
PREFEITURA DE PAULÍNIA — TRABALHO QUE SE PODE VER
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 1º SEMESTRE DE 2016

Mensagem do prefeito

Políticas públicas eficientes são aquelas que se materializam em ações que 
impactam positivamente o cotidiano dos cidadãos, consolidando perspectivas 
de um futuro melhor. O balanço de nossa gestão à frente da Prefeitura de 
Paulínia, ao término desse primeiro semestre de 2016, é indicador do acerto 
das inúmeras decisões que tomamos em áreas que concentram grandes 
demandas da população, como as de saúde e educação, habitação, promoção 
social, mobilidade urbana e segurança, entre outras.

Demos grandes passos nesses 17 meses de atuação, mesmo sob cenário de 
retração de receitas do município, que acompanha a crise vivida pelo Brasil. 
Na saúde, por exemplo, inauguramos o Centro de Especialidades, que recebeu 
investimento de mais de R$ 500 mil, somente em equipamentos e mobiliário 
novos. Retomamos também os processos das Unidades de Pronto Atendimento 
(UPAs) do Cooperlotes e do Bairro Joao Aranha, que estavam parados desde a 
administração passada e já estão adiantadas as obras de reforma e ampliação 
do Hospital Municipal, que vai dispor de 220 leitos. Isso, fora o emprego de R$ 
96 milhões na compra de materiais médico-hospitalares e a contratação de 
mais de 200 profissionais da área.

Recuperamos também instalações educacionais, construímos novas escolas, 
como também fechamos parcerias com o setor privado que têm permitido 
avançar para diminuir o déficit habitacional no município. Infraestrutura é 
outro segmento de nossa atenção, pois sabemos ser importante alavanca 
numa estratégia de combate à recessão e estímulo ao crescimento. É 
igualmente inegável que a segurança melhorou em Paulínia, resultado, entre 
outros fatores, da integração entre as polícias, que permitiu baixar o índice 
de criminalidade local.

Boa gestão se faz com foco em resultados e compromisso com a transparência 
e accountabilility. A governança é eficaz quando há condições financeiras e 
administrativas para transformar em realidade projetos avaliados como vitais 
para os cidadãos. Cada área de política social tem suas características, mas 
todas têm em comum a contradição entre as aspirações da população e as 
limitações legais, gerenciais e financeiras do setor público. Mas, no balanço 
do uso dos recursos é possível ver que Paulínia tem vitórias a contabilizar. A 
presente prestação de contas reflete a transparência de nossa atuação e a 
correta utilização dos recursos públicos em prol da sociedade.

  Obrigado,

José Pavan Junior
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SECRETARIA DA SAÚDE

QUALIDADE SOCIAL

Com base na Pactuação de Metas por meio do SISPACTO, que elenca e 
congrega as prioridades federais, estaduais e municipais do SUS, da Pactuação 
das Ações de Vigilância em Saúde (PA-VS) e do Termo de Compromisso de 
Gestão Municipal, a Secretaria da Saúde da Prefeitura de Paulínia realiza 
diversas ações para melhoria do sistema de atendimento da rede municipal de 
saúde.
A Secretaria da Saúde atende às exigências do SUS e busca o aperfeiçoamento 
das ações. O município dispõe de recursos, rede instalada de referência 
microrregional e boas relações com o Estado e a União na gestão do SUS. A 
atuação é feita nos eixos assistência, protocolo, recursos humanos, serviços e 
contratos, manutenção e materiais permanentes, obras e reformas.

INFRAESTRUTURA

O município conta com diversos equipamentos de saúde para o atendimento à 
população, incluindo um hospital municipal que terá sua capacidade dobrada 
com a reforma e ampliação prevista para ser concluída em outubro; nove UBSs 
(Unidades Básicas de Saúde), que faz todo o acompanhamento dos usuários, 
além de centros especializados e unidade de distribuição de medicamentos.    

ATIVIDADES DO 1º SEMESTRE

• Entrega de aparelhos auditivos e cadeiras de roda;

• Reposição de medicamentos e de materiais médico-hospitalares;

• Operação do novo Centro de Especialidades, com 35 médicos e equipes 
para atendimento de 17 especialidades, sendo seis novas 
especialidades, com uma média/mensal de 4 mil consultas;

• Contratação de mais 300 novos profissionais, entre médicos, 
enfermeiros, farmacêuticos, técnicos de enfermagem, entre outros;

• Normalização para exames de mamografia, ultrassonografia e 
ressonância magnética;

• Contratação de 550 cirurgias para catarata, que zera a demanda 
reprimida do município;

• Aquisição de novos equipamentos médicos, onde serão investidos R$ 1,5 
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milhão (aparelhos para cirurgia, monitores cardíacos, entre outros);

• Compra de desfibriladores automáticos para todas as UBSs e centro 
odontológico;

• Campanhas de vacinação; H1N1: 16.133 pessoas vacinadas, o que 
corresponde a 101% da meta para o município;

• Campanhas de saúde;

• Combate a arboviroses (dengue, zika e chikungunya);   

• Treinamentos e capacitações para sífilis, gestantes, curativos, entre 
outros.

• Inauguração do CAPS AD (Centro de Atenção Psicossocial em Álcool e 
Drogas).

METAS E AÇÕES 2016

• Conclusão das obras de reforma e ampliação do Hospital Municipal de 
Paulínia;

• Conclusão das licitações para construção das UPAs João Aranha e 
Cooperlotes;

• Transferência do Centro de Oncologia para novo prédio, com novas 
instalações, para conforto dos pacientes e condições de trabalho para 
os profissionais;

• Licitação para aquisição de 500 aparelhos auditivos;

• Campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul.
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SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

QUALIDADE SOCIAL

Em cumprimento à Meta 20, ação 20.3 do PME (Plano Municipal de Educação), 
ao longo de 2016 estão sendo realizadas palestras, oficinas, cursos, mesas-
redondas e o 22º Encontro Nacional de Educadores em Paulínia – ENEP, 
abrangendo toda a Rede Municipal de Ensino.
Em continuidade ao Projeto de Robótica na Stop Motion, no contraturno 
escolar, são atendidos os alunos dos sétimos, oitavos e nonos anos do Ensino 
Fundamental.

INFRAESTRUTURA

Além do investimento com a Qualidade Social na Educação, prosseguem os 
investimentos na infraestrutura da rede de ensino.
Oito escolas (creches Felipe Macedo de Barros, Lídia Vedovello, Palma 
Argentin, Rosa Vassalo Secomandi; EMEIs Rosa Vassalo Secomandi e José 
Paulino Nogueira; EMEF Prefeito José Lozano Araújo) já foram reformadas e 
entregues neste primeiro semestre de 2016. 
Outras nove unidades estão com obras em andamento ou previstas para serem 
iniciadas ainda neste ano (creche Aquilina, as EMEIs Francisca Lozano Araújo, 
Dona Itela Ferro Soldera, Padre José de Anchieta, Regina Coeli Osti, Neusa 
Aparecida Pereira Caron, Leonor Jacinto de Campos Pietrobom e Alcides 
Barbutti; e as EMEFs Oadil Pietrobom e Maria Aparecida Capucci Beraldo).

METAS E AÇÕES 2016

• Entrega das obras de reforma em oito escolas municipais;

• Andamento de projetos e obras em outras nove escolas; 

• Inserção da nova disciplina “Convivência Ética” para alunos do 6º ao 9º 
anos do ensino fundamental, em parceria com a Unicamp;

• Capacitação dos profissionais da educação com palestras diversas dadas 
por especialistas;

• Palestras para os pais de alunos, com objetivo de melhorar a 
convivência familiar e o rendimento escolar;

• Realização do 1º REPP (Relato de Experiências dos Professores de 
Paulínia), onde os professores da rede municipal puderam compartilhar 
seus projetos pedagógicos com os demais profissionais;
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• Realização do 22º ENEP (Encontro Nacional dos Educadores de Paulínia);

• Expansão de 30% na Bolsa Educação;

• Investimento de R$ 1,5 milhão na compra de materiais escolares e 
novos playgrounds para as escolas;

• Instalação de alarmes em 59 escolas, com monitoramento por empresa 
privada com acionamento da Guarda Municipal.
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SECRETARIA DA PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ATIVIDADES DO 1º SEMESTRE

• Início  das  ações  de  Reordenamento  dos  Serviços  de  Acolhimento 
Institucional Casa Abrigo e Casa do Menor, executado com a consultoria 
da  Associação  dos  Pesquisadores  de  Núcleos  de  Estudos  e  Pesquisas 
Sobre a Criança e o Adolescente – NECA;

• Preparação de estudos sobre os adolescentes abrigados na Casa Abrigo 
e suas famílias para apresentação em audiência concentrada (janeiro|
fevereiro|março);

• Revisão da minuta de edital  de Chamamento Público elaborada pela 
Secretaria da Promoção e Desenvolvimento Social (Seprodes) pelo NECA 
(março|abril);

• Condução de todo o processo de mobilização, capacitação eleição e 
posse do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher;

• Realização  de  Audiência  Pública  do  Plano  Decenal  de  Medidas 
Socioeducativas;

• Participação em Capacitação do Conselho Estadual de Assistência Social 
e Ministério do Desenvolvimento Social sobre a Inscrição e Certificação 
das Entidades de Assistência Social;

• Reunião com conselhos da Assistência Social/ dos Direitos da Criança e 
Adolescente  e  CAURM  com  as  Entidades  Sociais  de  Paulínia  para 
esclarecimentos sobre inscrição e prestação de Contas;

• Participação  da  Seprodes  no  Lançamento  do  Programa  Nacional  de 
Capacitação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS);

• Participação das equipes envolvidas na Audiência Concentrada da Casa 
Abrigo com Ministério Público e Poder Judiciário;

• Eventos  de  inclusão  de  novas  famílias  no  programa  federal  “Bolsa 
Família” (transferência de renda);

• Eventos de inclusão de novas famílias no programa municipal “Renda da 
Família” (transferência de renda);

• Participação no 5º Congresso Brasileiro de Gestores e Trabalhadores da 
Política de Assistência Social;

• Reuniões  de  preparação  para  início  da  Execução  do  Serviço  de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes 
de 6 a 15 anos;
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• Instalação e início das atividades da Comissão que discutirá e redigirá o 
Plano Decenal de Direitos Humanos da Criança e do Adolescente;

• Implantação  do  Projeto  Piloto  do  Serviço  de  Convivência  e 
Fortalecimento de Vínculos voltado para pessoas acima de 60 (sessenta) 
anos;

• Capacitação do Conselho Tutelar e Rede de Proteção da Criança e do 
Adolescente com o jurista e consultor Edson Sêda;

• Reunião  com jovens  do  Programa Bolsa  Família  para  palestra  sobre 
educação sexual;

• Realização de 2 (duas) pré-conferências da Assistência Social no Centro 
de Referência de Assistência Social (CRAS) do João Aranha e do Monte 
Alegre;

• Realização  da  VI  Conferência  Municipal  de  Assistência  Social  com  a 
temática: “Entendendo o SUAS”;

• Acompanhamento das reuniões ordinárias dos Conselhos: da Assistência, 
do  Idoso,  da  Mulher,  dos  Direitos  da  Criança  e  Adolescente  e  dos 
Direitos das Pessoas com Deficiência (PcD);

• Implantação do Programa Família Acolhedora (proteção especial de alta 
complexidade);

• Atividades comemorativas do Carnaval, Dia das Mães e Jogos Regionais 
junto ao Centro de Convivência do Idoso;

• Realização  de  Festa  Junina  no  Centro  de  Referência  de  Assistência 
Social - CRAS João Aranha;

• Evento comemorativo do Dia das Mães, junto a pessoas com deficiência 
(PcD);

• Participação  da  Secretaria  em  evento  de  lançamento  da  Frente 
Parlamentar  de  Apoio  a  Assistência  Social,  realizado  na  Assembleia 
Legislativa;

• Alteração e sanção da lei que regulamenta os benefícios eventuais no 
município de Paulínia;

• Encaminhamento do Projeto de Lei que Cria o Fundo Municipal do Idoso 
e define a Política do Idoso para a Câmara Municipal;

• Participação na Oficina sobre Recursos para o Setor Público.
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METAS E AÇÕES 2016

• Finalização do Plano Decenal dos Direitos  Humanos da Criança e do 
Adolescente;

• Efetivação do processo de reordenamento dos Serviços de Acolhimento 
Institucional de crianças e adolescentes no município de Paulínia;

• Realização da Semana de Luta das Pessoas com Deficiência;

• Realização de eventos comemorativos na Semana do Idoso;

• Implantação  de  protocolos  de  atendimento  de  todos  os  serviços, 
programas, projetos e benefícios sócio-assistenciais;

• Publicação de editais de chamamento para estabelecimento de termos 
de parceria com a sociedade civil para 2017;

• Capacitação do Conselho Tutelar;

• Expansão das ações do Programa Viver em Família;

• Projeto de implantação de Centro de Referência de Asssitência Social 
no bairro Morro Alto.
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SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

ATIVIDADES DO 1º SEMESTRE

• Continuidade do Comitê de Gestão Integrada (CGI) das forças da 
Guarda Municipal de Paulínia, da Polícia Militar e da Polícia Civil, com 
reduções significativas nos índices criminais na cidade de Paulínia, 
sendo este projeto 2º colocado no 7º prêmio “Polícia Cidadã”, do 
Instituto Sou da Paz.

• Concurso público para o preenchimento de 50 vagas para Guarda 
Municipal. Os novos guardas deverão ser contratados a partir de julho 
de 2016, que contribuirá para acentuar a queda nos índices de 
criminalidade.

• Continuidade da Lei do Sossego que dispõe sobre a proibição de uso de 
aparelhos de som, portáteis ou instalados em veículos automotores 
estacionados em vias públicas, bem como dos estabelecimentos 
comerciais e imóveis com fins de locação comercial.

• Implantação do novo Estatuto da Guarda Municipal, Regime Disciplinar 
da Guarda Municipal e Plano de Cargos e Salários.

• Retorno da fiscalização por parte dos agentes de trânsito da Guarda 
Municipal, após regularização da dívida com a Prodesp (Companhia de 
Processamento de Dados do Estado de São Paulo).

• Aquisição de novos uniformes, coturnos, rádios comunicadores, 
alimentação, exame psicotécnico (exigido para o porte de armas).

• Parceria com o Exército Brasileiro, para a realização de treinamentos 
no município.

• Aquisição de equipamentos para o Posto de Bombeiros.

• Atividades Educativas na Semana Nacional do Trânsito e Projeto “Maio 
Amarelo”.

METAS E AÇÕES 2016

• Novas viaturas e nova sede para a Guarda Municipal;

• Aquisição de novos armamentos para a Guarda Municipal;

• Aquisição de quatro novas espingardas calibre 12, para reforçar a 
atuação da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU);
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• Inicios das atividades dos novos guardas;

• Aquisição 250 coletes balísticos.
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SECRETARIA DE OBRAS

ATIVIDADES DO 1º SEMESTRE

• Realizações da operação Tapa Buracos, melhorando significativamente o 
asfalto de ruas e avenidas do município;

• Contratação  de  empresa  de  iluminação  pública,  serviço  que  estava 
parado, prejudicando a segurança da população;

• Reforma da EMEI “Rosa Secomandi” - bairro Vila Bressani;

• Reforma da EMEF “Prefeito José Lozano Araújo” - bairro Santa Cecília;

• Reforma da Creche “Felipe Macedo Barros” - bairro Jardim América;

• Reforma da Creche “Palma Francabaneira Argentin” - bairro Alto dos 
Pinheiros;

• Reforma da EMEF “Maestro Marcelino Pietrobom” - bairro Ouro Negro 
(em execução);

• Reforma  da  EMEI  “José  Paulino  Nogueira”  -  bairro  José  Paulino 
Nogueira;

• Reforma da Creche “Lídia G. Vedovello” - bairro Monte Alegre I;

• Manutenção do prédio do Fórum (continuação);

• Retomada da reforma do Hospital Municipal de Paulínia (HMP), com a 
conclusão da etapa II;

• Contratação  de  empresas  para  projetos  e  execução  de  sistema  de 
combate a incêndio e obtenção de AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de 
Bombeiros);

• Ampliação do sistema de coleta de lixo por “contêiner”;

• Finalização de pavimentação asfáltica no bairro Bom Jardim;

• Obras de infraestrutura do Centro Industrial de Paulínia;

• Finalização de drenagem e processo licitatório para pavimentação da 
avenida Paris, no bairro Cascata;

• Contratação de empresa especializada para realização de sondagem, 
licenciamento ambiental e projetos executivos do ribeirão das Anhumas 
(Ponte da Rhodia), localizado na avenida Dr. Roberto Moreira, no bairro 
Recanto dos Pássaros (em execução);
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• Processo licitatório para contratação dos projetos do sistema viário da 
ponte sobre o rio Atibaia, ligando os bairros Balneário Tropical e São 
Luiz (em execução);

• Mutirões de limpeza nos bairros (Operação Cata-Bagulho);

• Revitalização de praças;

METAS E AÇÕES 2016

• Instalação de 10.000m² de gradil em próprios municipais, que são bens 
destinados ao uso comum ou uso especial do povo;

• Reforma de mais 9 unidades escolares;

• Contratação da reforma da sede do Corpo de Bombeiros;

• Contratação da reforma do Parque Ecológico;

• Nova Sede da Guarda Municipal;

• Instalação de condicionadores de ar nas unidades escolares;

• Novos abrigos/ponto ônibus;

• Abertura de processo licitatório para reforma do Centro de Zoonoses;

• Continuidade nos serviços de Tapa Buracos;

• Continuidade da revitalização de praças;

• Ampliação de pavimentação asfáltica no município;

• Manutenção nas estradas de terras vicinais no município;

• Contratação  de empresa  para  elaboração  de projetos  arquitetônicos 
das Unidades de Pronto Atendimento – UPAs;

• Início de procedimentos licitatórios para reformas de escolas, ginásios 
esportivos;

• Início  de  procedimentos  licitatórios  para  Elaboração  de  Projetos 
Arquitetônicos para Pista de Skate do bairro José Paulino Nogueira e 
Quarteirão da Saúde (ao lado do Hospital Municipal de Paulínia — HMP).
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SECRETARIA DA HABITAÇÃO

METAS E AÇÕES 2016

• Início  das obras  do empreendimento habitacional bairro Bom Retiro, 
com a construção de 1.320 apartamentos, dividido em 7 torres;

• Aprovação do projeto técnico junto ao  Grapohab (Grupo de Análise e 
Aprovação  de  Projetos  Habitacionais  do  Estado  de  São  Paulo)  para 
iniciar  as obras  do  empreendimento  Campestre,  no  bairro  Saltinho, 
antiga  área  do  Acampamento  Menezes,  com  a  construção  de  1.380 
apartamentos – divididos em 05 torres;

• Regularização fundiária do Jd. Amélia Duarte e Jequitibá I, e escrituras 
individuais dos imóveis do Jd. Leonor, e ainda, em parceria com CDHU, 
com prosseguimento na regularização dos imóveis no parque Jequitibá 
II (Paulínia A);

• Projeto  Vila  Dignidade,  uma  parceria  da  Prefeitura  com  o  governo 
estadual, formado por 24 unidades, com acessibilidade para idosos a 
partir de 60 anos, com a finalização do projeto técnico e a conclusão 
do processo licitatório – realizado pela CDHU, com previsão de início 
das obras para 2017;

• Projeto do Trabalho Técnico Social com 593 famílias no Residencial Vida 
Nova, com previsão de término em 2017. 
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SECRETARIA DA DEFESA CIVIL

ATIVIDADES DO 1º SEMESTRE

• Palestras em escolas públicas, particulares e com entidades 
assistenciais do município;

• Simulado de produtos perigosos envolvendo van escolar e caminhão em 
Operação Estiagem;

• Treinamento de combate a incêndio florestal;

• Manejo com animais peçonhentos (realizados 1.755 atendimentos a 
população);

• Apoio na limpeza da lagoa do João Aranha;

• Curso salvamento em altura Brasil Fire Operação Verão 2015/2016;

• Operação Estiagem 2016;

• Plano de prevenção de enchente no bairro Cascata;

• Instalação de pluviômetro no bairro Cascata para monitoramento de 
chuva;

• Instalação  de  réguas  de  medição  ao  longo  do  rio  Jaguari  para 
monitoramento do nível;

• Ações conjuntas com as Secretarias da Saúde e de Obras no combate ao 
mosquito Aedes aegypti no município de Paulínia;

• Ação  integrada  Defesa  Civil  Regional  na  RMC,  campanha  contra  o 
mosquito Aedes aegypti;

• Simulado do Exército Brasileiro (Batalhão Infantaria Leve) mediações e 
conflito em ataques terroristas; 

METAS E AÇÕES 2016

• Mudança para nova sede da Defesa Civil;

• Implantação Curso Mirim de Defesa Civil nas escolas da rede;

• Projeto criação Departamento de Bombeiro Municipal;

• Aquisição de 5 conjuntos completos de roupas para combate a incêndio 
e aquisição de conjunto de combate a incêndio rápido para picape;
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• Locação de rádios comunicadores (HTS) para melhor atendimento e 
tempo de resposta; 

• Reforma do caminhão Ford Cargo Auto-Bomba para uso em emergência 
de grande porte;

• Reforma caminhonete F250 para uso diário ao atendimento a 
população;

• Treinamento e aperfeiçoamento.
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SECRETARIA DAS FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

ATIVIDADES DO 1º SEMESTRE

• Atendimento à ordem cronológica de pagamentos;

• Renovação de todas as Certidões Negativas de Débitos do Município, 
estando apto a celebrar convênios com os governos federal e estadual;

• Cumprimento de todas as obrigações de repasses de recursos ao INSS 
(Instituto  Nacional  do  Seguro  Social)  e  Pauliprev  (Instituto  de 
Previdência dos Funcionários Públicos de Paulínia);

• Pagamento dos parcelamentos das dívidas deixadas pela administração 
anterior, incluindo previdência dos funcionários públicos, INSS e PASEP 
(Programa de  Formação  do  Patrimônio  do  Servidor  Público)  com a 
Receita Federal;

• Modernização da Gestão Pública com cursos, palestras, integralização 
das  áreas  de  Compras,  Licitações,  Contratos  com  Contabilidade, 
Orçamento e Finanças;

• Manutenção e melhorias do Portal da Transparência Fiscal;

• Realização de audiências públicas;

• Levantamento e compras para todas as secretarias municipais;

• Controle patrimonial e Almoxarifado;

• Convocação de dez servidores aprovados em concurso público como 
Agentes de Licitação para modernização das áreas e suprir as demanda 
de toda a Prefeitura;

• Atualização junto ao CAUC - Cadastro Único de Convênios da Caixa 
Econômica Federal;

METAS E AÇÕES 2016

• Cumprimento  do  Plano  Plurianual  (PPA),  Lei  de  Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA);

• Controles financeiros, orçamentários e patrimoniais;

• Atendimento ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), 
Ministério Público do Estado e Ministério Público Federal.
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PREFEITURA DE PAULÍNIA — TRABALHO QUE SE PODE VER
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 1º SEMESTRE DE 2016

SECRETARIA DOS NEGÓCIOS DA RECEITA

ATIVIDADES DO 1º SEMESTRE

• Cobrança de diversos impostos e taxas devidamente inscritos na dívida 
ativa  municipal,  totalizando  o  valor  de  R$  21.114.529,68  em  3.755 
notificações, dando oportunidade de parcelamento;

• Inscrição de taxas, impostos, débitos não tributados e multas na Dívida 
Ativa do Município;

• Parcelamentos de débitos inscritos na dívida ativa municipal;

• Atualização de 2 mil cadastros imobiliários;

• Emissão de 37 mil carnês de IPTU 2016;

• Concessão de descontos no IPTU 2016 de acordo com o artigo 170 do 
Código Tributário Municipal;

• Emissão de guias do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI);

• Emitidas  Certidões  da  Dívida  Ativa  (CDA’s)  e  Certidões  Negativas  de 
Débitos;

• Ações contínuas do Defistri (Departamento de Fiscalização Serviços de 
Fiscalização de Tributos) e Defispo (Departamento de Fiscalização de 
Posturas e Obras);

• Educação Tributária junto aos contribuintes para mostrar a importância 
do recolhimento em dia dos impostos;

• Normatização de procedimentos administrativos para dar celeridade e 
segurança  jurídica  aos  atos  praticados  pelo  Departamento  de 
Fiscalização Serviços de Fiscalização de Tributos (Defistri);

• Verificação de toda e qualquer denúncia realizada por munícipes em 
relação a estabelecimentos que apresentem irregularidades.

• Notificação de contribuintes com débitos;

• Modernização do sistema de fiscalização do Imposto sobre Serviços (ISS) 
e implantação de cadastro mobiliário atualizado.

METAS E AÇÕES 2016

• Recuperação da Dívida Ativa Municipal; 

• Atualização Cadastral Imobiliária;
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PREFEITURA DE PAULÍNIA — TRABALHO QUE SE PODE VER
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 1º SEMESTRE DE 2016

• Lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2016;

• Atendimento às solicitações protocoladas;

• Aumentar a arrecadação do Imposto Sobre Serviços (ISS);

• Estruturação do Cadastro Mobiliário;

• Atualização de Decretos;

• Fiscalização de estabelecimentos comerciais e industriais;

• Notificações enviadas aos contribuintes;

• Modernização do sistema de fiscalização do Imposto sobre Serviços (ISS) 
e Cadastro Mobiliário.
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PREFEITURA DE PAULÍNIA — TRABALHO QUE SE PODE VER
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 1º SEMESTRE DE 2016

SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO

ATIVIDADES DO 1º SEMESTRE

• Passeio Ciclístico;

• Campeonato Municipal de Futsal;

• Evento teste da Paralimpíada Rio 2016, com a partipação do atleta 
paulinense Aguinaldo Silva;

• Festivais de carrinho de rolimã;

• Jogos Desportivos dos Trabalhadores.

• Escolinhas esportivas em 14 modalidades com aproximadamente 2 mil 
alunos; entre crianças adolescentes, jovens e adultos;

• Festivais das Escolinhas com a participação dos pais;

• Campeonato Municipal de Futebol Amador;

• Férias no Parque (Parque Malavazzi de 11 a 22 de julho);

• Participação do Corpo de Dança no Festival “Passo de Arte”, em Santo 
André e Santos;

• Festival de Dança - Campos do Jordão;

• 1º Circuito de Rua de Corrida de Caminhada;

• Jogos Regionais em Americana;

• Jogos Abertos do Interior - São Bernardo do Campo;

• Realização de campeonatos, torneios, festivais e jogos.

METAS E AÇÕES 2016

• Reformas das praças de esportes:

• “Vereador José Motta”, no Itapoan;

• “Alberto Pazetti”, no Morumbi;

• “Irmãos Vedovello” e “João Julião”, no Campo de Santa Cecília;

• Conjunto Desportivo “Etore Di Blásio” – Poliesportivo do Monte 
Alegre;

• Ginásios de Esportes “Vicente Amatte”,
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PREFEITURA DE PAULÍNIA — TRABALHO QUE SE PODE VER
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 1º SEMESTRE DE 2016

• “Itália Callegari” e

• “Agostinho Fávaro — Lara”.

• Processo licitatório para reforma das piscinas do Conjunto Aquático 
(finalizando);

• Implantação de 5 academias ao ar livre;

• Processo licitatório para aquisição de mais 7 academias ao ar livre.
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PREFEITURA DE PAULÍNIA — TRABALHO QUE SE PODE VER
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 1º SEMESTRE DE 2016

SECRETARIA DA CULTURA

ATIVIDADES DO 1º SEMESTRE

• Shows, musicais e peças de teatro, com público de cerca de 23 mil 
pessoas;

• Escola vai ao Theatro, com participação de 4.800 alunos da rede 
municipal de ensino;

• Aulas de dança com a participação de 442 alunos;

• Aulas de música para 104 alunos;

• Apoio ao Festival do Minuto;

• Realização do Cine Autorama em parceria com a CPFL;

• Parceria com o Programa Conecta do Instituto Crescer no 2º curso de 
formação de Agentes de Produção Cultural, contando com a 
participação de 30 jovens paulinenses.

METAS E AÇÕES 2016

• Realização do 2º Festival de Bandas Gospel;

• Realização do Julho Popular de Teatro e Festival Improvisorama;

• Elaboração da I Conferência Municipal da Cultura e do Fundo do 
Conselho Municipal de Cultura;

• Continuidade da parceria com o Projeto Conecta que abrirá 
oportunidade para 30 jovens interessados no curso de Produção de 
Eventos;

• Mostra de Cinema Popular;

• 2ª Caminhada da Semana da Bíblia;

• Cultura nos Bairros;

• Circuito de Dança de Paulínia.
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PREFEITURA DE PAULÍNIA — TRABALHO QUE SE PODE VER
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 1º SEMESTRE DE 2016

SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS

ATIVIDADES DO 1º SEMESTRE

• Revisão de todo material  para implantação dos Planos de Cargos e 
Carreiras dos servidores efetivos da Prefeitura Municipal de Paulínia, 
desenvolvidos com o apoio técnico da Fundação Getúlio Vargas (FGV), 
tendo como eixo principal a definição das atribuições de cada cargo, 
de critérios de ingresso e de valorização no funcionalismo. 

• Processo de implantação do Plano de Cargos e Carreiras da Guarda 
Municipal, aprovado pela Lei Complementar 59, de 29 de fevereiro de 
2016.

• Revisão e  análise,  colaborando com o Projeto de reorganização da 
estrutura  administrativa  da  Prefeitura,  também  elaborada  com  o 
apoio  técnico  da  Fundação  Getúlio  Vargas  (FGV),  que  agrupará  as 
secretarias em três diferentes grupos: órgãos estratégicos, órgãos de 
suporte administrativo e órgãos executivos.

• Acompanhamento do cumprimento das  novas  regras  de  registro  de 
frequência dos servidores públicos;

• Acolhimento  dos  funcionários  que  retornam de  restrições  médicas, 
afastamentos  e  outros,  por  meio  do  Programa  de  Reabilitação 
Ocupacional.

• Atualização do sistema por meio do recadastramento dos funcionários 
realizado no ano de 2016;

• Início da implantação de um novo sistema de folha de pagamento que 
atenderá a Secretaria como um todo,  o qual compreenderá o DRH 
(Departamento  de  Recursos  Humanos),  DEESMT  (Departamento 
Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho) e 
DETC (Departamento de Treinamento e Capacitação);

• Contratação de servidores para atender a demanda das Secretarias de 
Saúde, Educação, Finanças e Administração;

• Mapeamento da Secretaria da Educação: servidor x função x unidade 
educacional;

• Realocação de servidores para atender a demanda das secretarias;

• Revisão do texto para Desenvolvimento de Regulamentação do Estágio 
Probatório do município;
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PREFEITURA DE PAULÍNIA — TRABALHO QUE SE PODE VER
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 1º SEMESTRE DE 2016

• Revisão de texto Regulamentação para reabilitação de servidores de 
acordo com a situação de sua saúde ocupacional;

• Levantamento e acompanhamento mensal da quantidade de atestados 
médicos apresentados e quantidade de dias abandonados;

• Realização de Concurso Público da Guarda Municipal - última etapa: 
curso de formação;

• Concurso  Público  para  as  seguintes  áreas:  Professor  III,  Médico 
Plantonista, Cirurgião Dentista Plantonista,  Veterinário,  Engenheiro, 
Contador, Arquiteto, Analista de Sistemas, Diretor de Unidade Escolar, 
Procurador, Agente de Desenvolvimento Infantil, Agente de Controle 
de Vetor, Agente de Fiscalização, Monitor Escolar e Orientador Social - 
em andamento;

• Realização  e  acompanhamento  de  exames  periódicos  de  todo  o 
funcionalismo;

• Curso  de  Formação  de  Brigada  de  Incêndio  para  funcionários  das 
unidades educacionais recém-inauguradas (DEESMT);

• Parceria  com  a  Pauliprev  para  palestra  sobre  Aposentadoria  para 
orientadores pedagógicos e diretores escolares;

• Participação  da  equipe  da  SRH  no  50º  Congresso  Nacional  da 
Associação  Brasileira  de  Instituições  de  Previdência  Estaduais  e 
Municipais (ABIPEM);

• Participação dos funcionários da SRH no Curso de Gestão Pública;

• Aulas de Zumba no Paço Municipal;

• Aulas de Ginástica laboral do Paço Municipal;

• Curso “Aposentação” que tem por objetivo preparar o servidor público 
para a Aposentadoria;

• Programa Viagem “One Day” para os servidores públicos:

• Março: Brotas (Turismo de Aventura);

• Abril: Thermas dos Laranjais - Olímpia – SP;

• Maio: São Roque (Roteiro do Vinho);

• Junho: Campos do Jordão (Turismo Cultural).

METAS E AÇÕES 2016

• Implantação dos Planos de Cargos e Carreiras dos servidores efetivos da 
Prefeitura de Paulínia, desenvolvidos com o apoio técnico da Fundação 
Getúlio  Vargas  (FGV),  tendo  como  eixo  principal  a  definição  das 
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atribuições de cada cargo, de critérios de ingresso e de valorização no 
funcionalismo;

• Auxílio no desenvolvimento do Projeto de reorganização da estrutura 
administrativa da Prefeitura, também elaborada com o apoio técnico 
da Fundação Getúlio Vargas (FGV), que agrupará as secretarias em três 
diferentes  grupos:  órgãos  estratégicos,  órgãos  de  suporte 
administrativo e órgãos executivos;

• Acompanhamento  do  cumprimento  das  novas  regras  de  registro  de 
frequência dos servidores públicos;

• Acompanhamento do cumprimento das novas regras  para entrega de 
atestado médico;

• Acolhimento  dos  funcionários  que  retornam  de  restrições  médicas, 
afastamentos  e  outros,  por  meio  do  Programa  de  Reabilitação 
Ocupacional;

• Término da atualização do sistema por meio do Recadastramento dos 
funcionários realizado no ano de 2015 e 2016;

• Implantação de um novo sistema de folha de pagamento que atenderá a 
Secretaria como um todo, o qual compreenderá o DRH (Departamento 
de  Recursos  Humanos),  DEESMT  (Departamento  Especializado  em 
Engenharia  de  Segurança  e  Medicina  do  Trabalho)  e  DETC 
(Departamento de Treinamento e Capacitação);

• Contratação de servidores para atender a demanda das Secretarias de 
Saúde, Educação, Finanças e Administração;

• Mapeamento da Secretaria da Educação: servidor x função x unidade 
educacional;

• Realocação de servidores para atender a demanda das secretarias;

• Desenvolvimento  de  Regulamentação  do  Estágio  Probatório  do 
município;

• Desenvolvimento de Regulamentação para reabilitação de servidores de 
acordo com a situação de sua saúde ocupacional;

• Levantamento e acompanhamento mensal da quantidade de atestados 
médicos apresentados e quantidade de dias abandonados;

• Finalização de Concurso Público da Guarda Municipal e realização de 
Concurso  Público  para  as  seguintes  áreas:  Professor  III,  Médico 
Plantonista,  Cirurgião  Dentista  Plantonista,  Veterinário,  Engenheiro, 
Contador, Arquiteto, Analista de Sistemas, Diretor de Unidade Escolar, 
Procurador, Agente de Desenvolvimento Infantil, Agente de Controle de 
Vetor, Agente de Fiscalização, Monitor Escolar e Orientador Social.

• Contratação  de  servidores  dos  Concursos  2015  (Guarda  Municipal)  e 

Página 24 de 30



PREFEITURA DE PAULÍNIA — TRABALHO QUE SE PODE VER
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 1º SEMESTRE DE 2016

Concurso Público 2016.

• Realização de exames periódicos do funcionalismo;

• Curso  de  Formação  de  Brigada  de  Incêndio  para  funcionários  das 
unidades educacionais recém-inauguradas;

• Parceria  com  a  Pauliprev  (Instituto  de  Previdência  dos  Funcionários 
Públicos  de  Paulínia)  para  palestra  sobre  Aposentadoria  para 
orientadores pedagógicos e diretores escolares;

• Participação da equipe da Secretaria de Recursos  Humanos (SRH) de 
Paulínia  no  9º  Congresso  de  Reabilitação  Profissional  e  Gestão  do 
Servidor de Afastamento;

• Participação da equipe da SRH no 50º Congresso Nacional da Associação 
Brasileira  de  Instituições  de  Previdência  Estaduais  e  Municipais 
(ABIPEM);

• Participação dos funcionários da SRH no Curso de Gestão Pública;

• Elaboração  de  novos  cursos  de  treinamento  e  capacitação  para  os 
servidores  desta  municipalidade,  com  foco  nas  competências: 
liderança, trabalho em equipe, integração, comunicação, superação de 
desafios  ou  outras  necessidades  indicadas  pela 
Secretaria/Departamento onde o servidor está lotado. 

• Atividades da Semana do Servidor;

• Aulas de Zumba no Paço Municipal;

• Aulas de ginástica laboral do Paço Municipal;

• Curso “Aposentação” que tem por objetivo preparar o servidor público 
para a Aposentadoria;

• Programa Viagem “One Day” para os servidores públicos.
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SECRETARIA DOS TRANSPORTES

ATIVIDADES DO 1º SEMESTRE

• Implantação de semáforo no cruzamento da avenida José Paulino com 
as ruas Santo Pigatto e José Seixas de Queiroz;

• Discussão  da  Terceira  Etapa  do  Plano  Diretor  de  Mobilidade  Urbana 
(PDMU) Cicloviário (1ª Etapa - Tráfego e 2ª Etapa – Transporte);

• Substituição de 256 lâmpadas queimadas nas instalações da Rodoviária 
Municipal no Paulínia Shopping, sendo colocadas 124 de Leds.

• Recadastramento  e  novo  cadastramento  de  aproximadamente  2.600 
alunos do ensino técnico e superior, exercício 2016, para o transporte 
Universitário gratuito para 63 itinerários diferentes.

METAS E AÇÕES 2016

• Transporte público a R$ 1 e gratuito aos domingos e feriados;

• Implantação  de  40  (quarenta)  coberturas  de  pontos  de  ônibus,  em 
concreto, com calçamento e rampa de acessibilidade, que substituirão 
28 (vinte e oito) coberturas da área central, e 12 (doze) coberturas 
restantes serão implantadas em pontos onde há grande demanda de 
passageiros, que não possuem coberturas;

• Estudos técnicos e projetos pra melhoria dos sistemas de transportes e 
de tráfego, dentro do município, como o monitoramento eletrônico de 
velocidade por meio de lombada eletrônica, em 22 (vinte e dois) pontos 
da cidade e avanço de sinal vermelho, em 3 (três) cruzamentos com 
maior demanda (em licitação);

• Elaboração do projeto de bolsão de estacionamento na área central 
(local onde foram demolidas as construções), permitindo numa primeira 
etapa, a criação de aproximadamente 147 vagas;

• Elaboração de projeto para implantação de rotatória no cruzamento da 
avenida Alexandre Cazellato com a avenida Benedicto Montenegro, em 
frente à Igreja São Pedro, no bairro Betel;

• Elaboração de projeto e já em fase de execução de melhoria no acesso 
de entrada e saída do bairro Alto de Pinheiros;

• Elaboração de projeto rotatório do Parque dos Servidores;
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• Contratação  de  empresa  especializada  para  realização  de  estudo 
técnico/viário  para  elaboração  do  tempo  de  referência  para 
concorrência pública do transporte coletivo municipal;

• Fiscalização das empresas de transporte coletivo e escolar;

• Estudo para criação de anel de integração na área central.
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SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

ATIVIDADES DO 1º SEMESTRE

• Abrir novos postos de trabalho;

• Inserção no mercado de trabalho de 1.257 pessoas, sendo que 718 em 
empregos permanentes; e 40 pessoas com deficiência (PcD);

• Capacitação de 260 pessoas  por  meio  do  Centro  de Capacitação do 
Trabalhador;

• Reuniões e visitas em empresas;

• Participação no Conselho das Mulheres Empreendedoras da Câmara de 
Comércio Exterior de Campinas e Região;

• Reuniões com pessoas em situação de rua para reinserção no mercado 
de trabalho, em parceria com a Secretaria de Promoção Social;

• Intermediação de mão de obra local;

• Reuniões com Sindicato e representantes dos trabalhadores para acerto 
de contratação de mão de obra local;

• Atendimento e orientação ao trabalhador;

METAS E AÇÕES 2016

• Atração de novas indústrias para o município por meio de parceria com 
o Investe São Paulo;

• Fomento ao comércio local por meio de parceria com ACIP (Associação 
Comercial e Industrial de Paulínia);

• Palestras e seminários com o Sebrae e BNDES;

• Campanhas de incentivo ao micro crédito por meio do Banco do Povo 
Paulista;

• Centro de Capacitação do Trabalhador (CCT): Time do emprego;

• Cursos  em  parceria  com  SESI  (Serviço  Social  da  Indústria),  FITEL 
(Fundação  Instituto  Tecnológico  de Logística),  Anaconda  Cosméticos, 
Empresa Tigre e SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial);

• Instalação de Agência do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social em 
Paulínia;

• Instalação do PAT — Posto de Atendimento ao Trabalhador.
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SECRETARIA DE DEFESA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE

ATIVIDADES DO 1º SEMESTRE

• Execução de 191 relatórios de vistorias;

• Trinta e nove (39) manifestações do CONAMA - Conselho Nacional do 
Meio Ambiente;

• Seis (6) Análises de EIV - Estudo de Impacto de Vizinhança;

• Expedição de 67 (sessenta e sete)  autorizações  de poda e corte  de 
árvores em terreno particular;

• Seis (6) reuniões do COMDEMA - Conselho Municipal de Meio Ambiente 
de Paulínia;

• Aplicação de 4 penalidades de multas e advertências;

METAS E AÇÕES 2016

• Licença  Ambiental  da  ponte  sobre  o  Rio  Atibaia,  entre  os  bairros 
Balneário Tropical e São Luiz. Estudo ambiental adiantado;

• Intensificação da fiscalização para pequenos impactos ambientais;

• Projeto de educação ambiental para alunos do 4º ano da rede municipal 
de ensino.
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SECRETARIA  DE TURISMO E EVENTOS

ATIVIDADES DO 1º SEMESTRE

• Comemoração do aniversário de Paulínia, com distribuição de bolo, re-
frigerantes, brinquedos para crianças;

• Apoio aos blocos de Carnaval de Rua;

• Exposição em homenagem ao mês das mães;

• Apoio aos eventos em parcerias com outras secretarias, a exemplo ao 
Dia Internacional da Mulher e Dia das Mães;

• Realização da Exposição de Orquídeas, em parceria com o Fundo Social 
de Solidariedade de Paulínia;

• Campanha do Agasalho.

METAS E AÇÕES 2016

• Realização de atividades na Semana da Independência;

• Suporte à realização da Semana Jurídica;

• Suporte à realização da Semi — Semana Municipal do Idoso;

• Suporte à realização de atividades do Dia das Crianças;

• Processo licitatório para reforma do Minipantanal no Parque da Repre-
sa;

• Integração com diversas Secretarias Municipais, responsável por even-
tos para distribuição de convites cerimonial e recepção;

• Preparação da comemoração do aniversário de Paulínia (2017);

• Preparação do Carnaval de Rua 2017;

• Culto Ecumênico, apresentação de "Música Popular Brasileira";

• Promoção da Semana da Consciência Negra juntamente com a 
Secretaria De Educação E Secretaria De Cultura.

Parceria 
Casa do Artesão, através da Associação dos Artesãos de Paulínia, Entidade que 
está alojada em um dos estabelecimento da Prefeitura, cujo objetivo é gera-
ção de emprego às pessoas que sobrevivem do artesanato.
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