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GABINETE
LEI Nº 3.898, DE 15 DE JUNHO DE 2021
(Projeto de Lei nº 76/2021 de autoria do Executivo)
“DÁ NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 1º, DA LEI Nº 3611, DE 27 DE DEZEMBRO
DE 2017.”
A Câmara Municipal APROVOU e eu, Prefeito do Município de Paulínia, SANCIONO e PROMULGO a seguinte Lei:
Artigo 1º - Fica alterado o artigo 1º da Lei 3611, de 27 de dezembro de 2017, que
dispõe sobre a denominação de via pública da cidade.
“Artigo 1º - Fica denominada “RUA MARIA DOS SANTOS PANUTTI”, a via pública designada pelo nº XXIII, do loteamento Conjunto Habitacional Serra Azul,
no bairro Nova Veneza, com aproximadamente 35,00 metros de extensão, tendo
início na Rua Celso Ricardo Breda e término na Rua Luiz Gonzaga de Moraes
Júnior. “
Artigo 2º - As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta de
verba própria do orçamento vigente, suplementada se necessário.
Artigo 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Paulínia, 15 de Junho 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 8.050 DE 21 DE JUNHO DE 2021
“DISPÕE SOBRE A COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO INTERSETORIAL DE
MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANÇAS E
ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA”
O cidadão EDNILSON CAZELLATO, Prefeito do Município de Paulínia, usando da
competência que lhe discrimina o Artigo 45, inciso I, da Lei Orgânica do Município
de Paulínia, datada de 04 de novembro de 1998, em conformidade com o Decreto
nº 8.032 de 18 de maio de 2021 e com base nos elementos constantes do Protocolado nº 7600/2021,
DECRETA:
Artigo 1º - Ficam nomeados como membros componentes da Comissão Interse-

torial de Monitoramento do Programa de Atendimento a Crianças e Adolescentes
em Situação de Violência:
I - REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA:
Titular: Maurício Carlos Rebouças – Matrícula 11.564-9
Suplente: Carla Cristiane Colacino Almeida – Matrícula 5071-7
II - REPRESENTANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS:
Titular: Jacqueline Massuia Vinagre Vieira – Matrícula 11.511-8
Suplente: Christie de Paula Moraes Jacquet – Matrícula 12.036-7
III - REPRESENTANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS:
Titular: Maria Claudia C. Duarte – Matrícula 11.996-2
Suplente: Cátia Cristina Guellis Almeida – Matrícula 6.117-4
IV - REPRESENTANTE DO PROGRAMA VIVER EM FAMÍLIA:
Titular: Débora Batista de Moraes – Matrícula 5.438-1
Suplente: Vera Lúcia Pereira – Matrícula 9.486-2
V - REPRESENTANTES DO CONSELHO TUTELAR:
Titulares:
Karoline Ferreira Valadão Nasário
Renata Soares de Lima
Noeli Gonçalves Souza
Márcia Cristina Tomas Souza
Juliana Lima de Souza
Suplentes:
Maria Julia Loria Barreiros
Cláudio Gregório Pereira
Carla Pires Sena da Costa
Elaine Taliane de Souza
João Batista Maia
Eloisa Aparecida da Silva
VI - REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE:
Titular: Dra. Silvia R. Tolomelli – Matrícula: 13.019-2
Suplente: Dra. Cristina Y.Koide – Matrícula: 8.554-5
VII - REPRESENTANTE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL:
Titular: Mônica de Oliveira Andrade – Matrícula: 8.662-2
Suplente: Anderson Nunes dos Santos – Matrícula: 9.770-5
VIII - REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:
Titular: Valéria Serra de Freitas Guimarães – Matrícula: 5.007-5
Suplente: Ana Claudia Silveira da Silva Bernardo – Matrícula: 8.204-0
IX - REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (C.M.D.C.A.):
Titular: Gisela da Silva Pereira – Matrícula: 12.077-4
Suplente: Geraldo Campos Amaro

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 1.649 | Paulínia, 22 de Junho de 2021 |
1

X - REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:
Titular: Thiago Figueiredo Fulas
Suplente: Andressa Renata Pértile Branco
XI - REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (C.M.D.P.D.):
Titular: Sara Navarro – Matrícula:10.182-6
Suplente: Rosangela Cristina Lorenzi Kiill
XII - REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO:
Titular: Vera Lúcia Vedroneze – Matrícula: 3.227-1
Suplente: Carmen Célia Gimenes Correa - CMI
XIII - REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER:
Titular: Luana Rosiene da Silva
Suplente: Edna Aparecida Rocha Teshima - CMDM
XIV - REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE:
Titular: Edimarães Ramos dos Santos
Suplente: Iria Onira da Silva- CMS
XV - REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:
Titular: Raquel Roseandra Rossi da Silva
Suplente: Priscila Zanotto Bosshard de Barros - CME
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.
		
Paulínia, 21 de junho de 2021.
EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal
PATRÍCIA CALVO MARIN
Secretária Chefe do Gabinete do Prefeito
Lavrado e publicado no Gabinete do Prefeito, na data supra.
DECRETO Nº 8051, DE 22 DE JUNHO DE 2021
“DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DOS MEIOS E CRITÉRIOS PARA
A DESTINAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS PROVENIENTES DA LEI Nº
14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 (LEI “ALDIR BLANC”), E DO DECRETO
FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”
Art. 1º Fica regulamentado pelo presente instrumento, os meios e critérios para a
destinação dos recursos federais provenientes da Lei nº 14.017, de 29 de junho de
2020 e do Decreto Federal nº 10.464, de 17 de agosto de 2020.
CAPÍTULO I
REGRAS GERAIS
Art. 2º Os recursos provenientes do Fundo Nacional de Cultura serão distribuídos
da seguinte forma: I - Subsídios para manutenção de espaços culturais: conforme
disposto no inciso II do art. 2º da Lei Federal nº 14.017/2020 serão selecionados
por meio de credenciamento;
II – Realização de atividades artísticas e culturais, conforme disposto no inciso III
do art. 2º da Lei Federal nº 14.017/2020 será publicado edital que observará a divisão de recursos contida no Plano de Ação deste Decreto e disciplinarão as regras,
prazos, critérios e informações necessárias para a seleção dos projetos inscritos.
§ 1º Os valores aplicados em cada inciso deste artigo foram especificados no
Plano de Ação cadastrado pela Secretaria Municipal de Cultural, na “Plataforma
+Brasil”, do Governo Federal.
§ 2º O montante dos recursos indicados no Plano de Ação, em respeito à sua divisão, poderá ser remanejado de acordo com a demanda local, conforme previsto
no § 6º do art. 11 do Decreto Federal nº 10.464/2020, desde que, informado tal

remanejamento no relatório de gestão final a ser enviado ao Governo Federal
Art. 3º Para o recebimento dos recursos financeiros referentes à Lei Federal nº
14.017/2020, o beneficiário deverá abrir conta corrente, com o CNPJ do espaço
cultural, em instituição financeira bancária, especificamente para o recebimento
dos referidos recursos financeiros.
Art. 4º A Secretaria Municipal de Cultural utilizará do seu sistema de Cadastro de
Artistas e Profissionais de Cultura e Arte para cadastramento dos (as) trabalhadores (as), grupos, coletivos e espaços culturais, o qual será homologado pelo
Comitê de Acompanhamento e Fiscalização Municipal de que trata o art. 9º deste
Decreto.
Art. 5º Todos os interessados no recebimento dos recursos do inciso II do art. 2º da
lei ora regulamentada deverão fazer a comprovação de atuação no setor cultural.
Art. 6º Os inscritos que tiverem sua inscrição homologada no cadastro municipal
de cultura e optarem pelo credenciamento no inciso II do art. 2º da Lei Federal nº
14.017/2020 deverão entregar os documentos comprobatórios.
Parágrafo único. Além do disposto no caput do presente artigo, de acordo como
art. 9º da Lei Federal nº 14.017/2020, os beneficiários do subsídio apresentarão
proposta de atividade a ser executada, como contrapartida, na forma prevista no
Edital.
Art. 7º Não serão beneficiados com os recursos federais ora regulamentados:
I – publicações, atividades e ações que não tenham caráter cultural;
II – cultos, rodeios, exposições agropecuárias e congêneres;
III – eventos cujo título contenha ações de “marketing” e/ou propaganda explícita;
IV – projetos que veiculem propaganda relacionada ao tabaco, álcool, política,
partidos políticos, sindicatos, pré-candidatos a cargos públicos eletivos e personalidades políticas;
V – projetos de conteúdo sectário ou segregacionista atinente à raça, cor, gênero
e religião;
VI – espaços culturais criados pela Administração Pública de qualquer esfera ou
vinculados a ela, bem como a espaços culturais vinculados a fundações, a institutos ou instituições criados ou mantidos por grupos de empresas, a teatros
e casas de espetáculos de diversões com financiamento exclusivo de grupos
empresariais e a espaços geridos pelos serviços sociais do Sistema S, ficam
vedados de receber recursos decorrentes do inciso II do art. 2º da Lei Federal
nº 14.017/2020;
VII – servidores públicos;
VIII – membros do Comitê de Acompanhamento e Fiscalização Municipal da Lei Aldir Blanc e do Grupo de Trabalho nomeado através dos Decretos nº 7.915/2020
e 7.916/2020;
IX – entidades que recebem subvenção municipal e no plano de trabalho contemplem as mesmas despesas a serem declaradas no credenciamento para
repasse das ações emergenciais.
Art. 8º Os recursos oriundos da Lei Federal 14.017/2020 não poderão, em hipótese alguma, serem utilizados para a aquisição de bens permanentes.
Art. 9º Todos os projetos e/ou espaços culturais beneficiados com recursos da Lei
Federal nº 14.464/2020 deverão divulgar o auxílio concedido de forma explícita,
visível e destacada, conforme a seguir:
I - com inserção da logomarca disponibilizada pelo Governo Federal e o Brasão
oficial da cidade de Paulínia em todo material gráfico de divulgação do projeto
apoiado (materiais impressos de divulgação, produtos culturais físicos, vídeos,
multimeios e outros);
II - todos os materiais descritos no inciso anterior deverão conter a frase: “Projeto
apoiado pela Lei Emergencial Aldir Blanc nº 14.017/2020 — Projeto aprovado nº
(número do projeto/2020)”;
III - quando da participação do proponente em entrevistas aos órgãos de comunicação ou matérias de jornais, deverá divulgar que o projeto foi apoiado pela Lei
Emergencial Aldir Blanc do Governo Federal, através do Município de Paulínia;
IV - todo material gráfico de divulgação do projeto apoiado deverá, antes de sua
veiculação, ser previamente submetido à aprovação da Secretaria Municipal de
Cultura
CAPÍTULO II
REGRAS ESPECÍFICAS PARA O BENEFÍCIO PREVISTO NO INCISO II, ART.
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2º, LEI FEDERAL Nº 14.017/2020
Art. 10. Os subsídios de que trata o inciso II do art. 2º da Lei Federal nº 14.017/2020
serão pagos de acordo com a disponibilidade financeira, até o máximo de 04 parcelas mensais, retroativamente à publicação da referida lei, ou seja, em cota única, a partir da escolha dos beneficiários.
Art. 11. Os espaços culturais assim definidos pelo art. 8º da lei ora regulamentada deverão comprovar no Relatório Final de Atividades que o subsídio mensal
recebido foi utilizado para gastos relativos à manutenção do local e/ou atividades
culturais do beneficiário.
§ 1º Nos termos do § 2º, do art. 7º do Decreto Federal nº 10.464/2020, poderão ser
consideradas despesas relativas à manutenção da atividade cultural, devidamente
comprovadas:
I – internet;
II – transporte;
III – aluguel;
IV – telefone;
V – consumo de água e energia elétrica;
VI – gastos com as equipes administrativa e de campo que trabalhem regularmente no espaço ou na instituição/organização;
VII – impostos;
VIII – taxas;
IX – licenças;
X – materiais de consumo e limpeza comuns na rotina do espaço ou da instituição/
organização;
XI – trabalhadores e prestadores de serviços para manutenção da atividade.
§ 2º As despesas previstas nos incisos do § 1º não são exaustivas, podendo ser
adquiridos materiais outros que sejam necessários e indispensáveis à manutenção
e adequação das atividades do espaço cultural, com a devida justificativa, quando
da prestação de contas.
§ 3º Os pagamentos efetuados pelo beneficiário serão feitos um para cada
documento fiscal correspondente e em seu exato valor, devendo acontecer
exclusivamente por transferência bancária ou pagamento eletrônico de boleto.
Art. 12. Não serão consideradas despesas relativas à manutenção das atividades
o pagamento de dívidas, empréstimos e aquisição de bens permanentes.
Art. 13. As despesas apresentadas na prestação de contas serão analisadas pela
equipe da Secretaria Municipal de Cultura e pelo Comitê de Acompanhamento e
Fiscalização Municipal da Lei Aldir Blanc e poderão ser glosadas caso o espaço
cultural não demonstre a necessidade e indispensabilidade da sua realização.
Art. 14. As despesas também ficarão sujeita à análise do Controle Interno e a
análise e julgamento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e do Tribunal
de Contas da União.
Art. 15. A auto declaração prevista no § 1º do art. 6º do Decreto Federal nº
10.464/2020 deverá ser apresentada, cabendo ao beneficiário, caso seja solicitado pela administração pública, comprovar com documentos as informações por
ele prestadas.
Art. 16. As contrapartidas exigidas pelo art. 6º do Decreto Federal nº 10.464/2020
deverão:
I - ser realizadas, prioritariamente, por meio de atividades destinadas aos alunos
de escolas públicas ou através de atividades realizadas em espaços públicos de
sua comunidade, de forma gratuita, em intervalos regulares, em cooperação e
planejamento definidos com a Secretaria Municipal de Cultura;
II - ser realizadas com a oferta de serviços economicamente mensuráveis;
III - ter como responsável pela execução da contrapartida, o mesmo responsável
legal pelo credenciamento do espaço cultural no inciso II do art. 2º da lei federal
ora regulamentada, ao qual caberá, inclusive a assinatura do Termo de Responsabilidade.
Parágrafo único. Entende-se como contrapartida a oferta de um conjunto de
ações, visando garantir o mais amplo acesso da população em geral ao produto
cultural gerado, objetivando com isso a descentralização e/ou garantia da universalização do benefício ao cidadão, sempre em consideração ao interesse público

da democratização do acesso aos bens culturais resultantes a exemplo de oficinas, cursos, workshops, palestras, reuniões e/ou debates, apresentações, intervenções, serviços, produtos artísticos e culturais congêneres.
Art. 17. Deverá o beneficiado do art. 2º, inciso II, da Lei Federal nº 14.017/2020,
conforme exigência contida na legislação aplicável, e nos termos previstos em
edital, apresentar Prestação de Contas à Secretaria Municipal de Cultura e comprovar que o subsídio mensal recebido foi utilizado para gastos relativos à manutenção da atividade cultural do beneficiário.
§ 1º Deverá ser apresentado, em até 120 (cento e vinte) dias a contar do recebimento da última parcela do subsídio, Relatório Financeiro, para análise e aprovação
do Comitê de Acompanhamento e Fiscalização Municipal da Lei Aldir Blanc.
I – deverão ser relacionadas e descritas as despesas pagas, constando nome do
credor, com o respectivo número de CPNJ ou CPF, número do documento fiscal
e valor, juntando, ainda, a cópia dos respectivos documentos bem como a forma
de pagamento e respectivo número do documento.
II – São comprovantes adequados para fundamentar a prestação de contas:
a)nota fiscal, sempre que o fornecedor ou prestador de serviço for pessoa jurídica;
b)recibo de pagamento a autônomos, com as devidas demonstrações dos valores dos impostos e contribuições devidos, cujo recolhimento deverá ser comprovado por guias de recolhimento;
c)guias de recolhimento de impostos e contribuições;
d) boletos bancários acompanhados dos documentos fiscais;
e) comprovante de devolução de recursos à conta bancária municipal específica
de recursos da Lei Aldir Blanc, se o caso.
III – O Relatório Financeiro deve estar acompanhado de extrato da conta corrente,
que deve conter toda a movimentação financeira da conta bancária específica
referente ao recebimento do subsídio, desde antes do recebimento do primeiro
depósito até o lançamento que zerou o saldo.
§ 2º Deverá ser apresentado em até 90 (noventa) dias após o término do decreto
que declarou a calamidade pública, Relatório de Execução de Contrapartida, para
análise e aprovação da Comissão de Análise e Validação de Projetos.
§ 3º Os recursos não utilizados pelo beneficiário do projeto deverão ser devolvidos
ao município, em conta bancária específica, mediante transferência do saldo da
conta bancária do subsídio, devendo ser demonstrada na prestação de contas,
sob pena de aplicação das sanções cabíveis.
§ 4º Na falta de quaisquer dos documentos exigidos ou se feita em desacordo com
as normas desta regulamentação, os relatórios poderão ser rejeitados a critério do
Comitê de Acompanhamento e Fiscalização Municipal da Lei Aldir Blanc.
Art. 18. Caso a prestação de contas não seja entregue ou seja reprovada, o benefício recebido deverá ser restituído no prazo de 15 (quinze) dias. Parágrafo único.
Não ocorrendo a restituição, serão tomadas as medidas administrativas e judiciais
de cobrança e aplicação das sanções legais cabíveis.
Art. 19. Caso seja constatado, em qualquer tempo, falsidade documental ou fato
cuja gravidade incorra em prejuízo ao objetivo proposto, deverá ser restituído o
benefício recebido, sem prejuízo da adoção das medidas legais cabíveis.
CAPÍTULO III
REGRAS ESPECÍFICAS PARA O PREVISTO NO INCISO III, ART. 2º, LEI FEDERAL Nº 14.017/2020
Art. 20. Não poderá o mesmo projeto ser apresentado fragmentado ou parcelado.
Parágrafo único. É vedada a participação de projetos financiados com recursos
do erário público, que já tenham sido contemplados, divulgados, publicados, premiados ou executados, no todo ou em partes no município de Paulínia ou em
qualquer outro ente federativo.
Art. 21. Para a inscrição de projetos, os proponentes deverão cumprir todo o previsto em edital.
Art. 22. A execução dos projetos deverá atender às regras contidas nos editais,
à legislação aplicável e, em especial ao disposto no art. 9º do Decreto Federal nº
10.464/2020.
Diário Oficial | Paulínia | Edição 1.649 | Paulínia, 22 de Junho de 2021 |

3

Parágrafo único. O responsável legal pela inscrição do projeto cultural também
deverá ser o responsável por sua execução e deverá assinar o Termo de Responsabilidade cujo modelo constará do edital respectivo.

DECRETO Nº 8052, DE 22 DE JUNHO DE 2021
“DISPÕE SOBRE A REVALIDAÇÃO DOS PLANOS E PROJETOS DO ARRUAMENTO E LOTEAMENTO DENOMINADO “RESIDENCIAL GOLDEN
LAKE” A SER IMPLANTADO EM ÁREA DE PROPRIEDADE DE GOLDEN
LAKE OJZ SPE LTDA OU SUCESSORES, APROVADO ATRAVÉS DO DECRETO Nº7.765, DE 12 DE MARÇO DE 2020”

Art. 23. Quando se tratar de projetos realizados em plataformas digitais, os mesmos deverão ser encaminhamos, na forma solicitada, para que fiquem disponíveis
no canal do Youtube da Prefeitura Municipal de Paulínia.
Art. 24. Os beneficiários serão responsáveis por apresentar a cessão de direitos
autorais ou fazer o recolhimento da taxa do ECAD caso necessário.
Art. 25. Deverá o proponente do projeto selecionado apresentar em até 120(cento
e vinte) dias após o término do decreto que declarou a calamidade pública e nos
termos exigidos em edital e pela legislação aplicável, Relatório Final para análise
e aprovação do Comitê de Acompanhamento e Fiscalização Municipal da Lei Aldir
Blanc.
Art. 26. Para que o Relatório Final de Atividades seja homologado pelo Comitê de
Acompanhamento e Fiscalização Municipal da Lei Aldir Blanc, o proponente deverá estar em dia com todos os compromissos assumidos no projeto e apresentar
documentos comprobatórios em vias originais e em 05 (cinco) cópias.
Art. 27. No caso de descumprimento do projeto, de não ser entregue o Relatório
Final de Atividades, ou no caso de sua não homologação, o benefício recebido
deverá ser restituído no prazo de 15 (quinze) dias. Parágrafo único. Não ocorrendo
a restituição, serão tomadas as medidas administrativas e judiciais de cobrança e
aplicação das sanções legais cabíveis.
Art. 28. Caso seja constatado, em qualquer tempo, falsidade documental ou fato
cuja gravidade incorra em prejuízo ao objetivo proposto, deverá ser restituído o
benefício recebido, sem prejuízo da adoção das medidas legais cabíveis.
Art. 29. A não aplicação dos recursos recebidos de forma correta, a não entrega
das ações, atividades e produtos culturais conforme projetos apoiados ou a não
entrega dos relatórios solicitados implicarão, ao responsável pela inscrição do projeto, nas medidas cabíveis na forma da lei.

O cidadão EDNILSON CAZELLATO, Prefeito Municipal de Paulínia, no uso das
atribuições de seu cargo e nos termos previstos na Lei Municipal nº 3.316 de 28 de
dezembro de 2012, que dispõe sobre Loteamentos Urbanos, Loteamentos Fechados e Condomínios Fechados no município de Paulínia e dá outras providências,
e a teor do disposto no artigo da Lei Federal nº.6.766/1979 e, ainda com base
nos elementos constantes do protocolado nº 6331/2016 e juntadas, DECRETA:
Art.1º. Ficam revalidados os planos e projetos de Arruamento e Loteamento, denominado “RESIDENCIAL GOLDEN LAKE” a ser implantado em área de terreno
de propriedade de GOLDEN LAKE OJZ SPE LTDA ou sucessores, Gleba B-1 a
ser desmembrada da matrícula nº 27.087, com área total de 434.426,95m², aprovado através do certificado GRAPROHAB nº 397/2019, contendo um total de 631
lotes residenciais, tudo de conformidade com as plantas, memoriais e demais elementos e informações constantes do protocolado nº 6331/2016 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, revogadas as
disposições em contrário.
Paulínia, 22 de junho de 2021.
Lavrado e publicado no Gabinete do Prefeito, na data supra.
EDNILSON CAZELLATO
Prefeito do Município de Paulínia

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 30. Todos os atos oficiais para execução dos repasses decorrentes da lei
ora regulamentada serão publicados no Diário Oficial do Município de Paulínia e
divulgados através do Portal Transparência do Município, sendo que a ciência e
acompanhamento destes atos é de responsabilidade dos participantes interessados.
Art. 31. As regras específicas estarão explicitadas nos instrumentos legais correspondentes, os quais deverão ser integralmente cumpridos pelos participantes
interessados, bem como toda a legislação que rege a matéria.
Art. 32. Os casos omissos serão deliberados pelo Secretário Municipal de Cultura,
ouvido o Comitê de Acompanhamento e Fiscalização Municipal da Lei Aldir Blanc
ou Grupo de Trabalho Técnico da Lei Aldir Blanc, conforme o caso.
Art. 33. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário e, em especial, o Decreto 7937 de 27 de novembro de
2020.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 74/2021
EDITAL DE PUBLICAÇÃO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA / CONSÓRCIO DE EMPRESAS PARA
FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CRIOGÊNICO COM LOCAÇÃO
DE TANQUE
DATA E HORA LIMITE PARA CREDENCIAMENTO NO SITIO DA CAIXA ATÉ:
05/07/2021 ÀS 08h30
DATA E HORA LIMITE PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ:
05/07/2021 ÀS 09h
INÍCIO DA DISPUTA DA ETAPA DE LANCES: 05/07/2021 ÀS 10h30
Obtenção do Edital: gratuito através do sítio www.paulinia.sp.gov.br/editais ou
www.licitacoes.caixa.gov.br.
Paulínia, 21 de junho de 2021.
EDNILSON CAZELLATO
PREFEITO MUNICIPAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/2021

Paulínia, 22 de junho de 2021.
EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal
Lavrado na Secretaria dos Negócios Jurídicos e publicado no Gabinete do Prefeito, na data supra.
O DINMER WILLER TELES
Secretário Municipal de Cultura
GUILHERME MELLO GRAÇA
Secretário dos Negócios Jurídicos Interino

PROTOCOLO Nº 10293/2021
SC Nº 752/2021 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: AQUISIÇÃO DE SONDA FOLEY, GÁSTRICA, ALIMENTAÇÃO, RETAL
E BALÃO ESOFÁGICO
HOMOLOGO E ADJUDICO a presente licitação em favor das empresas:
1ª

CNPJ: 61.418.042/0001-31
Razão Social: CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
Item:
1 - Valor Unitário:
R$ 16,03
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Item:
Item:
Item:
Item:
Item:
Item:
Item:
Item:
Item:
Item:
Item:
Item:
Item:
Item:
Item:
Item:
Item:
Item:
Item:
Item:
Valor total:
1ª

1ª

1ª

1ª

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
20
22
39
40
R$ 26.383,05

- Valor Unitário:
- Valor Unitário:
- Valor Unitário:
- Valor Unitário:
- Valor Unitário:
- Valor Unitário:
- Valor Unitário:
- Valor Unitário:
- Valor Unitário:
- Valor Unitário:
- Valor Unitário:
- Valor Unitário:
- Valor Unitário:
- Valor Unitário:
- Valor Unitário:
- Valor Unitário:
- Valor Unitário:
- Valor Unitário:
- Valor Unitário:
- Valor Unitário:

CNPJ: 04.063.331/0001-21
Razão Social: CIRURGICA UNIAO LTDA
Item:
28 - Valor Unitário:
Valor total:
R$ 1.830,00
CNPJ: 31.997.707/0001-48
Razão Social: CUIDA PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI
Item:
24 - Valor Unitário:
Item:
41 - Valor Unitário:
Item:
42 - Valor Unitário:
Item:
44 - Valor Unitário:
Item:
45 - Valor Unitário:
Item:
46 - Valor Unitário:
Item:
47 - Valor Unitário:
Item:
48 - Valor Unitário:
Item:
49 - Valor Unitário:
Item:
50 - Valor Unitário:
Item:
51 - Valor Unitário:
Item:
52 - Valor Unitário:
Item:
53 - Valor Unitário:
Valor total:
R$ 13.477,30

R$ 16,55
R$ 16,99
R$ 14,99
R$ 15,06
R$ 14,73
R$ 15,30
R$ 4,37
R$ 4,18
R$ 4,67
R$ 3,43
R$ 4,40
R$ 3,43
R$ 3,43
R$ 4,74
R$ 3,43
R$ 3,42
R$ 5,70
R$ 6,34
R$ 676,67
R$ 746,00

R$ 0,61

R$ 0,62
R$ 1,03
R$ 1,10
R$ 1,27
R$ 1,28
R$ 1,38
R$ 1,56
R$ 1,76
R$ 1,83
R$ 1,50
R$ 8,48
R$ 8,48
R$ 8,48

CNPJ: 03.951.140/0001-33
Razão Social: DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Item:
25 - Valor Unitário:
R$ 0,50
Valor total:
R$ 3.000,00
CNPJ: 49.228.695/0001-52
Razão Social: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Item:
18 - Valor Unitário:
R$ 5,81
Item:
19 - Valor Unitário:
R$ 6,24
Item:
21 - Valor Unitário:
R$ 4,83
Item:
23 - Valor Unitário:
R$ 0,55
Item:
27 - Valor Unitário:
R$ 0,53
Item:
29 - Valor Unitário:
R$ 0,67
Item:
30 - Valor Unitário:
R$ 0,81
Item:
31 - Valor Unitário:
R$ 0,84
Item:
32 - Valor Unitário:
R$ 1,06
Item:
33 - Valor Unitário:
R$ 1,16
Item:
34 - Valor Unitário:
R$ 1,15
Item:
35 - Valor Unitário:
R$ 1,28
Item:
36 - Valor Unitário:
R$ 1,62
Item:
37 - Valor Unitário:
R$ 1,50
Item:
38 - Valor Unitário:
R$ 1,42

Item:
Valor total:
1ª

43 - Valor Unitário:
R$ 35.588,40

CNPJ: 01.854.654/0001-45
Razão Social: PONTUAL COMERCIAL EIRELI
Item:
26 - Valor Unitário:
Valor total:
R$ 15.000,00

R$ 0,91

R$ 0,50

VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: R$ 95.278,75 de acordo com a classificação
declarada pela Srª. Pregoeira e constante da ATA de Sessão Pública de Pregão,
onde as referidas empresas sagraram-se vencedoras.
Autorizo o empenho. À SMF para prosseguimento.
Paulínia, 21 de junho de 2021.
EDNILSON CAZELLATO
PREFEITO MUNICIPAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2021
EDITAL DE PUBLICAÇÃO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE RT-PCR
DATA E HORA LIMITE PARA CREDENCIAMENTO NO SITIO DA CAIXA ATÉ:
07/07/2021 ÀS 08h30
DATA E HORA LIMITE PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ:
07/07/2021 ÀS 09h
INÍCIO DA DISPUTA DA ETAPA DE LANCES: 07/07/2021 ÀS 10h30
Obtenção do Edital: gratuito através do sítio www.paulinia.sp.gov.br/editais ou
www.licitacoes.caixa.gov.br.
Paulínia, 22 de junho de 2021.
EDNILSON CAZELLATO
PREFEITO MUNICIPAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
PSICOTRÓPICOS
DATA E HORA LIMITE PARA CREDENCIAMENTO NO SITIO DA CAIXA
ATÉ: 07/07/2021 às 08h30
DATA E HORA LIMITE PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ:
07/07/2021 às 09h
INÍCIO DA DISPUTA DA ETAPA DE LANCES: 07/07/2021 às 13h30
Obtenção do Edital: gratuito através do sítio www.paulinia.sp.gov.br/editais ou
www.licitacoes.caixa.gov.br.
Paulínia, 22 de junho de 2021.
EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal

SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
COMUNICADO
A Secretaria Municipal de Recursos Humanos comunica aos servidores ativos
quanto a obrigatoriedade da entrega da Declaração de Bens e Valores conforme
disposto no artigo 13 da Lei Federal nº 8.429/1992.
FORMA DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO: Declaração de próprio punho ou Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física que foi entregue à Receita Federal
em 2021 – ano base 2020, nos termos do §1º do art. 13 da Lei Federal 8.429/92.
A Declaração deverá ser entregue em envelope pardo lacrado. Por fora do envelope, deverá constar “Declaração de Bens e Valores” bem como o nome completo,
matrícula e ano.
Os servidores isentos de imposto de renda deverão encaminhar Declaração Formal neste sentido, à qual deverá ser acondicionada em envelope pardo e devidaDiário Oficial | Paulínia | Edição 1.649 | Paulínia, 22 de Junho de 2021 |
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mente lacrado e identificado.
PRAZO DE ENTREGA: 23/07/2021 junto à unidade de lotação, que após encaminhará em lotes os envelopes à Secretaria Municipal de Recursos Humanos.
Alerta-se que, a entrega é obrigatória e seu descumprimento acarretará na aplicação de sanção prevista na Lei Federal de nº. 8.429/92.
CONVOCAÇÃO PARA CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO
PROCESSO SELETIVO Nº 01/2019
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO Nº 01/2020
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I (CTD)
A Secretaria de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Paulínia, no
uso de suas atribuições, e de acordo com o protocolo administrativo nº
3522/2021, convoca os candidatos APROVADOS para a função de Professor
de Educação Básica I (Contrato por Tempo Determinado) no Processo Seletivo nº 01/2019 – Edital de Homologação nº 01/2020, conforme segue:
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA TRAZER NO DIA DA CONVOCAÇÃO:
OBS.: DEVIDO A PANDEMIA DE COVID-19, PARA AGILIZAR O ATENDIMENTO,
SOLICITAMOS TRAZER A DOCUMENTAÇÃO NA ORDEM DA LISTA ABAIXO.
ORIGINAL E CÓPIA SIMPLES (APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA)
a) DIPLOMA E HISTÓRICO ESCOLAR, que corresponda as INSTRUÇÕES ESPECIAIS, ITEM I – DA FUNÇÃO – 2 – REQUISITOS EXIGIDOS, contidas no
Edital do Processo Seletivo nº 01/2019:
“a) ser portador de diploma do Curso Normal Superior, ou Licenciatura Plena em
Pedagogia, ou Programa Especial de Formação Pedagógica Superior (PEC),
que contenham habilitação apostilada para o Magistério em Educação Infantil
e nos anos iniciais do Ensino Fundamental; ou
b) ser portador de diploma do Curso Normal Superior, ou Licenciatura Plena em
Pedagogia, ou Programa Especial de Formação Pedagógica Superior (PEC),
qualquer que seja a habilitação, e também habilitação em Magistério para Educação Infantil e para os anos iniciais do Ensino Fundamental, obtidas em curso
de Nível Médio, na modalidade Normal; ou
c) ser portador de diploma do Curso Normal Superior, ou Licenciatura Plena em
Pedagogia, ou Programa Especial de Formação Pedagógica Superior (PEC)
e habilitação em Magistério para Educação Infantil e para os anos iniciais do
Ensino Fundamental, obtida através de curso de Complementação de Estudos
em Nível Superior, ou Pós-graduação Lato Sensu (especialização).“;
Uma foto 3x4 recente;
b) Cédula de Identidade (RG) (Original e 02 cópias simples);
c) Certidão de Casamento ou de Nascimento ou Declaração de União Estável registrada em cartório, conforme o caso. (Original e 02 cópias simples). Se casado(a) apresentar documento do cônjuge RG/CPF (Original e 02 cópias simples);
d) Carteira Profissional de Trabalho, somente das páginas onde estão a foto e o
número da Carteira, bem como da folha da Qualificação civil (Original e 01 cópia
simples);
e) Impressão do Comprovante de Situação Cadastral do CPF emitido através do
site - https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp (02 cópias);
f) Impressão do comprovante de Resultado da Consulta de Qualificação Cadastral – E-SOCIAL através do site: (http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial). O
resultado da consulta deve constar “Os dados estão corretos”;
g) Título de Eleitor (Original e Cópia Simples) e a impressão das Certidões de Quitação Eleitoral e Crimes Eleitorais do site http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/
certidoes;
h) Certificado de Reservista e/ou CDI - Certificado de Dispensa de Incorporação
(somente para pessoas do sexo masculino com 45 anos ou menos) – (Original
e 01 cópia simples);
i) Comprovante de Residência com CEP atualizado – conta de água ou luz ou
telefone dos últimos 60 dias (Original e 02 cópias simples).
j) Declaração de bens em envelope lacrado e identificado com seu nome (cópia da
declaração do último imposto de renda ou feita de próprio punho);
k) Impressão do Atestado de Antecedentes Criminais (Secretaria de Segurança
Pública do Estado de São Paulo (http://www.ssp.sp.gov.br/servicos/atestado.

aspx);
l) Impressão da Certidão Estadual de Distribuição de Ações Criminais – Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo (http://www.tjsp.jus.br/PrimeiraInstancia/SecretariaPrimeiraInstancia/Certidoes_Default);
m) Declaração indicando a atividade pública ou particular que o classificado porventura exerça, mencionando o local, função e horário de trabalho; ou declaração de que não exerce atividade pública ou privada remunerada;
n) Carteirinha de Vacinação atualizada (original e 01 cópia simples);
o) RG e CPF de todas as pessoas que deseja cadastrar com dependente de IRRF
(01 cópia simples).
DATA: 28/06/2021 (SEGUNDA-FEIRA)
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
Avenida Prefeito José Lozano Araújo, 1551 – Parque Brasil 500
Paulínia/SP – CEP 13.141-901
CONVOCADOS
1ª CONVOCAÇÃO
Classificação
147º
148º
149º

Nome
VERONICA GUIMARAES TUCKMANTEL
TATIANE MARQUES DE ALMEIDA
RAQUEL DA SILVA NASCIMENTO

Horário
08h30
09h00
09h30

Importante: O uso de máscara de proteção facial é obrigatório para entrada na
Prefeitura Municipal de Paulínia, conforme Decreto Municipal nº 7809, de 05 de
maio de 2020.
Paulínia, 22 de junho de 2021.
BEATRIZ ANACLETO BRAGA
Secretária Municipal de Recursos Humanos
PORTARIA N.º 271/2021
EXONERA, A PEDIDO, O(A) SERVIDOR(A) E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.
O cidadão EDNILSON CAZELLATO, Prefeito do Município de Paulínia, usando
das atribuições legais de seu cargo, pela presente,
R E S O L V E:
I – Exonerar, a pedido, nos termos do protocolado administrativo nº 14296/2021,
o(a) servidor(a) MARILDA TAMBASCO GENEROSO, portador(a) do CPF nº
342.048.066-00, matrícula funcional 7946-4, do cargo de ENEFERMEIRO, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 21/06/2021, em decorrência
da concessão de sua aposentadoria pelo Instituto PAULIPREV, declarando a vacância do correspondente cargo.
II - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos
a partir de 21 de junho de 2021.
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
Paulínia, 21 de junho 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 272/2021
CONCEDE O ABONO DE PERMANÊNCIA AO(A) SERVIDOR(A) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O cidadão EDNILSON CAZELLATO, Prefeito do Município de Paulínia, usando
das atribuições legais de seu cargo e em conformidade com o art. 45 da LOM e
todo o que consta do Protocolo n° 14347/2021, pela presente,
R E S O L V E:
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I - Conceder o ABONO DE PERMANÊNCIA ao(a) servidor(a) MARIA INÊS GUARITA, Assistente Social, matrícula 5425-9, CPF nº 128.951.908-01, na conformidade do § 19, do art. 40, da Constituição Federal da República Federativa do Brasil.
II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus
efeitos aos 23 de abril de 2021.
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
Paulínia, 21 de junho 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 273/2021
EXONERA, 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, nos termos do protocolado administrativo nº 14436/2021, a senhora
GIULIANA ALBERTINI MACHADO, portadora do CPF nº 271.702.088-81, matrícula funcional 13.891-6, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, na função de
Técnico de Enfermagem – Contrato por Tempo Determinado, admitida através do
Processo Seletivo nº 02/2020 – Saúde – COVID 19 – Edital de Homologação nº
02/2020, a partir de 13/06/2021.
II - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos
retroativos a 13 de junho de 2021.
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
Paulínia, 21 de junho 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
EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2021 - PROCESSO N. º 13.478/2021



Organização da Sociedade Civil: Associação de Pais e Mestres da “EMEF Flora
Aparecida Toledo Lima”
Objeto: O presente TERMO DE COLABORAÇÃO tem por OBJETO a manutenção de pequena monta, conservação e pequenos reparos dos próprios municipais
destinados a unidade escolar a que se vincula esta Entidade, mediante estabelecimento de cooperação técnica e financeira, observando-se o que dispõe o Plano
de Trabalho, que fica fazendo parte integrante do presente termo, podendo, a
qualquer tempo, o presente termo ser modificado, no que se entender cabível,
ou rescindido se as finalidades não vierem a ser alcançadas. O atendimento educacional Ensino Infantil, fundamental 1 e 2, Médio, Profissionalizante e EJA no
Município de Paulínia/SP, consoante o Plano de Trabalho.
Prazo: 6 meses
Inexigibilidade de Chamamento público:
Valor do Repasse: R$ 25.000,00(vinte e cinco mil reais)
Data: 18/06/2021.
EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 02/2021 – PROCESSO N.º 13.478/2021
Organização da Sociedade Civil: Associação de Pais e Mestres da “Creche Re-

gina Maria Mattos de Souza”
Objeto: O presente TERMO DE COLABORAÇÃO tem por OBJETO a manutenção de pequena monta, conservação e pequenos reparos dos próprios municipais
destinados a unidade escolar a que se vincula esta Entidade, mediante estabelecimento de cooperação técnica e financeira, observando-se o que dispõe o Plano
de Trabalho, que fica fazendo parte integrante do presente termo, podendo, a
qualquer tempo, o presente termo ser modificado, no que se entender cabível,
ou rescindido se as finalidades não vierem a ser alcançadas. O atendimento educacional Ensino Infantil, fundamental 1 e 2, Médio, Profissionalizante e EJA no
Município de Paulínia/SP, consoante o Plano de Trabalho.
Prazo: 6 meses
Inexigibilidade de Chamamento público:
Valor do Repasse: R$ 25.000,00(vinte e cinco mil reais)
Data: 18/06/2021.
EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 03/2021 – PROCESSO N.º 13.478/2021
Organização da Sociedade Civil: Associação de Pais e Mestres da “EMEI Neusa
Aparecida Pereira Caron”
Objeto: O presente TERMO DE COLABORAÇÃO tem por OBJETO a manutenção de pequena monta, conservação e pequenos reparos dos próprios municipais
destinados a unidade escolar a que se vincula esta Entidade, mediante estabelecimento de cooperação técnica e financeira, observando-se o que dispõe o Plano
de Trabalho, que fica fazendo parte integrante do presente termo, podendo, a
qualquer tempo, o presente termo ser modificado, no que se entender cabível,
ou rescindido se as finalidades não vierem a ser alcançadas. O atendimento educacional Ensino Infantil, fundamental 1 e 2, Médio, Profissionalizante e EJA no
Município de Paulínia/SP, consoante o Plano de Trabalho.
Prazo: 6 meses
Inexigibilidade de Chamamento público:
Valor do Repasse: R$ 25.000,00(vinte e cinco mil reais)
Data: 18/06/2021.
EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 04/2021 – PROCESSO N.º 13.478/2021
Organização da Sociedade Civil: Associação de Pais e Mestres da “Creche Padre Antônio Caetano Magalhães Filho”
Objeto: O presente TERMO DE COLABORAÇÃO tem por OBJETO a manutenção de pequena monta, conservação e pequenos reparos dos próprios municipais
destinados a unidade escolar a que se vincula esta Entidade, mediante estabelecimento de cooperação técnica e financeira, observando-se o que dispõe o Plano
de Trabalho, que fica fazendo parte integrante do presente termo, podendo, a
qualquer tempo, o presente termo ser modificado, no que se entender cabível,
ou rescindido se as finalidades não vierem a ser alcançadas. O atendimento educacional Ensino Infantil, fundamental 1 e 2, Médio, Profissionalizante e EJA no
Município de Paulínia/SP, consoante o Plano de Trabalho.
Prazo: 6 meses
Inexigibilidade de Chamamento público:
Valor do Repasse: R$ 25.000,00(vinte e cinco mil reais)
Data: 18/06/2021.
EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 05/2021 – PROCESSO N.º 13.478/2021
Organização da Sociedade Civil: Associação de Pais e Mestres da “EMEI Francisca Rubino Lozano Araújo”
Objeto: O presente TERMO DE COLABORAÇÃO tem por OBJETO a manutenção de pequena monta, conservação e pequenos reparos dos próprios municipais
destinados a unidade escolar a que se vincula esta Entidade, mediante estabelecimento de cooperação técnica e financeira, observando-se o que dispõe o Plano
de Trabalho, que fica fazendo parte integrante do presente termo, podendo, a
qualquer tempo, o presente termo ser modificado, no que se entender cabível,
ou rescindido se as finalidades não vierem a ser alcançadas. O atendimento educacional Ensino Infantil, fundamental 1 e 2, Médio, Profissionalizante e EJA no
Município de Paulínia/SP, consoante o Plano de Trabalho.
Prazo: 6 meses
Inexigibilidade de Chamamento público:
Valor do Repasse: R$ 25.000,00(vinte e cinco mil reais)
Data: 18/06/2021.
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EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 06/2021 – PROCESSO N.º 13.478/2021
Organização da Sociedade Civil: Associação de Pais e Mestres da “EMEI José
Paulino Nogueira”
Objeto: O presente TERMO DE COLABORAÇÃO tem por OBJETO a manutenção de pequena monta, conservação e pequenos reparos dos próprios municipais
destinados a unidade escolar a que se vincula esta Entidade, mediante estabelecimento de cooperação técnica e financeira, observando-se o que dispõe o Plano
de Trabalho, que fica fazendo parte integrante do presente termo, podendo, a
qualquer tempo, o presente termo ser modificado, no que se entender cabível,
ou rescindido se as finalidades não vierem a ser alcançadas. O atendimento educacional Ensino Infantil, fundamental 1 e 2, Médio, Profissionalizante e EJA no
Município de Paulínia/SP, consoante o Plano de Trabalho.
Prazo:6 meses
Inexigibilidade de Chamamento público:
Valor do Repasse: R$ 25.000,00(vinte e cinco mil reais)
Data: 18/06/2021.
EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 07/2021 – PROCESSO N.º 13.478/2021
Organização da Sociedade Civil: Associação de Pais e Mestres da Creche Professora Elaine Fabo Montanher”
Objeto: O presente TERMO DE COLABORAÇÃO tem por OBJETO a manutenção de pequena monta, conservação e pequenos reparos dos próprios municipais
destinados a unidade escolar a que se vincula esta Entidade, mediante estabelecimento de cooperação técnica e financeira, observando-se o que dispõe o Plano
de Trabalho, que fica fazendo parte integrante do presente termo, podendo, a
qualquer tempo, o presente termo ser modificado, no que se entender cabível,
ou rescindido se as finalidades não vierem a ser alcançadas. O atendimento educacional Ensino Infantil, fundamental 1 e 2, Médio, Profissionalizante e EJA no
Município de Paulínia/SP, consoante o Plano de Trabalho.
Prazo: 6 meses
Inexigibilidade de Chamamento público:
Valor do Repasse: R$ 25.000,00(vinte e cinco mil reais)
Data: 18/06/2021.
EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 08/2021 – PROCESSO N.º 13.478/2021
Organização da Sociedade Civil: Associação de Pais e Mestres da “Creche Júlio
Perini I”
Objeto: O presente TERMO DE COLABORAÇÃO tem por OBJETO a manutenção de pequena monta, conservação e pequenos reparos dos próprios municipais
destinados a unidade escolar a que se vincula esta Entidade, mediante estabelecimento de cooperação técnica e financeira, observando-se o que dispõe o Plano
de Trabalho, que fica fazendo parte integrante do presente termo, podendo, a
qualquer tempo, o presente termo ser modificado, no que se entender cabível,
ou rescindido se as finalidades não vierem a ser alcançadas. O atendimento educacional Ensino Infantil, fundamental 1 e 2, Médio, Profissionalizante e EJA no
Município de Paulínia/SP, consoante o Plano de Trabalho.
Prazo: 6 meses
Inexigibilidade de Chamamento público:
Valor do Repasse: R$ 25.000,00(vinte e cinco mil reais)
Data: 18/06/2021.
EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 09/2021 – PROCESSO N.º 13.478/2021
Organização da Sociedade Civil: Associação de Pais e Mestres da “Creche Padre José de Anchieta”
Objeto: O presente TERMO DE COLABORAÇÃO tem por OBJETO a manutenção de pequena monta, conservação e pequenos reparos dos próprios municipais
destinados a unidade escolar a que se vincula esta Entidade, mediante estabelecimento de cooperação técnica e financeira, observando-se o que dispõe o Plano
de Trabalho, que fica fazendo parte integrante do presente termo, podendo, a
qualquer tempo, o presente termo ser modificado, no que se entender cabível,
ou rescindido se as finalidades não vierem a ser alcançadas. O atendimento educacional Ensino Infantil, fundamental 1 e 2, Médio, Profissionalizante e EJA no

Município de Paulínia/SP, consoante o Plano de Trabalho.
Prazo: 6 meses
Inexigibilidade de Chamamento público:
Valor do Repasse: R$ 25.000,00(vinte e cinco mil reais
Data: 18/06/2021.
EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 10/2021 – PROCESSO 13.478/2021
Organização da Sociedade Civil: Associação de Pais e Mestres da “Centro Municipal de Ensino Profissionalizante Osmar Passarelli Silveira”.
Objeto: O presente TERMO DE COLABORAÇÃO tem por OBJETO a manutenção de pequena monta, conservação e pequenos reparos dos próprios municipais
destinados a unidade escolar a que se vincula esta Entidade, mediante estabelecimento de cooperação técnica e financeira, observando-se o que dispõe o Plano
de Trabalho, que fica fazendo parte integrante do presente termo, podendo, a
qualquer tempo, o presente termo ser modificado, no que se entender cabível,
ou rescindido se as finalidades não vierem a ser alcançadas. O atendimento educacional Ensino Infantil, fundamental 1 e 2, Médio, Profissionalizante e EJA no
Município de Paulínia/SP, consoante o Plano de Trabalho.
Prazo: 6 meses
Inexigibilidade de Chamamento público:
Valor do Repasse: R$ 25.000,00(vinte e cinco mil reais)
Data: 18/06/2021.
EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 11/2021 – PROCESSO N.º 13.478/2021
Organização da Sociedade Civil: Associação de Pais e Mestres da Creche Antonia Joana Barsi Ferrari”
Objeto: O presente TERMO DE COLABORAÇÃO tem por OBJETO a manutenção de pequena monta, conservação e pequenos reparos dos próprios municipais
destinados a unidade escolar a que se vincula esta Entidade, mediante estabelecimento de cooperação técnica e financeira, observando-se o que dispõe o Plano
de Trabalho, que fica fazendo parte integrante do presente termo, podendo, a
qualquer tempo, o presente termo ser modificado, no que se entender cabível,
ou rescindido se as finalidades não vierem a ser alcançadas. O atendimento educacional Ensino Infantil, fundamental 1 e 2, Médio, Profissionalizante e EJA no
Município de Paulínia/SP, consoante o Plano de Trabalho.
Prazo: 6 meses
Inexigibilidade de Chamamento público:
Valor do Repasse: R$ 25.000,00(vinte e cinco mil reais)
Data: 18/06/2021.
EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 12/2021 – PROCESSO N.º 13.478/2021
Organização da Sociedade Civil: Associação de Pais e Mestres da “Creche Angelino Pigatto”
Objeto: O presente TERMO DE COLABORAÇÃO tem por OBJETO a manutenção de pequena monta, conservação e pequenos reparos dos próprios municipais
destinados a unidade escolar a que se vincula esta Entidade, mediante estabelecimento de cooperação técnica e financeira, observando-se o que dispõe o Plano
de Trabalho, que fica fazendo parte integrante do presente termo, podendo, a
qualquer tempo, o presente termo ser modificado, no que se entender cabível,
ou rescindido se as finalidades não vierem a ser alcançadas. O atendimento educacional Ensino Infantil, fundamental 1 e 2, Médio, Profissionalizante e EJA no
Município de Paulínia/SP, consoante o Plano de Trabalho.
Prazo: 6 meses
Inexigibilidade de Chamamento público:
Valor do Repasse: R$ 25.000,00(vinte e cinco mil reais)
Data: 18/06/2021.
EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 13/2021 – PROCESSO N.º 13.478/2021
Organização da Sociedade Civil: Associação de Pais e Mestres da “EM Beatriz
Fadin da Silva”
Objeto: O presente TERMO DE COLABORAÇÃO tem por OBJETO a manutenção de pequena monta, conservação e pequenos reparos dos próprios municipais
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cimento de cooperação técnica e financeira, observando-se o que dispõe o Plano
de Trabalho, que fica fazendo parte integrante do presente termo, podendo, a
qualquer tempo, o presente termo ser modificado, no que se entender cabível,
ou rescindido se as finalidades não vierem a ser alcançadas. O atendimento educacional Ensino Infantil, fundamental 1 e 2, Médio, Profissionalizante e EJA no
Município de Paulínia/SP, consoante o Plano de Trabalho.
Prazo: 6 meses
Inexigibilidade de Chamamento público:
Valor do Repasse: R$ 25.000,00(vinte e cinco mil reais)
Data: 18/06/2021.
EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 14/2021 – PROCESSO N.º 13.478/2021
Organização da Sociedade Civil: Associação de Pais e Mestres da “Creche Rachel Balista Amatte”
Objeto: O presente TERMO DE COLABORAÇÃO tem por OBJETO a manutenção de pequena monta, conservação e pequenos reparos dos próprios municipais
destinados a unidade escolar a que se vincula esta Entidade, mediante estabelecimento de cooperação técnica e financeira, observando-se o que dispõe o Plano
de Trabalho, que fica fazendo parte integrante do presente termo, podendo, a
qualquer tempo, o presente termo ser modificado, no que se entender cabível,
ou rescindido se as finalidades não vierem a ser alcançadas. O atendimento educacional Ensino Infantil, fundamental 1 e 2, Médio, Profissionalizante e EJA no
Município de Paulínia/SP, consoante o Plano de Trabalho.
Prazo: 6 meses
Inexigibilidade de Chamamento público:
Valor do Repasse: R$ 25.000,00(vinte e cinco mil reais)
Data: 18/06/2021.
EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 15/2021 – PROCESSO N.º 13.478/2021
Organização da Sociedade Civil: Associação de Pais e Mestres da “Creche Benedito Dias Carvalho JR”
Objeto: O presente TERMO DE COLABORAÇÃO tem por OBJETO a manutenção de pequena monta, conservação e pequenos reparos dos próprios municipais
destinados a unidade escolar a que se vincula esta Entidade, mediante estabelecimento de cooperação técnica e financeira, observando-se o que dispõe o Plano
de Trabalho, que fica fazendo parte integrante do presente termo, podendo, a
qualquer tempo, o presente termo ser modificado, no que se entender cabível,
ou rescindido se as finalidades não vierem a ser alcançadas. O atendimento educacional Ensino Infantil, fundamental 1 e 2, Médio, Profissionalizante e EJA no
Município de Paulínia/SP, consoante o Plano de Trabalho.
Prazo: 6 meses
Inexigibilidade de Chamamento público:
Valor do Repasse: R$ 25.000,00(vinte e cinco mil reais)
Data: 18/06/2021.
EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 16/2021 – PROCESSO N.º 13.478/2021
Organização da Sociedade Civil: Associação de Pais e Mestres da “Creche Prefeito José Pavan”
Objeto: O presente TERMO DE COLABORAÇÃO tem por OBJETO a manutenção de pequena monta, conservação e pequenos reparos dos próprios municipais
destinados a unidade escolar a que se vincula esta Entidade, mediante estabelecimento de cooperação técnica e financeira, observando-se o que dispõe o Plano
de Trabalho, que fica fazendo parte integrante do presente termo, podendo, a
qualquer tempo, o presente termo ser modificado, no que se entender cabível,
ou rescindido se as finalidades não vierem a ser alcançadas. O atendimento educacional Ensino Infantil, fundamental 1 e 2, Médio, Profissionalizante e EJA no
Município de Paulínia/SP, consoante o Plano de Trabalho.
Prazo: 6 meses
Inexigibilidade de Chamamento público:
Valor do Repasse: R$ 25.000,00(vinte e cinco mil reais)
Data: 18/06/2021.
EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 17/2021 – PROCESSO N.º 13.478/2021
Organização da Sociedade Civil: Associação de Pais e Mestres da “Creche Fer-

dinando Viacava”
Objeto: O presente TERMO DE COLABORAÇÃO tem por OBJETO a manutenção de pequena monta, conservação e pequenos reparos dos próprios municipais
destinados a unidade escolar a que se vincula esta Entidade, mediante estabelecimento de cooperação técnica e financeira, observando-se o que dispõe o Plano
de Trabalho, que fica fazendo parte integrante do presente termo, podendo, a
qualquer tempo, o presente termo ser modificado, no que se entender cabível,
ou rescindido se as finalidades não vierem a ser alcançadas. O atendimento educacional Ensino Infantil, fundamental 1 e 2, Médio, Profissionalizante e EJA no
Município de Paulínia/SP, consoante o Plano de Trabalho.
Prazo: 6 meses
Inexigibilidade de Chamamento público:
Valor do Repasse: R$ 25.000,00(vinte e cinco mil reais)
Data: 18/06/2021.
EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 18/2021 – PROCESSO N.º 13.478/2021

Organização da Sociedade Civil: Associação de Pais e Mestres da “EMEI Regina Coeli Osti”
Objeto: O presente TERMO DE COLABORAÇÃO tem por OBJETO a manutenção de pequena monta, conservação e pequenos reparos dos próprios municipais
destinados a unidade escolar a que se vincula esta Entidade, mediante estabelecimento de cooperação técnica e financeira, observando-se o que dispõe o Plano
de Trabalho, que fica fazendo parte integrante do presente termo, podendo, a
qualquer tempo, o presente termo ser modificado, no que se entender cabível,
ou rescindido se as finalidades não vierem a ser alcançadas. O atendimento educacional Ensino Infantil, fundamental 1 e 2, Médio, Profissionalizante e EJA no
Município de Paulínia/SP, consoante o Plano de Trabalho.
Prazo: 6 meses
Inexigibilidade de Chamamento público:
Valor do Repasse: R$ 25.000,00(vinte e cinco mil reais)
Data: 18/06/2021.								
			
EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 19/2021 – PROCESSO 13.478/2021
Organização da Sociedade Civil: Associação de Pais e Mestres da “EMEI Angelino Pigatto”
Objeto: O presente TERMO DE COLABORAÇÃO tem por OBJETO a manutenção de pequena monta, conservação e pequenos reparos dos próprios municipais
destinados a unidade escolar a que se vincula esta Entidade, mediante estabelecimento de cooperação técnica e financeira, observando-se o que dispõe o Plano
de Trabalho, que fica fazendo parte integrante do presente termo, podendo, a
qualquer tempo, o presente termo ser modificado, no que se entender cabível,
ou rescindido se as finalidades não vierem a ser alcançadas. O atendimento educacional Ensino Infantil, fundamental 1 e 2, Médio, Profissionalizante e EJA no
Município de Paulínia/SP, consoante o Plano de Trabalho.
Prazo: 6 meses
Inexigibilidade de Chamamento público:
Valor do Repasse: R$ 25.000,00(vinte e cinco mil reais)
Data: 18/06/2021.
EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 20/2021 – PROCESSO N.º 13.478/2021
Organização da Sociedade Civil: Associação de Pais e Mestres da “EMEI Padre
José de Anchieta”
Objeto: O presente TERMO DE COLABORAÇÃO tem por OBJETO a manutenção de pequena monta, conservação e pequenos reparos dos próprios municipais
destinados a unidade escolar a que se vincula esta Entidade, mediante estabelecimento de cooperação técnica e financeira, observando-se o que dispõe o Plano
de Trabalho, que fica fazendo parte integrante do presente termo, podendo, a
qualquer tempo, o presente termo ser modificado, no que se entender cabível,
ou rescindido se as finalidades não vierem a ser alcançadas. O atendimento educacional Ensino Infantil, fundamental 1 e 2, Médio, Profissionalizante e EJA no
Município de Paulínia/SP, consoante o Plano de Trabalho.
Prazo: 6 meses
Inexigibilidade de Chamamento público:
Valor do Repasse: R$ 25.000,00(vinte e cinco mil reais)
Data: 18/06/2021.
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EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 21/2021 – PROCESSO N.º 13.478/2021
Organização da Sociedade Civil: Associação de Pais e Mestres da Creche Aquilina Granchi Piva”
Objeto: O presente TERMO DE COLABORAÇÃO tem por OBJETO a manutenção de pequena monta, conservação e pequenos reparos dos próprios municipais
destinados a unidade escolar a que se vincula esta Entidade, mediante estabelecimento de cooperação técnica e financeira, observando-se o que dispõe o Plano
de Trabalho, que fica fazendo parte integrante do presente termo, podendo, a
qualquer tempo, o presente termo ser modificado, no que se entender cabível,
ou rescindido se as finalidades não vierem a ser alcançadas. O atendimento educacional Ensino Infantil, fundamental 1 e 2, Médio, Profissionalizante e EJA no
Município de Paulínia/SP, consoante o Plano de Trabalho.
Prazo: 6 meses
Inexigibilidade de Chamamento público:
Valor do Repasse: R$ 25.000,00(vinte e cinco mil reais)
Data: 18/06/2021.
EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 22/2021 – PROCESSO N.º 13.478/2021
Organização da Sociedade Civil: Associação de Pais e Mestres da Escola Técnica de Paulínia”
Objeto: O presente TERMO DE COLABORAÇÃO tem por OBJETO a manutenção de pequena monta, conservação e pequenos reparos dos próprios municipais
destinados a unidade escolar a que se vincula esta Entidade, mediante estabelecimento de cooperação técnica e financeira, observando-se o que dispõe o Plano
de Trabalho, que fica fazendo parte integrante do presente termo, podendo, a
qualquer tempo, o presente termo ser modificado, no que se entender cabível,
ou rescindido se as finalidades não vierem a ser alcançadas. O atendimento educacional Ensino Infantil, fundamental 1 e 2, Médio, Profissionalizante e EJA no
Município de Paulínia/SP, consoante o Plano de Trabalho.
Prazo: 6 meses
Inexigibilidade de Chamamento público:
Valor do Repasse: R$ 25.000,00(vinte e cinco mil reais)
Data: 18/06/2021.
EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 23/2021 – PROCESSO N.º 13.478/2021
Organização da Sociedade Civil: Associação de Pais e Mestres da “EMEI Prefeito José Pavan”
Objeto: O presente TERMO DE COLABORAÇÃO tem por OBJETO a manutenção de pequena monta, conservação e pequenos reparos dos próprios municipais
destinados a unidade escolar a que se vincula esta Entidade, mediante estabelecimento de cooperação técnica e financeira, observando-se o que dispõe o Plano
de Trabalho, que fica fazendo parte integrante do presente termo, podendo, a
qualquer tempo, o presente termo ser modificado, no que se entender cabível,
ou rescindido se as finalidades não vierem a ser alcançadas. O atendimento educacional Ensino Infantil, fundamental 1 e 2, Médio, Profissionalizante e EJA no
Município de Paulínia/SP, consoante o Plano de Trabalho.
Prazo: 6 meses
Inexigibilidade de Chamamento público:
Valor do Repasse: R$ 25.000,00(vinte e cinco mil reais)
Data: 18/06/2021.
EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 24/2021 – PROCESSO N.º 13.478/2021
Organização da Sociedade Civil: Associação de Pais e Mestres da “EMEF Prefeito José Lozano Araújo”
Objeto: O presente TERMO DE COLABORAÇÃO tem por OBJETO a manutenção de pequena monta, conservação e pequenos reparos dos próprios municipais
destinados a unidade escolar a que se vincula esta Entidade, mediante estabelecimento de cooperação técnica e financeira, observando-se o que dispõe o Plano
de Trabalho, que fica fazendo parte integrante do presente termo, podendo, a
qualquer tempo, o presente termo ser modificado, no que se entender cabível,
ou rescindido se as finalidades não vierem a ser alcançadas. O atendimento educacional Ensino Infantil, fundamental 1 e 2, Médio, Profissionalizante e EJA no

Município de Paulínia/SP, consoante o Plano de Trabalho.
Prazo: 6 meses
Inexigibilidade de Chamamento público:
Valor do Repasse: R$ 25.000,00(vinte e cinco mil reais)
Data: 18/06/2021.
EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 25/2021 – PROCESSO N.º 13.478/2021
Organização da Sociedade Civil: Associação de Pais e Mestres da Creche Carolina Rother Ferraz”
Objeto: O presente TERMO DE COLABORAÇÃO tem por OBJETO a manutenção de pequena monta, conservação e pequenos reparos dos próprios municipais
destinados a unidade escolar a que se vincula esta Entidade, mediante estabelecimento de cooperação técnica e financeira, observando-se o que dispõe o Plano
de Trabalho, que fica fazendo parte integrante do presente termo, podendo, a
qualquer tempo, o presente termo ser modificado, no que se entender cabível,
ou rescindido se as finalidades não vierem a ser alcançadas. O atendimento educacional Ensino Infantil, fundamental 1 e 2, Médio, Profissionalizante e EJA no
Município de Paulínia/SP, consoante o Plano de Trabalho.
Prazo: 6 meses
Inexigibilidade de Chamamento público:
Valor do Repasse R$ 25.000,00(vinte e cinco mil reais)
Data: 18/06/2021.
EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 26/2021 – PROCESSO N.º 13.478/2021
Organização da Sociedade Civil: Associação de Pais e Mestres da “EMEI Rachel Balista Amatte”
Objeto: O presente TERMO DE COLABORAÇÃO tem por OBJETO a manutenção de pequena monta, conservação e pequenos reparos dos próprios municipais
destinados a unidade escolar a que se vincula esta Entidade, mediante estabelecimento de cooperação técnica e financeira, observando-se o que dispõe o Plano
de Trabalho, que fica fazendo parte integrante do presente termo, podendo, a
qualquer tempo, o presente termo ser modificado, no que se entender cabível,
ou rescindido se as finalidades não vierem a ser alcançadas. O atendimento educacional Ensino Infantil, fundamental 1 e 2, Médio, Profissionalizante e EJA no
Município de Paulínia/SP, consoante o Plano de Trabalho.
Prazo: 6 meses
Inexigibilidade de Chamamento público:
Valor do Repasse: R$ 25.000,00(vinte e cinco mil reais)
Data: 18/06/2021.
EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 27/2021 – PROCESSO N.º 13.478/2021
Organização da Sociedade Civil: Associação de Pais e Mestres da “EMEI Vitória
Rivaben Pigatto”
Objeto: O presente TERMO DE COLABORAÇÃO tem por OBJETO a manutenção de pequena monta, conservação e pequenos reparos dos próprios municipais
destinados a unidade escolar a que se vincula esta Entidade, mediante estabelecimento de cooperação técnica e financeira, observando-se o que dispõe o Plano
de Trabalho, que fica fazendo parte integrante do presente termo, podendo, a
qualquer tempo, o presente termo ser modificado, no que se entender cabível,
ou rescindido se as finalidades não vierem a ser alcançadas. O atendimento educacional Ensino Infantil, fundamental 1 e 2, Médio, Profissionalizante e EJA no
Município de Paulínia/SP, consoante o Plano de Trabalho.
Prazo: 6 meses
Inexigibilidade de Chamamento público:
Valor do Repasse: R$ 25.000,00(vinte e cinco mil reais)
Data: 18/06/2021.
EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 28/2021 – PROCESSO N.º 13.478/2021
Organização da Sociedade Civil: Associação de Pais e Mestres da “Creche
Rosa Vassalo Secomandi”
Objeto: O presente TERMO DE COLABORAÇÃO tem por OBJETO a manutenção de pequena monta, conservação e pequenos reparos dos próprios municipais
destinados a unidade escolar a que se vincula esta Entidade, mediante estabeleDiário Oficial | Paulínia | Edição 1.649 | Paulínia, 22 de Junho de 2021 |
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cimento de cooperação técnica e financeira, observando-se o que dispõe o Plano
de Trabalho, que fica fazendo parte integrante do presente termo, podendo, a
qualquer tempo, o presente termo ser modificado, no que se entender cabível,
ou rescindido se as finalidades não vierem a ser alcançadas. O atendimento educacional Ensino Infantil, fundamental 1 e 2, Médio, Profissionalizante e EJA no
Município de Paulínia/SP, consoante o Plano de Trabalho.
Prazo: 6 meses
Inexigibilidade de Chamamento público:
Valor do Repasse: R$ 25.000,00(vinte e cinco mil reais)
Data: 18/06/2021.
EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29/2021 – PROCESSO N.º 13.478/2021
Organização da Sociedade Civil: Associação de Pais e Mestres da “EMEI Leonor Jacinto Campos Pietrobom”
Objeto: O presente TERMO DE COLABORAÇÃO tem por OBJETO a manutenção de pequena monta, conservação e pequenos reparos dos próprios municipais
destinados a unidade escolar a que se vincula esta Entidade, mediante estabelecimento de cooperação técnica e financeira, observando-se o que dispõe o Plano
de Trabalho, que fica fazendo parte integrante do presente termo, podendo, a
qualquer tempo, o presente termo ser modificado, no que se entender cabível,
ou rescindido se as finalidades não vierem a ser alcançadas. O atendimento educacional Ensino Infantil, fundamental 1 e 2, Médio, Profissionalizante e EJA no
Município de Paulínia/SP, consoante o Plano de Trabalho.
Prazo: 6 meses
Inexigibilidade de Chamamento público:
Valor do Repasse: R$ 25.000,00(vinte e cinco mil reais)
Data: 18/06/2021.
EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 30/2021 – PROCESSO N.º 13.478/2021
Organização da Sociedade Civil: Associação de Pais e Mestres da “Creche José
Paulino Nogueira”
Objeto: O presente TERMO DE COLABORAÇÃO tem por OBJETO a manutenção de pequena monta, conservação e pequenos reparos dos próprios municipais
destinados a unidade escolar a que se vincula esta Entidade, mediante estabelecimento de cooperação técnica e financeira, observando-se o que dispõe o Plano
de Trabalho, que fica fazendo parte integrante do presente termo, podendo, a
qualquer tempo, o presente termo ser modificado, no que se entender cabível,
ou rescindido se as finalidades não vierem a ser alcançadas. O atendimento educacional Ensino Infantil, fundamental 1 e 2, Médio, Profissionalizante e EJA no
Município de Paulínia/SP, consoante o Plano de Trabalho.
Prazo: 6 meses
Inexigibilidade de Chamamento público:
Valor do Repasse: R$ 25.000,00(vinte e cinco mil reais)
Data: 18/06/2021.
EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº31/2021 – PROCESSO N.º 13.478/2021
Organização da Sociedade Civil: Associação de Pais e Mestres da “EM Professora Odete Emidio de Souza”
Objeto: O presente TERMO DE COLABORAÇÃO tem por OBJETO a manutenção de pequena monta, conservação e pequenos reparos dos próprios municipais
destinados a unidade escolar a que se vincula esta Entidade, mediante estabelecimento de cooperação técnica e financeira, observando-se o que dispõe o Plano
de Trabalho, que fica fazendo parte integrante do presente termo, podendo, a
qualquer tempo, o presente termo ser modificado, no que se entender cabível,
ou rescindido se as finalidades não vierem a ser alcançadas. O atendimento educacional Ensino Infantil, fundamental 1 e 2, Médio, Profissionalizante e EJA no
Município de Paulínia/SP, consoante o Plano de Trabalho.
Prazo: 6 meses
Inexigibilidade de Chamamento público:
Valor do Repasse: R$ 25.000,00(vinte e cinco mil reais)
Data: 18/06/2021.

fessor José Dalmo F Belfort de Mattos”
Objeto: O presente TERMO DE COLABORAÇÃO tem por OBJETO a manutenção de pequena monta, conservação e pequenos reparos dos próprios municipais
destinados a unidade escolar a que se vincula esta Entidade, mediante estabelecimento de cooperação técnica e financeira, observando-se o que dispõe o Plano
de Trabalho, que fica fazendo parte integrante do presente termo, podendo, a
qualquer tempo, o presente termo ser modificado, no que se entender cabível,
ou rescindido se as finalidades não vierem a ser alcançadas. O atendimento educacional Ensino Infantil, fundamental 1 e 2, Médio, Profissionalizante e EJA no
Município de Paulínia/SP, consoante o Plano de Trabalho.
Prazo: 6 meses
Inexigibilidade de Chamamento público:
Valor do Repasse: R$ 25.000,00(vinte e cinco mil reais)
Data: 18/06/2021.

SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS
PORTARIA N.º 017/2021
“DISPÕE SOBRE A INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”
O cidadão GUILHERME MELLO GRAÇA, Secretário de Negócios Jurídicos Interino, no uso das atribuições legais de seu cargo, com fulcro no artigo 2º, inciso
I, alínea “b” do Decreto nº 4.990, de 27 de setembro de 2002, considerando os
elementos do Protocolo Administrativo nº 13837/2021, pela presente,
R E S O L V E:
I – Instaurar SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA para a regular apuração de eventual infração disciplinar aos artigos 80, incisos I e VII, da Lei Complementar nº 17
de 2001 (Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais) ou outro dispositivo infracional eventualmente apurado durante a instrução dos fatos descritos no Protocolo
Administrativo nº 13837/2021, em que figura como parte interessada a Secretaria
Municipal de Segurança Pública, referente ao servidor de matrícula funcional nº
4736-8.
II – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
Paulínia, 21 de junho de 2021.
GUILHERME MELLO GRAÇA
Secretário de Negócios Jurídicos Interino
Lavrada na Secretaria de Negócios Jurídicos e publicada na data supra.

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE MULTA
Edital de Notificação nº 008/2021 – Referente à falta de limpeza de terreno não
edificado
A Secretaria de Obras e Serviços Públicos, no uso de suas atribuições e tendo
constatado que o proprietário do terreno abaixo citado não atendeu à notificação
para limpeza de terreno nos prazos legais, notifica-o do Auto de Infração e Imposição de Multa conforme estabelece o art. 128º da lei 1950/1995.
Faculta-se ao proprietário a apresentação de defesa por escrito no prazo de 10
(dez) dias a contar da presente data. Em caso de não pagamento, serão tomadas
as medidas legais cabíveis para cobrança judicial da mesma.
PROPRIETÁRIO

LOGRADOURO

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº32/2021 – PROCESSO N.º 13.478/2021

Viviane Mon- Rua Lúcio
teiro Meray Hipólito Rosa

Organização da Sociedade Civil: Associação de Pais e Mestres da “EMEF Pro-

Paulínia, 22 de junho de 2021.

NÚMERO BAIRRO
168

Jardim
Ypê

MULTA
(R$)

NOTIFICAÇÃO Nº

R$
1.148,04

128437/2021
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WLADIMIR STEFANI
Secretário de Obras e Serviços Públicos

CONSELHOS
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PAULÍNIA
8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PAULÍNIA – CMASP
Informamos aos Conselheiros que compõe este Conselho, que a 8ª Reunião Extraordinária de 2021, será realizada no dia 22/06/2021, às 9:30 horas, na Casa
dos Conselhos. Respeitando todas as medidas de prevenção ao Covid-19.
PAUTA:
• Apresentação da Prestação de Contas do Estado 2020;
• Resposta ao ofício a ser encaminhado ao Ministério Público.
Paulínia, 18 de junho de 2021.
VALERIA SERRA FREITAS GUIMARÃES
Presidente do CMASP
CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE PAULÍNIA
RESOLUÇÃO Nº 04/2021
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DO PROCESSO DE ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES 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, 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 21 de junho de 2021.
CAPÍTULO I
Do Objetivo e Definições do Pleito Eleitoral.
Artigo 1º - A eleição realizar-se-á no dia 15 de setembro 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 no Diário 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.

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 25 de agosto 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 Diário Oficial do Município datado de 30 de agosto de 2021.
§ 1º- O candidato que tiver sua inscrição indeferida pela Comissão, poderá, querendo, apresentar recurso até o dia 01 de setembro de 2021.
§ 2º- A Comissão deverá decidir sobre os recursos apresentados até o dia 03 de
setembro 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 Diário Oficial do Município datado de 08 de setembro 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 Sede da Casa dos Conselhos.
CAPÍTULO II
Da Organização e Realização do Pleito Eleitoral

Artigo 4º - Os Candidatos inscritos poderão concorrer as 5 (cinco) Vagas para
SUPLENTES.

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 1º - Poderão concorrer candidatos representantes de entidades do

Artigo 11 – Compete às mesas receptoras
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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 25 – O resultado da eleição será proclamado no mesmo dia, logo após o
encerramento dos trabalhos de apuração e deverá ser publicado no Diário Oficial
do Município em 16 de setembro 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 20 de
setembro 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, 21 de junho de 2021.
VERA LÚCIA VERONEZE
Presidente do Conselho Municipal do Idoso

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.

CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE PAULÍNIA

Artigo 15 - No local da votação será fixada listagem com nome e cognome e variantes dos candidatos.

O Conselho Municipal do Idoso de Paulínia – CMI, em REUNIÃO ORDINÁRIA realizada em 21de junho de 2021, no uso de suas atribuições legais que lhe confere
a Lei Municipal nº 3.144, de 17 de novembro de 2010, resolve:

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.

RESOLUÇÃO nº 05 de 21 de junho de 2021

Tornar público a Composição da Mesa Diretora para o Biênio 2021/2023:
Ficando assim distribuído.
• Vera Lúcia Veroneze – Presidente;
• Marcia Suely Freitas Pendlioswski – Vice-presidente;
• Cristina Tornai Vitelli – 1ª Secretária;
• Ellen Maria Beckers – 2ª Secretária;
• Maria Casado de Souza – 1ª Tesoureira;
• Valéria Serra Freitas Guimarães – 2ª Tesoureira.
Paulínia, 21 de junho de 2021.
VERA LUCIA VERONEZE
Presidente do CMI
CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
Criado pela Lei Municipal n° 3.144, de 17 de Novembro de 2010
CRONOGRAMA DAS ELEIÇÕES 2021
AÇÕES
INSCRIÇÕES

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.

PUBLICAÇÃO INSCRITOS

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.

AVALIAÇÃO DOS RECURSOS
PUBLICAÇÃO DEFERIDOS /INDEFERIDOS
ELEIÇÃO E CREDENCIAMENTO DE FISCAIS
PUBLICAÇÃO DO RESULTADO
POSSE

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.

RECURSOS

DATAS
01/02 A 25 de agosto
2021

LOCAIS
CASA DOS CONSELHOS

30 de agosto

SEMANARIO

01 de setembro
03 de setembro
08 de setembro
15 de setembro
(QUARTA FEIRA)
16 de setembro -PROXIMO SEMANARIO
20 de setembro

CASA DOS CONSELHOS
CASA DOS CONSELHOS
SEMANARIO
SALA DE IMPRENSA
SEMANARIO
SALÃO NOBRE

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER DE PAULÍNIA
Paulínia, 22 de junho de 2021.
7ª Reunião Ordinária dia 01/07/2021 às 15 horas
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A Presidente do CMDM, Dra Miriam Maria Antunes de Souza, no uso de suas
atribuições, faz conhecer a ordem do dia para a reunião ordinária do mês de julho
de 2021 que será realizada, excepcionalmente no modelo virtual, em razão das
recomendações de saúde pública de prevenção e combate ao COVID19.
O link de acesso será disponibilizado aos membros do CMDM pelo grupo do WhatsApp do CMDM e, aos visitantes que desejarem participar da reunião virtual, deverão requisitar o link através do Messenger do Facebook @CMDMPAULINIA, até
1 hora antes do início da reunião.
PAUTA:
1) leitura da ata anterior;
2) retorno da comissão de pleito eleitoral e organização do pleito para escolha de
conselheiras;
3) retorno ofícios;
4) retorno ação civil pública DDM/Núcleo da Mulher;
5) retorno PMP sobre abertura de conta bancária do Fundo Municipal do CMDM;
6) Decisão alteração data das reuniões ordinárias a partir de agosto/2021;
7) Aprovação cartilha combate à violência;
8) Projeção comissão de eventos temas Outubro Rosa e 16 Dias de Ativismo para
o ano 2021;
9) Retorno eventos online/live mídia social;
10)assuntos gerais.
DRA MIRIAM MARIA ANTUNES DE SOUZA
Presidente da Mesa Diretora
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Paulínia

CÂMARA MUNICIPAL
CONCURSO PÚBLICO - CMP 001/2017
TERMO DE CONVOCAÇÃO
A Câmara Municipal de Paulínia CONVOCA o candidato aprovado e classificado
no Concurso Público CMP 001/2017, para o cargo de provimento efetivo de Ad-

junto Legislativo, a comparecer ao Departamento Pessoal dessa Câmara, para
fins de orientações inicias a respeito dos procedimentos de ingresso no serviço
público municipal.
Fica convocada a Sra. MILENA LEIKA TAIRA, portador do RG 43.820.770-1, ocupante do 7º lugar conforme listagem de classificação publicada no Diário Oficial
do Estado de São Paulo, no dia 12 de janeiro de 2018, e no site desta Casa, para
o preenchimento de 01 (uma) vaga do cargo de provimento efetivo de Adjunto
Legislativo.
De acordo com o Edital do Concurso Público, a nomeação obedecerá rigorosamente a ordem de classificação no Concurso Público CMP 001/2017.
CONVOCAÇÃO:
DATA: 29 DE JUNHO DE 2021 às 10h
LOCAL: DEPARTAMENTO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
SP
ENDEREÇO: Rua Carlos Pazetti n. º 290, Jd. Vista Alegre, Paulínia/SP.
O candidato deverá:
a) Apresentar no ato da convocação: Cópia e original do certificado de conclusão
de ensino médio, comprovando a escolaridade mínima exigida para o seu cargo,
em conformidade com o Edital CMP 001/2017. Os documentos de escolaridade
obtidos no exterior serão aceitos se revalidados de acordo com as normas legais
vigentes. Estes documentos, bem como quaisquer outros obtidos no exterior,
deverão estar acompanhados de tradução pública e juramentada.
• Para efeito de ingresso no serviço público da Câmara Municipal de Paulínia,
o candidato aprovado e classificado ficará obrigado a comprovar que satisfaz
todas as exigências do Edital CMP 001/2017, bem como submeter-se a exames
médicos para o exercício do cargo, sob pena de não ser nomeado.
Paulínia, aos 21 de junho de 2021
FÁBIO DE PAULA VALADÃO
Presidente da Câmara Municipal de Paulínia
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