HORA LIMITE PARA CREDENCIAMENTO NO SITIO DA CAIXA ATÉ:
26/05/2021 ÀS 08h30
DATA E HORA LIMITE PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ:
26/05/2021 ÀS 09h
INÍCIO DA DISPUTA DA ETAPA DE LANCES: 26/05/2021 ÀS 10h30
Obtenção do Edital: gratuito através do sítio www.paulinia.sp.gov.br/editais ou
www.licitacoes.caixa.gov.br.
Paulínia, 07 de maio de 2021.
EDNILSON CAZELLATO
PREFEITO MUNICIPAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2021
PROTOCOLO Nº 3418/2021
SC Nº 396/2021 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E
PÃO DE LEITE
Em face dos elementos constantes no presente protocolado administrativo e ao
disposto no artigo 43, VI da Lei de Licitações e Contratos, HOMOLOGO e ADJUDICO o Pregão Eletrônico nº 36/2021 referente ao REGISTRO DE PREÇOS PARA
AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO DE LEITE.
CNPJ: 11.000.623/0001-80
Razão Social: BELLA PAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
EIRELI
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Item

1ª

Qtd.

Unid.

01

10.000

KG

02

96.000

UN

Valor
Unitário

Descrição

PÃO FRANCÊS COM 50 GRAMAS CADA, COM
OS SEGUINTES INGREDIENTES BÁSICOS:
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL ENRIQUECIDA R$ 14,00
COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, ÁGUA, SAL E
FERMENTO.
PÃO DE LEITE TIPO HOT-DOG COM 50 GR.
CADA, 0 GR. DE GORDURA TRANS, VALIDADE R$ 0,80
MÍNIMA DE 05 DIAS

Autorizo a despesa para a emissão de Ordem de Serviço à detentora da ata pela
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, observando-se o descrito nos
cadernos que compuseram a licitação e a respectiva Ata de Registro de Preços.
Paulínia, 07 de maio de 2021.
EDNILSON CAZELLATO
PREFEITO MUNICIPAL

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
do INDEFERIMEMTO do pedido de isenção de IPTU feito por meio do protocolo
administrativo 27929/2020.O indeferimento se deve ao fato de o pedido não estar dentro do rol taxativo elencado no Art. 170 da Lei Complementar Municipal
16/1999.
Contribuinte

CPF

MARIA APARECIDA FERREIRA
DE ANDRADE

Protocolo
Administrativo

099.786.558-08

27929/2020

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

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROTOCOLADO: 8.533/2021.
OBJETO: “SOLICITA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAÚDE DA PACIENTE “V.R.P”, PROCESSO DIGITAL Nº 100053763.2017.8.26.0428, EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL”.
CONTRATADA E VALOR:
- MEDTRONIC COMERCIAL LTDA
O valor é de R$ 19.350,00 (Dezenove mil trezentos e cinquenta reais)
DA AUTORIZAÇÃO
“RATIFICO o parecer jurídico de fls. 119/120 e 130/131, e, AUTORIZO, na forma
da lei, a “contratação de empresa para aquisição de insumos para continuidade a
tratamento de saúde da paciente V. R. P.”, conforme descrição objeto da Solicitação de Compra nº. 645/2021, da empresa “Medtronic Comercial Ltda.”, no valor
total de R$ 19.350,00 (Dezenove mil trezentos e cinquenta reais), com fulcro no
art. 25, caput, da Lei Federal 8.666/93. ”
Providencie o necessário.
GP, 05/05/2021
EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal

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 do INDEFERIMEMTO do pedido de restituição de ISSQN feito por meio do
protocolo administrativo 15360/2012.O indeferimento se deve devido a prescrição
(Artigo 168, do Código Tributário Nacional).
Contribuinte

CNPJ/MF

JOTHA EMPREENDIMENTOS IMOBILÍARIOS LTDA

Protocolo
Administrativo

10.832.862/001-34

15.361/2012

Para maiores esclarecimentos e dirimir quaisquer dúvidas, entrar em contato através do telefone: 3874- 5689.
JOSÉ LUIZ DA SILVA BRAGA
Secretário de Negócios da Receita

JOSÉ LUIZ DA SILVA BRAGA
Secretário de Negócios da Receita

CONSELHOS
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAULÍNIA
CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO ORDINÁRIA 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 11 de maio 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;
• Informes;
• Aprovação da Ata da reunião anterior “Câmara FUNDEB” referente ao dia:
27/04/2021.
PAUTA
1- Divisão de tarefas dos conselheiros da Câmara FUNDEB;
2- Devolução dos ofícios;
3- Previsão do Cronograma das Comissões de Estudo.
-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 DE SAÚDE
IX - Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Paulínia 2020-2022
19/05/2021 – 18h.
Link para participação dos Conselheiros https://meet.google.com/gew-bgnk-gea e https://www.facebook.com/vlopmedia/ Acompanhamento da População.
Convidamos todos (as) Conselheiros (as) para a nossa IX-Reunião Ordinária no
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mês de maio de 2021.
ERRATA: ACRESCENTAR PAUTA DE APROVAÇÕES DE ATAS.
PAUTAS:
PRIMEIRA: VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM
SEGUNDA: APROVAÇÕES DE ATAS
TERCEIRA: CONVÊNIO UNICAMP
QUARTA: PANDEMIA/VACINAÇÃO
QUINTA: CUIDADOS REDES DE ATENÇÃO PÓS-COVID19
SEXTA: CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SETIMA: INFORMES
SAMI KNOBLICH GOLDSTEIN
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

PAULIPREV
APOSTILA RETIFICATÓRIA Nº 76/2021
BEATRIZ DE LOURDES NASCIMENTO BORLINA BERNARDI, Diretora Previdenciária e Atuária do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do Município de Paulínia - PAULIPREV, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO que a segurada MARILDA CECILIA FERRAMOLA foi aposentada nos termos artigo 6º, da Emenda Constitucional nº 41/2003, com proventos
integrais calculados pela última remuneração e reajuste pela paridade, conforme
Portaria nº 89/2017;
CONSIDERANDO, que o E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos
autos do TC nº 23528/989/18-9, julgou ilegal o ato concessório de aposentadoria,
negando-lhe o registro.
CONSIDERANDO que os valores percebidos pela segurada até a presente data
são alcançados pela irrepetibilidade, posto que recebidos de boa-fé;
CONSIDERANDO, mais, que foi assegurado direito de defesa e contraditório à
segurada, conforme Processo Administrativo nº 452/2016; DECIDE:
1. RETIFICAR o ato de concessão de aposentadoria à segurada MARILDA
CECILIA FERRAMOLA, RG 7.414.304-9-SSP/SP, CPF 212.533.208-61, NIT
1.700.034.628-9, para constar como Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição nos termos do § 1º, III, “a”, do art. 40 da CF, tendo como valor inicial do
benefício, o valor de R$ 6.171,42 (seis mil cento e setenta e um reais e quarenta e
dois centavos), conforme memória de cálculo anexa.
2. DETERMINAR a imediata adequação do valor dos proventos devidos à segurada, a partir da competência 05/2021, sendo indevida qualquer compensação ou
restituição dos valores percebidos pela segurada.

autos do TC nº 22258.989.18-5, julgou ilegal o ato concessório de aposentadoria,
negando-lhe o registro.
CONSIDERANDO que os valores percebidos pela segurada até a presente data
são alcançados pela irrepetibilidade, posto que recebidos de boa-fé;
CONSIDERANDO, mais, que foi assegurado direito de defesa e contraditório à
segurada, conforme Processo Administrativo nº 328/2016; DECIDE:
1. RETIFICAR o ato de concessão de aposentadoria à segurada CLOTILDE ALBA
ALVES, RG 8.354.611-X - SSP/SP, CPF 001.837.288-07, NIT 1.204.214.867-0,
para constar como Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição nos termos do § 1º, III, “b”, do art. 40 da CF, tendo como valor inicial do benefício, o valor
de R$ 3.371,05 (três mil trezentos e setenta e um reais e cinco centavos), conforme memória de cálculo anexa.
2. DETERMINAR a imediata adequação do valor dos proventos devidos à segurada, a partir da competência 05/2021, sendo indevida qualquer compensação ou
restituição dos valores percebidos pela segurada.
Esta Apostila Retificatória entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo
seus efeitos à data da concessão do benefício, a saber, 21 de junho de 2017.
Paulínia, aos 05 de maio de 2021.
BEATRIZ DE L. N. BORLINA BERNARDI
Diretora Previdenciária e Atuária

CÂMARA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 3016/2021
“NOMEIA A SRA. SUZANA ATAHYDE REIS, PARA O EMPREGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE ASSESSOR DE GABINETE, EC-2. ”
Vereador Fábio de Paula Valadão, Presidente da Câmara Municipal de Paulínia,
no uso de suas atribuições legais, Resolve:
Nomear, com base na Lei nº 3.719, de 14/08/2019, a Sra. Suzana Atahyde Reis,
para o emprego de provimento em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo
EC-2, a partir desta data a saber.
				
Cumpra-se. Publique-se.
Paulínia, 07 de maio de 2021
FÁBIO DE PAULA VALADÃO
Presidente

Esta Apostila Retificatória entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo
seus efeitos à data da concessão do benefício, a saber, 03 de abril de 2017.
Paulínia, aos 05 de maio de 2021.
BEATRIZ DE L. N. BORLINA BERNARDI
Diretora Previdenciária e Atuária
APOSTILA RETIFICATÓRIA Nº 77/2021
BEATRIZ DE LOURDES NASCIMENTO BORLINA BERNARDI, Diretora Previdenciária e Atuária do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do Município de Paulínia - PAULIPREV, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO que a segurada CLOTILDE ALBA ALVES foi aposentada nos
termos artigo 6º, da Emenda Constitucional nº 41/2003, com proventos integrais
calculados pela última remuneração e reajuste pela paridade, conforme Portaria
nº 137/2017;
CONSIDERANDO, que o E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos
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