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Quinta-feira, 23 de Julho de 2020

PODER EXECUTIVO
Lei n.º 3.933, de 16 de julho de 2020.
Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar repasse de recursos financeiros, no exercício de 2020, a título de Complemento Temporário ao Custeio
dos Serviços de Atenção de Média e Alta complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC, no valor total de R$760.000,00 (Setecentos e sessenta mil reais)
em favor da Irmandade da Santa Casa de Vinhedo, pessoa jurídica de direito
privado sem fins lucrativos, e dá outras providências.
JAIME CRUZ, Prefeito Municipal de Vinhedo, Estado de São Paulo, Sanciona e Promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a repassar, no exercício de 2020, a título de Complemento Temporário ao Custeio dos Serviços
de Atenção de Média e Alta complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC,
conforme estabelece o parágrafo único do art. 1.° da Portaria n.° 662, de 1.°
de abril de 2020 do Ministério da Saúde, baseado na média do segundo semestre de 2019, o valor total de R$ 760.000,00 (Setecentos e sessenta mil
reais) à Irmandade Santa Casa de Vinhedo, pessoa jurídica de direito privado
sem fins lucrativos.
§ 1º A liberação do valor à Entidade, mediante a celebração de Termo Aditivo ao Convênio 029/2020 ou a instrumentos congêneres mantidos entre o
Município de Vinhedo/SP e a entidade beneficiária, deverá ocorrer, na forma
de repasse único, até o 5.º (quinto) dia útil subsequente à entrada em vigor
desta Lei.
§ 2º O Termo Aditivo de que trata o parágrafo anterior deverá considerar
o caráter temporário dos recursos financeiros a serem transferidos para o
estabelecimento de compromissos e metas que não ocasionem ampliação
permanente dos recursos repassados à entidade privada sem fins lucrativos,
contratada.
§ 3º O Termo Aditivo conterá as metas a serem definidas pela Secretaria
Municipal de Saúde de Vinhedo e deverão ser quantitativas ou qualitativas
e voltados à necessidade da disponibilização de leitos clínicos e de terapia
intensiva para o atendimento dos pacientes infectados pelo COVID-19.
§ 4º As metas quantitativas poderão englobar, dentre outros, o excedente
de produção previamente autorizado e o atendimento a necessidades pontuais como a redução da fila da regulação.
§ 5º As metas qualitativas poderão considerar, dentre outros, o aperfeiçoamento de práticas e condições de funcionamento das unidades, como
implantação de protocolo de risco, adoção de políticas de humanização e de
adequação da ambiência e o tempo médio de realização de procedimento
hospitalar.
Art. 2º Para fins do que trata o art. 1.º desta Lei, fica o Poder Executivo
Municipal autorizado a:
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I — celebrar Termo Aditivo com a Irmandade Santa Casa de Vinhedo;
II — firmar termos aditivos, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres
posteriores, que visem ao ajustamento e às adequações direcionadas à consecução do objeto fim.
Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Saúde, Pasta Gestora do Convênio n° 029/2020 ficará encarregada de fiscalizar a fiel observância da correta aplicação do custeio dos recursos.
Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta
de dotações orçamentárias consignadas no orçamento, e suplementadas se
necessário.
Art. 4.° Ficam revogadas as disposições em contrário.
Art. 5.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Vinhedo, aos dezesseis dias do mês de julho de
dois mil e vinte.
Jaime Cruz
Prefeito Municipal
Flávio Moreira Alves			
Ricardo Facchini Rodrigues
Secretário Municipal de 			
Secretário Municipal de Negócios
Saúde					
Jurídicos
Jorge Roberto Torrezin
Secretário Municipal de Governo
Publicada e registrada neste Departamento de Expediente na data supra.
Alessandra Cristina Roccato Melle
Diretora do Departamento de Expediente

Decreto n.º 120, de 03 de junho de 2020.
Abertura de crédito adicional suplementar.
JAIME CRUZ, Prefeito Municipal de Vinhedo, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o art. 5.º Inciso III da Lei
Municipal n.º 3.920 de 17 de dezembro de 2019,
D e c r e t a:
Art. 1.º Fica aberto na Secretaria da Fazenda – Seção de Contabilidade
e Tesouraria, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 652.928,28
(seiscentos e cinquenta e dois mil novecentos e vinte e oito reais e vinte e oito
centavos) destinado a suplementar a seguinte dotação orçamentária vigente
abaixo discriminada:
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Suplementa:
Ficha				: 136
Funcional programática		
: 06.06.04.123.1116.2.100.319016.01.1100000
Valor				: R$ 20.000,00

Jorge Roberto Torrezin
Secretário Municipal de Governo
Publicado e Registrado neste Departamento de Expediente na data supra.
Alessandra Cristina Roccato Melle
Diretora do Departamento de Expediente

Ficha				: 173
Funcional programática		
: 08.03.12.365.1002.2.100.319004.02.2720000
Valor				: R$ 300.000,00
Ficha				: 190
Funcional programática		
: 08.05.12.361.1184.2.101.339036.01.2200000
Valor				: R$ 132.928,28
Ficha				: 324
Funcional programática		
: 11.03.15.451.1117.2.100.319016.01.1100000
Valor				: R$ 200.000,00
Total da Suplementação		

: R$ 652.928,28

Art. 2.º O crédito aberto pelo artigo anterior, será coberto com o recurso
proveniente da dotação orçamentária vigente abaixo discriminada:
Anula:
Ficha				: 134
Funcional programática		
: 06.06.04.123.1116.2.100.319011.01.1100000
Valor				: R$ 20.000,00
Ficha				: 174
Funcional programática		
: 08.03.12.365.1002.2.100.319011.02.2720000
Valor				: R$ 300.000,00
Ficha				: 191
Funcional programática		
: 08.05.12.361.1184.2.101.339036.01.2200000
Valor				: R$ 132.928,28
Ficha				: 322
Funcional programática		
: 11.03.15.451.1117.2.100.319011.01.1100000
Valor				: R$ 200.000,00
Total da Anulação		

: R$ 652.928,28

Art. 3.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4.º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Vinhedo, aos três dias do mês de junho de dois
mil e vinte.
Jaime Cruz
Prefeito Municipal
Deise de Menezes Gomes		
Secretária Municipal da			
Fazenda				

Ricardo Facchini Rodrigues
Secretário Municipal de
Negócios Jurídicos
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Decreto n.º 121, de 03 de junho de 2020.
Abertura de crédito Extraordinário.
JAIME CRUZ, Prefeito Municipal de Vinhedo, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o Decreto de Estado
de Calamidade Pública, Decreto Municipal n.º 67, de 16 de março de 2020
e 73 de 20 de março de 2020 e Decreto Estadual n.º 64.862 de 13 de março
de 2020.
D e c r e t a:
Art. 1.º Fica aberto na Secretaria da Fazenda – Seção de Contabilidade e
Tesouraria, um crédito extraordinário no valor de R$ 891.690,10 (oitocentos
e noventa e um mil seiscentos e noventa reais e dez centavos) destinado a
suplementar a seguinte dotação orçamentária vigente abaixo discriminada:
Suplementa:
Abertura de Crédito
Ficha				: 562
Funcional programática		
: 08.01.12.122.1002.2.163.339030.01.3120000
Valor				: R$ 2.000,00
Ficha				: 563
Funcional programática		
: 08.10.12.368.1190.2.164.339030.01.3120000
Valor				: R$ 522.528,23
Ficha				: 564
Funcional programática		
: 08.10.12.368.1190.2.164.339030.05.3120001
Valor				: R$ 367.161,87
Total da Suplementação		

: R$ 891.690,10

Art. 2.º O crédito aberto pelo artigo anterior, será coberto com o recurso
proveniente da dotação orçamentária vigente abaixo discriminada:
Anula :
Ficha				: 189
Funcional programática		
: 08.05.12.361.1184.2.101.339030.01.2200000
Valor				: R$ 2.000,00
Ficha				: 227
Funcional programática		
: 08.10.12.306.1190.2.061.339030.01.2000000
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Valor				: R$ 372.528,23

Ficha				: 231
Funcional programática		
: 08.10.12.306.1190.2.061.339034.01.2000000
Valor				: R$ 150.000,00
Ficha				: 229
Funcional programática		
: 08.10.12.306.1190.2.061.339030.05.2000000
Valor				: R$ 367.161.87
Total da Anulação		

: R$ 891.690,10

Art. 3.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Ficha				: 511
Funcional programática		
: 16.01.28.846.1010.2.100.319013.05.1000022
Valor				: R$ 1.042.036,22
Total da Anulação		

Jaime Cruz
Prefeito Municipal
Deise de Menezes Gomes			
Ricardo Facchini Rodrigues
Secretária Municipal da				
Secretário Municipal de
Fazenda					
Negócios Jurídicos
Jorge Roberto Torrezin
Secretário Municipal de
Governo
Publicado e Registrado neste Departamento de Expediente na data supra.
Alessandra Cristina Roccato Melle
Diretora do Departamento de Expediente

Decreto n.º 137, de 22 de junho de 2020.
Abertura de crédito adicional suplementar.
JAIME CRUZ, Prefeito Municipal de Vinhedo, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o art. 5.º Inciso I da Lei
Municipal n.º 3.920 de 17 de dezembro de 2019,
D e c r e t a:
Art. 1.º Fica aberto na Secretaria da Fazenda – Seção de Contabilidade
e Tesouraria, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.042.036,22
(um milhão, quarenta e dois mil trinta e seis reais e vinte e dois centavos
) destinado a suplementar a seguinte dotação orçamentária vigente abaixo
discriminada:
Suplementa:
Ficha				: 568
Funcional programática		
: 16.01.28.846.1010.2.178.469071.01.1000022
Valor				: R$ 1.042.036,22
Total da Suplementação		

: R$ 1.042.036,22

Art. 2.º O crédito aberto pelo artigo anterior, será coberto com o recurso
proveniente da dotação orçamentária vigente abaixo discriminada:
Anula:

: R$ 1.042.036,22

Art. 3.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4.º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Vinhedo, aos vinte e dois dias do mês de junho de
dois mil e vinte.
Jaime Cruz
Prefeito Municipal

Art. 4.º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Vinhedo, aos três dias do mês de junho de dois
mil e vinte.
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Deise de Menezes Gomes		
Secretária Municipal da			
Fazenda				

Ricardo Facchini Rodrigues
Secretário Municipal de
Negócios Jurídicos

Jorge Roberto Torrezin
Secretário Municipal de Governo
Publicado e Registrado neste Departamento de Expediente na data supra.
Alessandra Cristina Roccato Melle
Diretora do Departamento de Expediente

Decreto n.º 142, de 24 de junho de 2020.
Abertura de crédito adicional suplementar.
JAIME CRUZ, Prefeito Municipal de Vinhedo, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o art. 5.º Inciso I da Lei
Municipal n.º 3.920 de 17 de dezembro de 2019,
D e c r e t a:
Art. 1.º Fica aberto na Secretaria da Fazenda – Seção de Contabilidade
e Tesouraria, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.478.361,98
(um milhão quatrocentos e setenta e oito mil, trezentos e sessenta e um reais
e noventa e oito centavos ) destinado a suplementar a seguinte dotação orçamentária vigente abaixo discriminada:
Suplementa:
Ficha				: 393
Funcional programática		
: 15.02.15.451.1008.2.101.339039.01.1100000
Valor				: R$ 50.000,00
Ficha				: 413
Funcional programática		
: 16.01.28.846.1010.3.005.339039.01.1100000
Valor				: R$ 200.000,00
Ficha				: 562
Funcional programática		
: 08.01.12.122.1002.2.163.339030.01.3120000
Valor				: R$ 2.460,00
Ficha				: 563
Funcional programática		
: 08.10.12.368.190.2.164.339030.01.3120000
Valor				: R$ 636.940,40
Ficha			: 564

Boletim Municipal

Página
4
5 de dezembro
de 2013

23 de Julho de 2020

Funcional programática		
: 08.10.12.368.1190.2.164.339030.05.3120001
Valor				: R$ 529.900,58
Ficha				: 569
Funcional programática		
: 14.02.13.392.1149.1.088.449052.01.1000001
Valor				: R$ 52.561,00
Ficha				: 570
Funcional programática		
: 06.04.04.123.1116.2.101.339039.01.3120000
Valor				: R$ 6.500,00
Total da Suplementação		

: R$ 1.478.361,98

Jaime Cruz
Prefeito Municipal
Deise de Menezes Gomes		
Secretária Municipal da			
Fazenda				

Jorge Roberto Torrezin
Secretário Municipal de Governo
Publicado e Registrado neste Departamento de Expediente na data supra.
Alessandra Cristina Roccato Melle
Diretora do Departamento de Expediente

Art. 2.º O crédito aberto pelo artigo anterior, será coberto com o recurso
proveniente da dotação orçamentária vigente abaixo discriminada:

Decreto n.º 161, de 07 de julho de 2020.

Anula:
Ficha				: 123
Funcional programática		
: 06.04.04.123.1116.2.101.339039.01.1100000
Valor				: R$ 6.500,00
Ficha				: 189
Funcional programática		
: 08.05.12.361.1184.2.101.339030.01.2200000
Valor				: R$ 2.460,00
Ficha				: 206
Funcional programática		
: 08.06.12.365.1185.2.035.339039.01.2100000
Valor				: R$ 544.940,40
Ficha				: 218
Funcional programática		
: 08.07.12.361.1189.2.099.339039.01.2000000
Valor				: R$ 36.000,00
Ficha				: 224
Funcional programática		
: 08.09.12.364.1188.2.099.339048.01.2000000
Valor				: R$ 56.000,00
Ficha				: 229
Funcional programática		
: 08.10.12.306.1190.2.061.339030.05.2000000
Valor				: R$ 529.900,58
Ficha				: 383
Funcional programática		
: 14.02.13.392.1149.2.101.339039.01.1100000
Valor				: R$ 52.561,00
Ficha				: 388
Funcional programática		
: 15.02.15.451.1008.1.039.449051.01.1100000
Valor				: R$ 50.000,00
Ficha				: 416
Funcional programática		
: 16.01.28.846.1010.3.012.339091.01.1100000
Valor				: R$ 200.000,00
Total da Anulação		

Ricardo Facchini Rodrigues
Secretário Municipal de
Negócios Jurídicos

: R$ 1.478.361,98

Art. 3.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4.º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Vinhedo, aos vinte e quatro dias do mês de junho
de dois mil e vinte.

Abertura de crédito adicional suplementar.
JAIME CRUZ, Prefeito Municipal de Vinhedo, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o art. 5.º Inciso I da Lei
Municipal n.º 3.920 de 17 de dezembro de 2019,
D e c r e t a:
Art. 1.º Fica aberto na Secretaria da Fazenda – Seção de Contabilidade e
Tesouraria, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 20.000,00 (vinte
mil reais) destinado a suplementar a seguinte dotação orçamentária vigente
abaixo discriminada:
Suplementa:
Ficha				: 502
Funcional programática		
: 12.02.06.181.1005.1.098.339039.01.4000000
Valor				: R$ 20.000,00
Total da Suplementação		

: R$ 20.000,00

Art. 2.º O crédito aberto pelo artigo anterior, será coberto com o recurso
proveniente da dotação orçamentária vigente abaixo discriminada:
Anula:
Ficha				: 501
Funcional programática		
: 12.02.06.181.1005.1.098.339030.01.4000000
Valor				: R$ 20.000,00
Total da Anulação		

: R$ 20.000,00

Art. 3.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4.º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Vinhedo, aos sete dias do mês de julho de dois
mil e vinte.
Jaime Cruz
Prefeito Municipal
Deise de Menezes Gomes		
Secretária Municipal da			
Fazenda				

Ricardo Facchini Rodrigues
Secretário Municipal de
Negócios Jurídicos
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Decreto n.º 163, de 07 de julho de 2020.

Jorge Roberto Torrezin
Secretário Municipal de Governo
Publicado e Registrado neste Departamento de Expediente na data supra.
Alessandra Cristina Roccato Melle
Diretora do Departamento de Expediente

Decreto n.º 162, de 07 de julho de 2020.
Abertura de crédito adicional suplementar.
JAIME CRUZ, Prefeito Municipal de Vinhedo, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o art. 5.º Inciso I da Lei
Municipal n.º 3.920 de 17 de dezembro de 2019,
D e c r e t a:
Art. 1.º Fica aberto na Secretaria da Fazenda – Seção de Contabilidade e
Tesouraria, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) destinado a suplementar a seguinte dotação orçamentária
vigente abaixo discriminada:
Suplementa:
Ficha				: 182
Funcional programática		
: 08.05.12.361.1184.1.001.449051.01.2200000
Valor				: R$ 40.000,00
Total da Suplementação		

: R$ 40.000,00

Art. 2.º O crédito aberto pelo artigo anterior, será coberto com o recurso
proveniente da dotação orçamentária vigente abaixo discriminada:
Anula:
Ficha				: 231
Funcional programática		
: 08.10.12.306.1190.2.061.339034.01.200000
Valor				: R$ 40.000,00
Total da Anulação		

: R$ 40.000,00

Art. 3.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4.º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Vinhedo, aos sete dias do mês de julho de dois
mil e vinte.
Jaime Cruz
Prefeito Municipal
Deise de Menezes Gomes		
Secretária Municipal da			
Fazenda				

Ricardo Facchini Rodrigues
Secretário Municipal de
Negócios Jurídicos

Jorge Roberto Torrezin
Secretário Municipal de Governo
Publicado e Registrado neste Departamento de Expediente na data supra.
Alessandra Cristina Roccato Melle
Diretora do Departamento de Expediente
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Abertura de crédito adicional suplementar.
JAIME CRUZ, Prefeito Municipal de Vinhedo, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o art. 5.º Inciso I da Lei
Municipal n.º 3.920 de 17 de dezembro de 2019,
D e c r e t a:
Art. 1.º Fica aberto na Secretaria da Fazenda – Seção de Contabilidade e
Tesouraria, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 20.000,00 (vinte
mil reais) destinado a suplementar a seguinte dotação orçamentária vigente
abaixo discriminada:
Suplementa:
Ficha				: 216
Funcional programática		
: 08.06.12.365.1185.2.101.339039.01.2100000
Valor				: R$ 20.000,00
Total da Suplementação		

: R$ 20.000,00

Art. 2.º O crédito aberto pelo artigo anterior, será coberto com o recurso
proveniente da dotação orçamentária vigente abaixo discriminada:
Anula:
Ficha				: 231
Funcional programática		
: 08.10.12.306.1190.2.061.339034.01.200000
Valor				: R$ 20.000,00
Total da Anulação		

: R$ 20.000,00

Art. 3.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4.º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Vinhedo, aos sete dias do mês de julho de dois
mil e vinte.
Jaime Cruz
Prefeito Municipal
Deise de Menezes Gomes		
Secretária Municipal da			
Fazenda				

Ricardo Facchini Rodrigues
Secretário Municipal de
Negócios Jurídicos

Jorge Roberto Torrezin
Secretário Municipal de Governo
Publicado e Registrado neste Departamento de Expediente na data supra.
Alessandra Cristina Roccato Melle
Diretora do Departamento de Expediente

Decreto n.º 173, de 16 de julho de 2020.
Abertura de crédito adicional suplementar.
JAIME CRUZ, Prefeito Municipal de Vinhedo, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o art. 5.º Inciso I da Lei
Municipal n.º 3.920 de 17 de dezembro de 2019,
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D e c r e t a:

D e c r e t a:
Art. 1.º Fica aberto na Secretaria da Fazenda – Seção de Contabilidade e
Tesouraria, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 11.000,00 (onze
mil reais) destinado a suplementar a seguinte dotação orçamentária vigente
abaixo discriminada:

Art. 1.º Fica aberto na Secretaria da Fazenda – Seção de Contabilidade
e Tesouraria, um crédito extraordinário no valor de R$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais) destinado a suplementar a seguinte dotação orçamentária
vigente abaixo discriminada:
Suplementa:

Suplementa:
Ficha				: 195
Funcional programática		
: 08.06.12.365.1002.1.067.449051.01.2100000
Valor				: R$ 11.000,00
Total da Suplementação		

: R$ 11.000,00

Art. 2.º O crédito aberto pelo artigo anterior, será coberto com o recurso
proveniente da dotação orçamentária vigente abaixo discriminada:
Anula:
Ficha				: 165
Funcional programática		
: 08.01.12.122.1002.2.101.339033.01.2000000
Valor				: R$ 5.000,00
Ficha				: 167
Funcional programática		
: 08.01.12.122.1002.2.101.339039.01.200000
0
Valor				: R$ 6.000,00
Total da Anulação		

: R$ 11.000,00

Art. 3.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4.º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Vinhedo, aos dezesseis dias do mês de julho de
dois mil e vinte.
Jaime Cruz
Prefeito Municipal
Deise de Menezes Gomes		
Secretária Municipal da			
Fazenda				

Ricardo Facchini Rodrigues
Secretário Municipal de
Negócios Jurídicos

Jorge Roberto Torrezin
Secretário Municipal de Governo
Publicado e Registrado neste Departamento de Expediente na data supra.
Alessandra Cristina Roccato Melle
Diretora do Departamento de Expediente

Decreto n.º 174, de 20 de julho de 2020.
Abertura de crédito Extraordinário.
JAIME CRUZ, Prefeito Municipal de Vinhedo, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o Decreto de Estado
de Calamidade Publica, Decreto Municipal nr 67, de 16 de marco de 2020 e
73 de 20 de março de 2020 e Decreto Estadual Nº 64.862 de 13 de março
de 2020.

Abertura de Crédito
Ficha		
Unid Gestora
Orgão		
Unidade		
Natureza
Função		
Sub-Função
Programa
Ação		
		
Fonte		
Valor		

: 538
: 1 Prefeitura Municipal de Vinhedo
: 10 – Secretaria Municipal de Saúde
: 06 – Atenção Básica - FNS
: 339030 – Material de Consumo
: 10 – Saúde
: 301 – Atenção Básica
: 1004 – Saúde
: 2155 – Recurso ao Combate do Covid-19 – Repasse Fundo
a Fundo
: 05 - Federal
: R$ 400.000,00

Total da Suplementação: R$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais).
Art. 2.º O crédito aberto pelo artigo anterior, será coberto com base no
excesso de arrecadação financeiro proveniente de repasse de recurso do
Federal.
Art. 3.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4.º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Vinhedo, aos vinte dias do mês de julho de dois
mil e vinte.
Jaime Cruz
Prefeito Municipal
Deise de Menezes Gomes			
Ricardo Facchini Rodrigues
Secretária Municipal da		
		
Secretário Municipal de
Fazenda					
Negócios Jurídicos
Jorge Roberto Torrezin
Secretário Municipal de Governo

		
Publicado e Registrado neste Departamento de Expediente na data supra.
Alessandra Cristina Roccato Melle
Diretora do Departamento de Expediente

Decreto n.º 175, de 20 de julho de 2020.
Prorroga a distribuição do benefício social extraordinário de que trata o
Decreto Municipal n° 085, de 08 de abril de 2020, e dá outras providências.
JAIME CRUZ, Prefeito Municipal de Vinhedo, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais: e,
Considerando o estado de calamidade pública municipal declarada pelo
Decreto Municipal n° 073, de 20 de março de 2020 e reconhecida pelo Decreto Legislativo n° 2.495, de 31 de março de 2020 da Assembleia Legislativa
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do Estado de São Paulo – ALESP;

Considerando o recém Decreto Estadual n° 65.056, de 10 de julho de
2020, que estendeu até o dia 30 de julho de 2020 a vigência da quarentena
em todo o Estado de São Paulo;
Considerando, ainda, o disposto na Lei Federal n° 13.987, de 07 de abril
de 2020, que autoriza em todo território nacional, durante o período de suspensão das aulas em razão da situação de calamidade pública declarada, a
distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do Programa
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) aos pais ou responsáveis dos estudantes das escolas públicas de educação básica;
Considerando, por fim, o disposto na parte final do artigo 1° da Resolução
n° 02, de 09 de abril de 2020 do Ministério da Educação,
D e c r e t a:
Art. 1º Fica prorrogado por mais 30 (trinta) dias, a partir de 07 de julho de
2020, a distribuição do benefício social extraordinário e o prazo de vigência
de que trata o Decreto Municipal n° 085, de 08 de abril de 2020, em decorrência da extensão da quarentena estadual determinada pelo Decreto Estadual
n° 65.056, de 10 de julho de 2020, em razão da mantença da suspensão das
aulas em toda rede municipal de ensino.
Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo
seus efeitos a partir de 07 de julho de 2020.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Vinhedo, aos vinte dias do mês de julho de dois
mil e vinte.
Jaime Cruz
Prefeito Municipal
Gilberto Lorenzon				
Ricardo Facchini Rodrigues
Secretário Municipal				
Secretário Municipal de
Educação					
Negócios Jurídicos
Jorge Roberto Torrezin			
Secretário Municipal de 			
Governo
				

Eduardo Galasso Calligaris
Secretário Municipal de Assistência
Social

Publicado e Registrado neste Departamento de Expediente na data supra.
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Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo
seus efeitos a data de 13/07/2020.
Art. 3.º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Vinhedo, aos três dias do mês de julho de dois mil
e vinte.
Jaime Cruz
Prefeito Municipal
Adriano Fábio Corazzari				
Ricardo Facchini Rodrigues
Secretário Municipal de				
Secretário Municipal de
Administração					
Negócios Jurídicos
Jorge Roberto Torrezin
Secretário Municipal de Governo
Publicada e Registrada neste Departamento de Expediente na data supra.
Alessandra Cristina Roccato Melle
Diretoria do Departamento de Expediente
*Republicado por incorreções

Portaria n.º 523, de 03 de julho de 2020.
Designação de servidora.
JAIME CRUZ, Prefeito Municipal de Vinhedo, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1.º Designar a Sra. Regina Salete Porcena, para substituir a Sra. Cassia de Almeida Merlo Zarzedo Garcia, que ocupa o cargo de Chefe, na Unidade de Chefia do Programa de Assistência do Núcleo Domiciliar a Acamados-PAMDA, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, durante o período de
férias da mesma, a partir do dia 13 de julho de 2020, por 20 (vinte) dias, com
as vantagens do cargo, em conformidade com o art. 50 da Lei Complementar
n.º 112/2011.
Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo
seus efeitos a data de 13/07/2020.
Art. 3.º Revogam-se as disposições em contrário.

Alessandra Cristina Roccato Melle
Diretora do Departamento de Expediente

Prefeitura Municipal de Vinhedo, aos três dias do mês de julho de dois mil
e vinte.

Portaria n.º 522, de 03 de julho de 2020.

Jaime Cruz
Prefeito Municipal

Designação de servidora.
JAIME CRUZ, Prefeito Municipal de Vinhedo, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1.º Designar a Sra. Julmara Paiva Santos, para substituir a Sra. Claudia Pellicer Duarte dos Santos Mattos, que ocupa o cargo de Diretor, na Unidade de Diretoria Administrativa, lotada na Secretaria Municipal de Saúde,
durante o período de férias da mesma, a partir do dia 13 de julho de 2020,
por 20 (vinte) dias, com as vantagens do cargo, em conformidade com o art.
50 da Lei Complementar n.º 112/2011.

Adriano Fábio Corazzari				
Ricardo Facchini Rodrigues
Secretário Municipal de				
Secretário Municipal de
Administração					
Negócios Jurídicos
Jorge Roberto Torrezin
Secretário Municipal de Governo
Publicada e Registrada neste Departamento de Expediente na data supra.
Alessandra Cristina Roccato Melle
Diretoria do Departamento de Expediente
*republicado por incorreções
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Portaria n.º 540, de 13 de julho de 2020.
Nomeação para exercício de função gratificada.
JAIME CRUZ, Prefeito Municipal de Vinhedo, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1.º Nomear a Sra. Daiana Mara Espindola, para exercer a função gratificada de Gerente, na Unidade de Gerência de Compras e Planejamento,
lotada na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, em conformidade com o
item XIV do art.º 4º e Anexo III da Lei Complementar n.º 112/2011 e 128/2014,
a partir da data de 01/07/2020.
Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 01/07/2020.
Art. 3.º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Portaria n.º 247/2017.
Prefeitura Municipal de Vinhedo, aos treze dias do mês de julho de dois
mil e vinte.
Jaime Cruz
Prefeito Municipal
Adriano Fábio Corazzari			
Secretário Municipal de			
Administração				

Ricardo Facchini Rodrigues
Secretaria Municipal de
Negócios Jurídicos

Jorge Roberto Torrezin
Secretário Municipal de Governo
Publicada e Registrada neste Departamento de Expediente na data supra.
Alessandra Cristina Roccato Melle
Diretoria do Departamento de Expediente

Portaria n.º 545, de 14 de julho de 2020.
Admissão em caráter temporário.
JAIME CRUZ, Prefeito Municipal de Vinhedo, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais,
Considerando os termos do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal,
das Leis Municipais n.°s 2428 de 28/10/1999, 2456 de 15/03/2000, 2581
de 06/07/2001, 2848 de 18/07/2005, do Processo Seletivo Simplificado n.º
010/2020, publicado em 10/06/2020 – 2ª versão – retificado e Errata da Secretaria Municipal de Assistência Social; resolve:
Art. 1.º Admitir o Sr. Andre Boonen, para exercer em caráter temporário,
o emprego público de Auxiliar de Desenvolvimento Social – Educador Social,
com jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, Referência Salarial “N I – C 1”, junto a Secretaria Municipal de Assistência Social, a partir da
presente data.
Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Vinhedo, aos quatorze dias do mês de julho de
dois mil e vinte.

23 de Julho de 2020
Jaime Cruz
Prefeito Municipal

Adriano Fábio Corazzari				
Ricardo Facchini Rodrigues
Secretário Municipal de				
Secretário Municipal de
Administração					
Negócios Jurídicos
Jorge Roberto Torrezin
Secretário Municipal de Governo
Publicada e Registrada neste Departamento de Expediente na data supra.
Alessandra Cristina Roccato Melle
Diretora do Departamento de Expediente

Portaria n.º 546, de 14 de julho de 2020.
Admissão em caráter temporário.
JAIME CRUZ, Prefeito Municipal de Vinhedo, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais,
Considerando os termos do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, das Leis Municipais n.°s 2428 de 28/10/1999, 2456 de 15/03/2000, 2581
de 06/07/2001, 2848 de 18/07/2005, do Processo Seletivo Simplificado n.º
010/2020, publicado em 10/06/2020 – 2ª versão – retificado e Errata da Secretaria Municipal de Assistência Social; resolve:
Art. 1.º Admitir a Sra. Bruna Caroline Pereira, para exercer em caráter temporário, o emprego público de Auxiliar de Desenvolvimento Social – Educador
Social, com jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, Referência
Salarial “N I – C 1”, junto a Secretaria Municipal de Assistência Social, a partir
da presente data.
Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Vinhedo, aos quatorze dias do mês de julho de
dois mil e vinte.
Jaime Cruz
Prefeito Municipal
Adriano Fábio Corazzari				
Ricardo Facchini Rodrigues
Secretário Municipal de				
Secretário Municipal de
Administração					
Negócios Jurídicos
Jorge Roberto Torrezin
Secretário Municipal de Governo
Publicada e Registrada neste Departamento de Expediente na data supra.
Alessandra Cristina Roccato Melle
Diretora do Departamento de Expediente

Portaria n.º 547, de 14 de julho de 2020.
Admissão em caráter temporário.
JAIME CRUZ, Prefeito Municipal de Vinhedo, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais,
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23de
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Julho de 2020
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Considerando os termos do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal,
das Leis Municipais n.°s 2428 de 28/10/1999, 2456 de 15/03/2000, 2581
de 06/07/2001, 2848 de 18/07/2005, do Processo Seletivo Simplificado n.º
010/2020, publicado em 10/06/2020 – 2ª versão – retificado e Errata da Secretaria Municipal de Assistência Social; resolve:
Art. 1.º Admitir o Sr. Carlos Alexandre Teixeira, para exercer em caráter
temporário, o emprego público de Auxiliar de Desenvolvimento Social – Educador Social, com jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais,
Referência Salarial “N I – C 1”, junto a Secretaria Municipal de Assistência
Social, a partir da presente data.
Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Vinhedo, aos quatorze dias do mês de julho de
dois mil e vinte.
Jaime Cruz
Prefeito Municipal
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Adriano Fábio Corazzari				
Ricardo Facchini Rodrigues
Secretário Municipal de				
Secretário Municipal de
Administração					
Negócios Jurídicos
Jorge Roberto Torrezin
Secretário Municipal de Governo
Publicada e Registrada neste Departamento de Expediente na data supra.
Alessandra Cristina Roccato Melle
Diretora do Departamento de Expediente

Portaria n.º 550 de 14 de julho de 2020.
Designação de servidor
JAIME CRUZ, Prefeito Municipal de Vinhedo, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, resolve:

Adriano Fábio Corazzari				
Ricardo Facchini Rodrigues
Secretário Municipal de				
Secretário Municipal de
Administração					
Negócios Jurídicos

Art. 1.º Designar a Sra. Marcela Torrezin Acelino, para substituir a Sra.
Julmara Paiva Santos, por 20 (vinte) a partir da data de 13/07/2020, com as
vantagens do cargo, em conformidade com o art. 50 da Lei Complementar n.º
112/2011, uma vez que o mesmo estará substituindo a Sra. Claudia Pellicer
Duarte dos Santos Mattos, durante o período de férias da mesma.

Jorge Roberto Torrezin
Secretário Municipal de Governo

Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 13/07/2020.

Publicada e Registrada neste Departamento de Expediente na data supra.

Art. 3.º Revogam-se as disposições em contrário.

Alessandra Cristina Roccato Melle
Diretora do Departamento de Expediente

Prefeitura Municipal de Vinhedo, aos quatorze dias do mês de julho de
dois mil e vinte.

Portaria n.º 548, de 14 de julho de 2020.

Jaime Cruz
Prefeito Municipal

Admissão em caráter temporário.
JAIME CRUZ, Prefeito Municipal de Vinhedo, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais,
Considerando os termos do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal,
das Leis Municipais n.°s 2428 de 28/10/1999, 2456 de 15/03/2000, 2581
de 06/07/2001, 2848 de 18/07/2005, do Processo Seletivo Simplificado n.º
010/2020, publicado em 10/06/2020 – 2ª versão – retificado e Errata da Secretaria Municipal de Assistência Social; resolve:
Art. 1.º Admitir a Sra. Priscila Mohor Goulart, para exercer em caráter temporário, o emprego público de Auxiliar de Desenvolvimento Social – Educador
Social, com jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, Referência
Salarial “N I – C 1”, junto a Secretaria Municipal de Assistência Social, a partir
da presente data.
Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Vinhedo, aos quatorze dias do mês de julho de
dois mil e vinte.
Jaime Cruz
Prefeito Municipal

Adriano Fábio Corazzari				
Ricardo Facchini Rodrigues
Secretário Municipal de				
Secretário Municipal de
Administração					
Negócios Jurídicos
		
Jorge Roberto Torrezin
Secretário Municipal de Governo
Publicada e Registrada neste Departamento de Expediente na data supra.
Alessandra Cristina Roccato Melle
Diretora do Departamento de Expediente

Portaria n.º 551 de 14 de julho de 2020.
Designação de servidor
JAIME CRUZ, Prefeito Municipal de Vinhedo, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1.º Designar a Sra. Jessica Aparecida Ribeiro Barros, para substituir
a Sra. Melina Oliveira Machado Pires, que ocupa o cargo de Gerente, na
Unidade de Gerência de Centros Culturais, lotada na Secretaria Municipal de
Cultura e Turismo, durante o período de férias da mesma, a partir do dia 20
de julho de 2020, por 20 (vinte) dias, com as vantagens do cargo, em conformidade com o art. 50 da Lei Complementar n.º 112/2011.

Página
10
5 de dezembro
de 2013

Boletim Municipal

Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo
seus efeitos à data de 20/07/2020.
Art. 3.º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Vinhedo, aos quatorze dias do mês de julho de
dois mil e vinte.

23 de Julho de 2020

Portaria n.º 553 de 14 de julho de 2020.
Designação de servidor
JAIME CRUZ, Prefeito Municipal de Vinhedo, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, resolve:

Adriano Fábio Corazzari				
Ricardo Facchini Rodrigues
Secretário Municipal de				
Secretário Municipal de
Administração					
Negócios Jurídicos

Art. 1.º Designar a Sra. Catharina Brandao Cecilio, para substituir a Sra.
Cristina Aparecida Zanotta, que ocupa o cargo de Chefe de Gabinete, na
Unidade de Gabinete da Secretaria, lotada na Secretaria Municipal de Transportes e Defesa Social, durante o período de férias da mesma, a partir do dia
13 de julho de 2020, por 15 (quinze) dias, com as vantagens do cargo, em
conformidade com o art. 50 da Lei Complementar n.º 112/2011.

Jorge Roberto Torrezin
Secretário Municipal de Governo

Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 13/07/2020.

Jaime Cruz
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada neste Departamento de Expediente na data supra.
Alessandra Cristina Roccato Melle
Diretora do Departamento de Expediente

Portaria n.º 552, de 14 de julho de 2020.
Designação de servidora.
JAIME CRUZ, Prefeito Municipal de Vinhedo, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1.º Designar a Sra. Edivania Valdevino Sousa Santos, para substituir
a Sra. Sandra Regina Costalonga, que ocupa o cargo de Chefe, na Unidade
de Chefia da Policlínica, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, durante a
licença saúde da mesma, no período de 10/05/2020 até a alta do INSS, com
as vantagens do cargo, em conformidade com o art. 50 da Lei Complementar
n.º 112/2011.
Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 10/05/2020.
Art. 3.º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Vinhedo, aos quatorze dias do mês de julho de
dois mil e vinte.
Jaime Cruz
Prefeito Municipal
Adriano Fábio Corazzari				
Ricardo Facchini Rodrigues
Secretário Municipal de				
Secretário Municipal de
Administração					
Negócios Jurídicos
Jorge Roberto Torrezin
Secretário Municipal de Governo
Publicada e Registrada neste Departamento de Expediente na data supra.
Alessandra Cristina Roccato Melle
Diretoria do Departamento de Expediente

Art. 3.º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Vinhedo, aos quatorze dias do mês de julho de
dois mil e vinte.
Jaime Cruz
Prefeito Municipal
Adriano Fábio Corazzari				
Ricardo Facchini Rodrigues
Secretário Municipal de				
Secretário Municipal de
Administração					
Negócios Jurídicos
Jorge Roberto Torrezin
Secretário Municipal de Governo
Publicada e Registrada neste Departamento de Expediente na data supra.
Alessandra Cristina Roccato Melle
Diretora do Departamento de Expediente

Portaria n.º 554, de 16 de julho de 2020.
Admissão em caráter temporário.
JAIME CRUZ, Prefeito Municipal de Vinhedo, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais,
Considerando os termos do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal,
das Leis Municipais n.°s 2428 de 28/10/1999, 2456 de 15/03/2000, 2581
de 06/07/2001, 2848 de 18/07/2005, do Processo Seletivo Simplificado n.º
009/2020, publicado em 23/04/2020; resolve:
Art. 1.º Admitir o Sr. Everson Aparecido Porto, para exercer em caráter
temporário, o emprego público de Técnico em Saúde – Técnico de Farmácia,
com jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, Referência Salarial “N I – C 1”, junto a Secretaria Municipal da Saúde, a partir da data de
15/07/2020.
Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 15/07/2020.
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Art. 3.º Revogam-se as disposições em contrário.
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Controladoria Geral do Município

Prefeitura Municipal de Vinhedo, aos dezesseis dias do mês de julho de
dois mil e vinte.

Edital de Chamamento Público nº 001/2020 – CGM/GC

Jaime Cruz
Prefeito Municipal
Adriano Fábio Corazzari				
Ricardo Facchini Rodrigues
Secretário Municipal de				
Secretário Municipal de
Administração					
Negócios Jurídicos

Dispõe sobre o chamamento para a composição do Conselho Municipal
de Usuários dos Serviços Públicos - CONSEP, com vistas ao acompanhamento da prestação e à avaliação dos serviços prestados, previstos na Lei
Federal nº 13.460/2017, Lei Municipal nº 3.915/2019 e Decreto Municipal nº
041/2020.

Jorge Roberto Torrezin
Secretário Municipal de Governo

O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE VINHEDO, no uso de suas
atribuições legais, e tendo em vista o disposto nos artigos 3º e 4º do Decreto
Municipal 041/20, vem tornar público o presente Edital de Chamamento, cujas
regras e condições são a seguir apresentadas:

Publicada e Registrada neste Departamento de Expediente na data supra.
Alessandra Cristina Roccato Melle
Diretora do Departamento de Expediente

Secretaria Municipal de Saúde
ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2060/2019
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2019
Ata de sessão pública da Comissão Especial, nomeada pela Portaria nº 460/2019, para realização dos trabalhos do Chamamento Público nº
004/2019 visando o credenciamento de entidades hospitalares interessadas
em firmar convênio voltado para assistência hospitalar de média e alta complexidade, complementares à Rede Pública Municipal de Saúde, de acordo
com o lote de interesse, conforme Anexo I, seguindo os critérios definidos
na tabela SUS. Presentes os membros: Silvia Helen Baloni, Alexandre Vieira
Kuhn, Neila Kátia da Silva e Milton Ricardo Riboldi. Aos treze dias do mês de
julho de 2020 (13/07/2020), às 09h00min., na Secretaria Municipal de Saúde,
procedeu-se a abertura do envelope de credenciamento da entidade: HOSPITAL PSIQUIATRICO ITUPEVA LTDA EPP, neste ato representado por Helio
Michelini Pellaes Neto portador da cédula de identidade nº: 22.445.889-9/
SSP.SP e CPF.: 182.716.328-33
Neste momento a Comissão entende que a entidade HOSPITAL PSIQUIATRICO ITUPEVA LTDA EPP pode ser credenciada para os Lotes V e
VII, sendo considerada HABILITADA.
Nada mais a tratar fica fixado via desta Ata no Quadro de Atos Oficiais /
Avisos da Secretaria de Saúde. E, para constar, foi lavrada a presente Ata,
por mim, Neila Kátia da Silva, em 01 (uma) via, assinada por todos os presentes.
Silvia Helena Baloni				
Membro					

Alexandre Vieira Kuhn
Membro

Neila Kátia da Silva				
Membro					

Milton Ricardo Riboldi
Membro

HOSPITAL PSIQUIATRICO ITUPEVA LTDA EPP
Representante Legal: Helio Michelini Pellaes Neto
RG: 22.445.889-9/SSP-SP
CPF.: 182.716.328-33

1. OBJETO

1.1. Este edital tem como objeto promover a divulgação geral e o chamamento
dos Usuários dos Serviços Públicos do Município de Vinhedo para participação
no processo aberto de seleção dos membros integrantes – titulares e suplentes
– do Conselho Municipal de Usuários dos Serviços Públicos – CONSEP, vinculado
à Controladoria Geral do Município, a ser implantado na Cidade de Vinhedo, nos
termos da Lei Federal n.º 13.460/2017, Lei Municipal n.º 3.915/2019 e Decreto
Municipal n.º 041/2020.
2. DAS ATRIBUIÇÕES DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE
USUÁRIOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSEP
2.1 Os conselheiros do Conselho Municipal de Usuários dos Serviços Públicos
– CONSEP têm como atribuições, nos termos do art. 2º do Decreto Municipal n.º
041/2020:

a) acompanhar a prestação dos serviços públicos municipais;
b) participar da avaliação dos serviços públicos municipais prestados;
c) propor melhorias na prestação dos serviços públicos;
d) contribuir com a definição de diretrizes para o adequado atendimento ao
usuário de serviços públicos municipais;
e) acompanhar e avaliar a atuação da Rede Municipal de Ouvidorias de Vinhedo – RMOV;
f) manifestar-se quanto às consultas que lhe forem submetidas;
g) enviar a Ouvidoria Geral do Município relatórios e avaliações das demandas obtidas diretamente;
h) manifestar-se sobre os relatórios enviados pela Ouvidoria Geral do Município em até 30 (dias) dias após o recebimento;
i) auxiliar no desenvolvimento de políticas públicas voltadas para a participação popular e ao controle social, com vistas a regular a aplicação de recursos nos
serviços públicos essenciais;
j) propor medidas visando à utilização de tecnologias de informação na melhora de atendimento a manifestações relacionadas aos serviços públicos no Município;
k) interagir com outros conselhos municipais para conhecimento das pautas
e reivindicações, além de propostas conjuntas de medidas e políticas públicas.

2.2. O Conselho Municipal de Usuários dos Serviços Públicos – CONSEP poderá ser consultado quanto à indicação de ouvidores à Rede Municipal de Ouvidorias de Vinhedo – RMOV.
3. DA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO

3.1. O Conselho Municipal de Usuários dos Serviços Públicos – CONSEP será
composto por:
I – 6 (seis) representantes titulares dos usuários de serviços públicos municipais;
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II – 6 (seis) representantes titulares dos órgãos da Administração Municipal,
sendo:
a) 1 (um) da Controladoria Geral do Município/Ouvidoria Geral do Município;
b) 1 (um) da Secretaria Municipal de Governo/Gabinete do Prefeito;
c) 1 (um) da Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos/PROCON;
d) 1(um) da Secretaria Municipal de Fazenda/Atendimento Cidadão/Central SIM;
e) 1 (um) da Secretaria Municipal de Serviços;
f) 1 (um) da Saneamento Básico Vinhedo – SANEBAVI.
3.2. O Conselho será composto, além dos membros titulares, também por
membros suplentes, que substituirão os membros titulares nas suas ausências e impedimentos;
3.3. Os membros titulares e suplentes, representantes dos órgãos da Administração Municipal no Conselho, serão indicados pelos respectivos secretários e Controlador Geral do Município.
3.4. Os membros titulares e suplentes representantes dos usuários serão definidos no processo seletivo, pela Comissão de Seleção, abrangendo 1 (um) membro titular e 1 (um) suplente para cada uma das categorias estabelecidas no item
6.1. deste Edital.
4. DAS REUNIÕES E FUNÇÃO DE CONSELHEIRO MUNICIPAL DE USUÁRIO
DO SERVIÇO PÚBLICO
4.1. A função de conselheiro será considerada serviço público relevante, SEM
remuneração.

4.2. As reuniões ordinárias serão realizadas 1 (uma) vez ao mês, com início
após as 18 horas, na cidade de Vinhedo, em local e data a serem designados pela
Controladoria Geral do Município, com aviso prévio mínimo de 5 (cinco) dias
úteis aos seus integrantes.
5. REQUISITOS

5.1. Constituem requisitos essenciais para participação do processo de seleção para integrar o Conselho Municipal de Usuários dos Serviços Públicos - CONSEP:

a) ser maior de 18 anos;
b) ser alfabetizado;
c) ser residente no Município de Vinhedo;
d) ser usuário ativo do serviço público na área a ser representada, nos
termos do presente Edital, exceto em se tratando de serviço utilizado
efetivamente de forma universal por todos os cidadãos, independentemente
de qualquer cadastro ou inscrição prévia;
e) não ser agente público em qualquer instância ou Poder, da Administração
Direta ou Indireta, ou possuir qualquer vínculo com concessionária de serviço
público ou com prestador de serviço público municipal, sob qualquer forma ou
natureza;
f) não estar condenado penalmente nem incurso em nenhuma das hipóteses
de inelegibilidade previstas na Lei Complementar Federal nº 64/90, notadamente com a redação dada pela Lei Complementar Federal nº 135/2010 (Lei da Ficha
Limpa);
g) ter comparecido à votação na última eleição.
5.2. As comprovações dos requisitos tratados nas alíneas do item 5.1. poderão
ser substituídas, no ato da inscrição, por declaração pessoal do próprio candidato, firmada na ficha de inscrição, podendo ser solicitada a apresentação dos documentos originais e certidões, em qualquer fase ou etapa do processo seletivo,
pela Comissão de Seleção, ou ainda mesmo após a aprovação do candidato, sendo
que a não apresentação no prazo fixado de até 5 (cinco) dias, ensejará a exclusão
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do candidato.

5.3. A vedação de que trata a alínea “e”, do item 5.1., abrange os agentes públicos, conselheiros e/ou integrantes do Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário,
na esfera municipal, estadual ou CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, da
Administração direta ou indireta, autárquica ou fundacional, bem como as pessoas que possuam vínculo de qualquer natureza com concessionário de serviço
público em toda e qualquer esfera, ou com outros prestadores de serviços ao
Município, sob qualquer forma ou natureza, com ou sem fins lucrativos, abrangendo ainda organizações da sociedade civil que detenham parcerias com o Poder Público, exceto o vínculo existente exclusivamente na condição de usuário do
serviço público.
6. CATEGORIAS

6.1. Os interessados em participar do processo de seleção dos membros do
Conselho Municipal de Usuários dos Serviços Públicos – CONSEP poderão se inscrever em apenas uma das áreas de representação a seguir indicadas, estabelecidas nos moldes do Anexo I do Decreto Municipal nº 041/2020:
I – Água e esgoto;
II – Atendimento ao cidadão;
III – Defesa Social (Defesa Civil Municipal, Guarda Civil Municipal e Segurança);
IV – Serviços públicos de meio ambiente e bem-estar animal;
V – Serviços públicos de saúde, educação e assistência social;
VI – Trânsito, transporte e mobilidade;
VII – Zeladoria e urbanismo.
7. PROCESSO DE INSCRIÇÃO

7.1. O processo de inscrição é aberto a qualquer candidato que preencha os
requisitos estabelecidos no presente edital.

7.2. A inscrição deverá ser realizada por meio do preenchimento do Anexo
Único deste, e enviada juntamente com os demais documentos obrigatórios, que
estão descritos no item 7.4. deste chamamento, para o endereço eletrônico conselho.usuario@vinhedo.sp.gov.br, com a opção de confirmação de recebimento e
leitura do e-mail, servindo o comprovante de leitura do e-mail como protocolo.
7.3. Para a inscrição serão obrigatórios o envio dos seguintes documentos, em
formato digital e de forma legível:

a) cópia do RG ou documento profissional equivalente com foto;
b) cópia do comprovante de residência atualizado (último mês a contar da
data de envio da inscrição);
c) cópia do Cartão Cidadão de Vinhedo ativo;
d) cópia do comprovante de votação na última eleição;
e) currículo contendo formação educacional, experiência e atuação voluntária na área a ser representada, que servirá para avaliação na forma estabelecida
no item 9.3.2.1. do presente edital;
f) formulário de inscrição devidamente assinado, nos moldes do Anexo Único
do presente Edital, contemplando, dentre outras:
f.1) informações pessoais e dados cadastrais;
f.2) declaração, sob as penas da lei, de não estar condenado penalmente,
nem incurso em nenhuma das hipóteses de inelegibilidade prevista na Lei
Complementar Federal n.º 64/90, notadamente com a redação dada pela Lei
Complementar n.º 135/10 (Lei da Ficha Limpa);
f.3) declaração, sob as penas da lei, quanto ao cumprimento das condições previstas nos itens 5.1. e 5.2. do presente Edital;
f.4) carta apresentando as razões de motivação na participação no Conselho Municipal de Usuários dos Serviços Públicos.
7.4. Poderão ser solicitados aos candidatos inscritos, a qualquer tempo, có-
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pias simples e/ou digitais dos documentos encaminhados no processo de inscrição e apresentação dos respectivos documentos originais, que poderão ser
conferidos e autenticados por agente público.
7.5. Os candidatos ao Conselho poderão se inscrever em uma única área de
serviços públicos dentre as estabelecidas no item 6.1.
7.6. As inscrições efetuadas sem o envio da documentação integral e/ou feita
de forma ilegível serão invalidadas.

7.7. A divulgação dos nomes dos candidatos com inscrições válidas na 1ª etapa, e dos selecionados na 2ª etapa do processo de seleção, serão divulgadas em
https://www.vinhedo.sp.gov.br/conselhos-municipais/consep/ e no Boletim
Oficial do Município.
8. PRAZO DE INSCRIÇÃO

8.1. O prazo de inscrição tem início em 1º de julho de 2020 e encerra-se em 31
de julho de 2020, impreterivelmente.
8.2. Serão consideradas inscrições válidas apenas as encaminhadas com a totalidade dos documentos estabelecidos, de forma digital e legível, no presente
edital até 31 de julho de 2020.
8.2.1. Para as inscrições efetuadas por e-mail, serão consideradas realizadas
as recebidas até às 23h59m59s de 31 de julho de 2020.
9. DO PROCESSO DE SELEÇÃO

9.1. A Controladoria Geral do Município constituirá Comissão de Seleção, cabendo ao titular da Controladoria Geral do Município a designação de seus integrantes.

9.2. Poderão ser convidados a integrar a Comissão de Seleção, por ato do titular da Controladoria Geral do Município, membros da Administração Municipal
de outras Secretarias e/ou da Procuradoria Geral do Município.
9.3. A seleção será composta por 2 (duas) etapas, todas eliminatórias, assim
estabelecidas:

9.3.1. 1ª etapa: verificação das condições de admissibilidade ao processo seletivo, com a exclusão dos inscritos que não preencherem os requisitos do presente Edital;

9.3.2. 2ª etapa: análise do currículo do interessado e da carta apresentando
as razões da motivação para a participação no Conselho Municipal de Usuários
dos Serviços Públicos;

9.3.2.1 A avaliação será realizada conforme os seguintes critérios e pontuações:
CRITÉRIOS

QUESTÕES A SEREM
CONSIDERADAS PONTUAÇÃO DE
0 (ZERO) A 2 (DOIS) PONTOS

Adequação do candidato à temática
do CONSEP conforme a categoria
escolhida

Critério que avalia o candidato de acordo
com os preceitos da participação social
no governo

Experiência como usuário do serviço
público na área de representação

Critério que avalia a efetiva vivência na
área de representação escolhida, levando em consideração também o tempo
como usuário do serviço

Aderência da experiência profissional à
área de representação

Critério que avalia a existência de
eventual atuação profissional que possa
contribuir para o desempenho na área a
ser representada
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Adequação da formação educacional à
área a ser representada

Critério que avalia a compatibilidade da
formação educacional com as atribuições a serem desempenhadas na área a
ser representada

Atuação em atividades voluntárias

Critério que avalia a participação do candidato em atividades em prol da coletividade, levando em consideração o tempo
dedicado a tais atividades

9.3.3. Será considerado aprovado como titular o candidato que obtiver a
maior nota na avaliação; e como suplente a segunda maior nota, em cada
uma das áreas de representação.
9.3.4. As etapas estabelecidas no item acima serão realizadas para cada
uma das áreas de serviços públicos, descritos no item 6.1., representados no
Conselho.
9.3.5. Por ocasião do chamamento dos aprovados e suplentes, poderão
ser solicitados documentos e informações atualizadas, a fim de verificar a
documentação comprobatória e preenchimento das condições de aptidão de
participação.
9.3.6. Os suplentes serão convocados a participar das reuniões, respectivamente, na hipótese de impossibilidade de comparecimento do titular.
9.3.7. Na hipótese da vacância ou renúncia do titular, a vaga será preenchida pelo suplente na respectiva área de representação, havendo a designação para cumprimento do período remanescente do mandato do conselheiro
substituído.
9.4. A Comissão de Seleção terá por atribuição:
I – verificar a aptidão das inscrições efetuadas e cumprimento dos requisitos e condições de ingresso previstas no presente Edital;
II – efetuar a análise dos candidatos, com base no currículo apresentado
e na carta de razões de motivação em participar do Conselho;
III – requerer a apresentação dos documentos para os candidatos que
forem previamente aprovados no processo seletivo, promovendo sua verificação e autenticação das cópias com o original;
IV – adotar os demais procedimentos necessários à efetivação do processo de seleção dos Conselheiros;
V – declarar, ao final, os nomes e dados dos candidatos aprovados.
10. RECURSOS
RECURSO 1ª ETAPA
10.1. Caberá recurso aos inscritos que tiverem a inscrição considerada inválida, pela ausência de preenchimento dos requisitos do presente edital, no
prazo de 3 (três) dias úteis contados da publicação do resultado da 1ª etapa
no Boletim Oficial do Município.
RECURSO 2ª ETAPA
10.2. A Comissão de Seleção decidirá, no âmbito de sua competência, pelos candidatos que melhor atenderem às diretrizes, os objetivos e as orientações estabelecidas no presente Edital, cabendo recurso no prazo de 5 (cinco)
dias úteis contados da publicação da lista dos selecionados na 2ª etapa no
Boletim Oficial do Município.
10.3. Os resultados da 1ª e 2ª etapa também serão publicados no site da
prefeitura, no endereço eletrônico https://www.vinhedo.sp.gov.br/conselhos-municipais/consep/, devendo ocorrer essa publicação em, no máximo, 1
(um) dia útil após a publicação no Boletim Oficial do Município.
10.4. Os recursos poderão ser interpostos no mesmo canal de realização
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das inscrições, exclusivamente por escrito e ao e-mail conselho.usuario@
vinhedo.sp.gov.br, impreterivelmente até às 23h59m59s da data limite ao recurso, conforme exposto nos itens 10.1. e 10.2., contada da publicação do
resultado no Boletim Oficial do Município.
10.5. Os recursos serão analisados e julgados pelo titular da Controladoria
Geral do Município, ouvida a Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos.
11. NOMEAÇÃO E NATUREZA DA PARTICIPAÇÃO
11.1. A participação dos membros do Conselho Municipal de Usuários dos
Serviços Públicos – CONSEP será considerada serviço público relevante e
não remunerado.
11.2. Poderão ser convidados a participar das reuniões do Conselho, com
direito a voz e sem direito a voto, representantes do Ministério Público do
Estado de São Paulo, da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, da Ordem dos Advogados do Brasil, bem como outras entidades ou pessoas com
notório conhecimento.
11.3. Os membros do colegiado serão designados pelo Prefeito, com
mandato de 2 (dois) anos.
11.4. Para a nomeação os candidatos serão obrigados a apresentar os
documentos originais, certidões e informações cadastrais solicitadas, bem
como atender às disposições da legislação municipal.
12. CASOS OMISSOS
12.1. Os casos omissos relativos ao presente Edital e ao processo de seleção ao CONSEP serão apreciados e decididos pelo titular da Controladoria
Geral do Município.
Vinhedo, 18 de junho de 2020.
Elvis Olivio Tomé
Controlador Geral do Município

ANEXO I
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
Conselho Municipal de Usuários dos Serviços Públicos – CONSEP
ÁREA DE INTERESSE NO CONSEP
(
(
(
(
(
(
(

) Água e esgoto
) Atendimento ao cidadão (repartições municipais)
) Defesa Social (Defesa Civil, Guarda Civil Municipal e Segurança)
) Serviços públicos de meio ambiente e bem-estar animal
) Serviços públicos de saúde, educação e assistência social
) Trânsito, transporte e mobilidade
) Zeladoria e urbanismo

DADOS PESSOAIS
Nome: ____________________________________________________
_____________________________________________________________
RG: __________________ Órgão emissor:______________
Data de emissão:____/____/______
CPF: ___________________ Natural de: __________________________
Data de nascimento: ____/____/__________
Endereço: __________________________________________________
Complemento:_______________________ Bairro: _________________
_____________________________ CEP:___________-_______
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Telefone 1: (___) _______-________ Celular: (___) _________-________
E-mail 1: ___________________________________________________
E-mail 2: ___________________________________________________
Formação: _________________________________________________
_____________________________________________________________
Profissão: __________________________ Função:_________________
NÍVEL ESCOLAR
( ) Sem alfabetização
( ) Alfabetizado
( ) Fundamental 1 (até 5º ano)
( ) Fundamental 2 (até 9º ano)
( ) Ensino médio incompleto
( ) Ensino médio completo (até 3º ano)
( ) Superior incompleto
( ) Superior completo. Cite qual:_______________________________
_____________________________________________________________
( ) Pós-graduado ou especialização. Cite qual:____________________
_____________________________________________________________
( ) Mestrado ou doutorado. Cite qual:___________________________
_____________________________________________________________

CARTA DE INTERESSE
Comente abaixo os motivos pelos quais pretende integrar o Conselho de Defesa dos Usuários dos Serviços Públicos – CONSEP:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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__________________________________________________________

Este documento
dispõe-se a registrar
oficialmente os temasde
de Segurança
e Saúde do Trabalhador
Secretaria
Municipal
Administração
__________________________________________________________da Prefeitura Municipal de Vinhedo que serão abordados e planejados pela Comissão em seu âmbito
__________________________________________________________Institucional interno.
__________________________________________________________

Prefeitura Municipal de Vinhedo
Estado
derealizadas
São Paulo
Com o objetivo de registrar oficialmente
as ações
pela comissão, damos conhecimento
__________________________________________________________
Comissão
Interna
de processos, os quais trarão
__________________________________________________________que as pautas apresentadas na ATA anterior, foram protocoladas tornando-se
Planejamento e Ações em Segurança e Medicina do Trabalho
__________________________________________________________
__________________________________________________________

maior controle e formalidade das ações da Comissão.

n° 03
Mais uma vez, devido à crise gerada pelaATApandemia
de COVID-19, não houve reuniões presenciais,
ATA ordinária da CIPASMET – 20 de julho de 2020
portanto, a Presidência da Comissão por meio eletrônico (aplicativo de mensagens remota (whats app),
( ) Declaro, sob as penas da lei, não estar condenado penalmente nem
Este documento dispõe-se a registrar oficialmente os temas de Segurança e Saúde do Trabalhador
abriu a oportunidade
para manifestação
dos serão
membros.
Comoe planejados
não houvepelaoposições
incurso em nenhuma das hipóteses de inelegibilidade prevista na Lei Comda Prefeitura Municipal
de Vinhedo que
abordados
Comissãoouemacréscimos,
seu âmbito
Institucional interno.
plementar Federal nº 64/90, com a redação dada pela Lei Complementar
publica-se conforme proposta original.
federal nº 135/2010 (Lei da Ficha Limpa).

DECLARAÇÕES

Com o objetivo de registrar oficialmente as ações realizadas pela comissão, damos conhecimento
que as pautas apresentadas na ATA anterior, foram protocoladas tornando-se processos, os quais trarão

Sendo
que tinhae formalidade
para registrodasneste
momento,
encerra-se esta ATA e solicita-se sua publicação
maior ocontrole
ações
da Comissão.
em Boletim Municipal.
Mais uma vez, devido à crise gerada pela pandemia de COVID-19, não houve reuniões presenciais,

( ) Declaro, sob as penas da lei, não ser agente público integrante do
Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário, na esfera municipal, estadual ou
federal, ou da administração direta ou indireta, autárquica ou fundacional,
bem como não possuir vínculo de qualquer natureza com concessionário de
serviço público em toda e qualquer esfera, ou com outros prestadores de
serviços ao Município, sob qualquer forma ou natureza, abrangendo ainda
organizações da sociedade civil de interesse público, ou de qualquer outra
natureza, com ou sem fins lucrativos, exceto o vínculo existente exclusivamente na condição de usuário do serviço público, exceto na hipótese do §2º
do Art. 5º do Decreto Municipal nº 044/2020.

portanto, a Presidência da Comissão por meio eletrônico (aplicativo de mensagens remota (whats app),
abriu a oportunidade para manifestação dos membros. Como não houve oposições ou acréscimos,
publica-se conforme proposta original.

TST. Luís Guilherme de Camargo Corrêa – Secretário da CIPASMET

Sendo o que tinha para registro neste momento, encerra-se esta ATA e solicita-se sua publicação
em Boletim Municipal.

Eng. Frantcesco
Giuliani Zanutello – Presidente da CIPASMET
TST. Luís Guilherme de Camargo Corrêa – Secretário da CIPASMET
Eng. Frantcesco Giuliani Zanutello – Presidente da CIPASMET

( ) Declaro, sob as penas da lei, ser maior de 18 anos e residente na
Cidade de Vinhedo.
( ) Declaro, sob as penas da lei, ter ciência das condições e regras estabelecidas no Edital de Chamamento Público, que também se encontra disponível na página eletrônica do Conselho Municipal de Usuários dos Serviços
Públicos – CONSEP (www.vinhedo.sp.gov.br/conselhos-municipais/consep).
DATA: _______/________/__________
_________________________________________________________
ASSINATURA DO CANDIDATO
(conforme o RG ou documento profissional)

CONFERÊNCIA DOS DOCUMENTOS QUE DEVEM SER
ENVIADOS NO ATO DA INSCRIÇÃO:
(
(
foto;

) ficha de Inscrição integralmente preenchida;
) cópia simples do RG ou do documento profissional equivalente com

(

) cópia simples do comprovante de residência;

(

) cópia simples do comprovante de votação na última eleição;

(

) currículo;

( ) carta de razões de motivação, explicando as razões de interesse em
participar do Conselho.
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EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) Nº: 68/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5.344/2020
SECRETARIA REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Educação
OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de recarga de gás
GLP, cilindros P13 e P45, conforme especificações do edital e seus anexos.
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA/HORA CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES DAS EMPRESAS INTERESSADAS: até o dia 08/09/2020 entre 8h30 e 9 horas.
DATA/HORA DE ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA, COM RECEBIMENTO DOS ENVELOPES COM “PROPOSTAS DE PREÇOS” E “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”: dia 08/09/2020, às 9 horas.
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala de Licitações situada na
Avenida Presidente Castelo Branco, nº 1.375, Bairro Jardim São Matheus,
na cidade de Vinhedo/SP, Anfiteatro do Centro Médico Dr. Manoel Matheus
Neto.
A sessão será conduzida pelo Pregoeiro, com o auxílio da Equipe de
Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe. Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos na sessão
de processamento logo após o credenciamento das interessadas.
LOCAL PARA CONSULTA E FORNECIMENTO DO EDITAL: O edital na
íntegra será fornecido aos interessados a partir de 23/07/2020, na Secretaria
Municipal de Administração, Paço Municipal, na Rua Humberto Pescarini, nº
330, bairro Centro, Vinhedo (SP), CEP 13.280-085, no horário das 11 às 16
horas, de segunda a sexta-feira, mediante o pagamento do valor da pasta ou,
gratuitamente, por meio do site www.vinhedo.sp.gov.br
VALOR DA PASTA: R$ 5,00 (cinco reais).
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Publicada e Registrada neste Setor de Gabinete e Expediente na data
supra.

PORTARIA Nº 65, de 20 de julho de 2020.
Dispõe sobre a nomeação provisória de servidor efetivo para responder
interinamente pela Diretoria do Departamento Financeiro e Contábil e dá outras providências.
ANDRÉA ANDRADE DE CAMPOS, Superintendente da Autarquia Municipal SANEBAVI – Saneamento Básico Vinhedo, Estado de São Paulo, fazendo
uso de suas atribuições e prerrogativas legais, em conformidade ao contido
no Decreto nº 181, de 01 de agosto de 2019, com fulcro na Lei Municipal nº
152, de 24 de abril de 2.017,
RESOLVE:
Art. 1º Designar o servidor efetivo Gustavo Cardoso Franco Barbieri, contador, inscrito na matrícula nº 288, para responder interinamente como Diretor
Financeiro e Contábil, tendo como referência salarial “20”, vinculado à Superintendência da Sanebavi, nos termos que dispõe a Lei Municipal nº 152, de
24 de abril de 2017.
Art. 2º Revogar na íntegra a Portaria nº 108, de 06 de novembro de 2019.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor em 20 de julho de 2020.
SANEBAVI - Saneamento Básico Vinhedo, aos 20 dias do mês julho de
2020.

SANEBAVI

ANDRÉA ANDRADE DE CAMPOS
Superintendente

PORTARIA Nº 64, de 20 de julho de 2020.
Dispõe sobre a exoneração de servidor ocupante de cargo em comissão
de livre nomeação e exoneração e dá outras providências.
ANDRÉA ANDRADE DE CAMPOS, Superintendente da Autarquia Municipal SANEBAVI – Saneamento Básico Vinhedo, Estado de São Paulo, fazendo
uso de suas atribuições e prerrogativas legais, em conformidade ao contido
no Decreto nº 181, de 01 de agosto de 2019, com fulcro na Lei Municipal nº
152, de 24 de abril de 2.017,
RESOLVE:
Art. 1º Exonerar a servidora Elenice Machado de Holanda, ocupante do
cargo em comissão de “Diretor Financeiro e Contábil, inscrita na Matrícula nº
434, lotada junto ao órgão de Direção Geral, vinculado à Superintendência
da Sanebavi.
Art. 2º Revogar na íntegra a Portaria nº 077, de 02 de outubro de 2018.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor em 20 de julho de 2020.
SANEBAVI - Saneamento Básico Vinhedo, aos 20 dias do mês julho de
2020.
ANDRÉA ANDRADE DE CAMPOS
Superintendente
VIVIANE CAHUM NERY
Diretoria Administrativa Interina

VIVIANE CAHUM NERY
Diretoria Administrativa Interina
Publicada e Registrada neste Setor de Gabinete e Expediente na data
supra.

PORTARIA Nº 066, de 20 de julho de 2020.
Dispõe sobre a designação de servidor efetivo para condução dos trabalhos de Sindicância interna da Autarquia Municipal SANEBAVI – Saneamento
Básico Vinhedo/SP, e dá outras providências.
ANDRÉA ANDRADE DE CAMPOS, Superintendente da Autarquia Municipal SANEBAVI – Saneamento Básico Vinhedo, Estado de São Paulo, fazendo
uso de suas atribuições e prerrogativas legais, em conformidade ao contido
no Decreto nº 181, de 01 de agosto de 2019, com fulcro na Lei Municipal nº
152, de 24 de abril de 2.017,
RESOLVE:
Art. 1º Designar o servidor efetivo Dr. Renato Ferreira da Silva, inscrito na Matrícula n° 467, ocupante da função de “Advogado”, para condução de
Sindicância Interna de apuração preliminar de natureza investigativa, sobre
os fatos e condutas narradas nos autos do Processo Administrativo sob n°
168-1/2020
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
SANEBAVI – Saneamento Básico Vinhedo, ao 20 dias do mês de julho de

Página
18
5 de dezembro
de 2013

Boletim Municipal

2020.
ANDRÉA ANDRADE DE CAMPOS
Superintendente
VIVIANE CAHUM NERY
Diretora Administrativa Interina
Publicada e Registrada neste Setor de Gabinete e Expediente na data
supra.

PORTARIA Nº 067, de 20 de julho de 2020.

23 de Julho de 2020

de Atenção de Média e Alta complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC,
conforme estabelece o parágrafo único do art. 1.° da Portaria n.° 662, de 1.°
de abril de 2020 do Ministério da Saúde, baseado na média do segundo semestre de 2019, o valor total de R$ 760.000,00 (Setecentos e sessenta mil
reais) à Irmandade Santa Casa de Vinhedo, pessoa jurídica de direito privado
sem fins lucrativos.
§ 1º A liberação do valor à Entidade, mediante a celebração de Termo Aditivo ao Convênio 029/2020 ou a instrumentos congêneres mantidos entre o
Município de Vinhedo/SP e a entidade beneficiária, deverá ocorrer, na forma
de repasse único, até o 5.º (quinto) dia útil subsequente à entrada em vigor
desta Lei.

Dispõe sobre a designação de servidora efetiva para condução dos trabalhos de Sindicância interna da Autarquia Municipal SANEBAVI – Saneamento
Básico Vinhedo/SP, e dá outras providências.

§ 2º O Termo Aditivo de que trata o parágrafo anterior deverá considerar
o caráter temporário dos recursos financeiros a serem transferidos para o
estabelecimento de compromissos e metas que não ocasionem ampliação
permanente dos recursos repassados à entidade privada sem fins lucrativos,
contratada.

ANDRÉA ANDRADE DE CAMPOS, Superintendente da Autarquia Municipal SANEBAVI – Saneamento Básico Vinhedo, Estado de São Paulo, fazendo
uso de suas atribuições e prerrogativas legais, em conformidade ao contido
no Decreto nº 181, de 01 de agosto de 2019, com fulcro na Lei Municipal nº
152, de 24 de abril de 2.017,

§ 3º O Termo Aditivo conterá as metas a serem definidas pela Secretaria
Municipal de Saúde de Vinhedo e deverão ser quantitativas ou qualitativas
e voltados à necessidade da disponibilização de leitos clínicos e de terapia
intensiva para o atendimento dos pacientes infectados pelo COVID-19.

RESOLVE:
Art. 1º Designar a servidora efetiva Dra. Eliana Israela Nogueira de
Moraes, inscrita na Matrícula n° 329, ocupante da função de “Advogada”,
para condução de Sindicância Interna de apuração preliminar de natureza
investigativa, sobre os fatos e condutas narradas nos autos do Processo Administrativo sob n° 173-1/2020
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

§ 4º As metas quantitativas poderão englobar, dentre outros, o excedente
de produção previamente autorizado e o atendimento a necessidades pontuais como a redução da fila da regulação.
§ 5º As metas qualitativas poderão considerar, dentre outros, o aperfeiçoamento de práticas e condições de funcionamento das unidades, como
implantação de protocolo de risco, adoção de políticas de humanização e de
adequação da ambiência e o tempo médio de realização de procedimento
hospitalar.

SANEBAVI – Saneamento Básico Vinhedo, aos 20 dias do mês de julho
de 2020.

Art. 2º Para fins do que trata o art. 1.º desta Lei, fica o Poder Executivo
Municipal autorizado a:

ANDRÉA ANDRADE DE CAMPOS
Superintendente

I — celebrar Termo Aditivo com a Irmandade Santa Casa de Vinhedo;

VIVIANE CAHUM NERY
Diretora Administrativa Interina
Publicada e Registrada no Setor de Gabinete e Expediente na data supra.

PODER LEGISLATIVO
AUTÓGRAFO Nº 2.680
(Projeto de Lei nº 26, de 2020)
Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar repasse de recursos financeiros, no exercício de 2020, a título de Complemento Temporário ao Custeio
dos Serviços de Atenção de Média e Alta complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC, no valor total de R$760.000,00 (Setecentos e sessenta mil reais)
em favor da Irmandade da Santa Casa de Vinhedo, pessoa jurídica de direito
privado sem fins lucrativos, e dá outras providências.
A Câmara de Vereadores de Vinhedo, Estado de São Paulo, APROVA:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a repassar, no exercício de 2020, a título de Complemento Temporário ao Custeio dos Serviços

II — firmar termos aditivos, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres
posteriores, que visem ao ajustamento e às adequações direcionadas à consecução do objeto fim.
Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Saúde, Pasta Gestora do Convênio n° 029/2020 ficará encarregada de fiscalizar a fiel observância da correta aplicação do custeio dos recursos.
Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta
de dotações orçamentárias consignadas no orçamento, e suplementadas se
necessário.
Art. 4.° Ficam revogadas as disposições em contrário.
Art. 5.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Câmara de Vereadores de Vinhedo, aos dezesseis dias do mês de julho
de dois mil e vinte.
EDU GELMI
Presidente
FLÁVIA BITAR				
1ª Secretária				

PAULINHO PALMEIRA
2º Secretário “ad hoc”

Publicado e Registrado nesta Diretoria na data supra.
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HENRIQUE ALMEIDA FERREIRA
Diretor Geral

PORTARIA Nº 19, DE 17 DE JULHO DE 2020
Dispõe:- “Sobre designação de funcionária.”
A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE:
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EDUARDO CESAR GELMI
Presidente

CARLOS ALBERTO FLORENTINO		
1º Secretário					

FLÁVIA SABER BITAR
2ª Secretária

Publicada e Registrada nesta Diretoria na data supra.
HENRIQUE ALMEIDA FERREIRA
Diretor Geral

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2020 - PA 6.146/2019

Art. 1º Fica designada a funcionária ALINE FERREIRA LEITE IMBRUNITO, portadora do RG. Nº 43.817.702-2, para substituir a servidora ROSELY
MARIA TREVISAN FRANCO em decorrência de seu afastamento médico,
no período de 07 a 30 de julho de 2020, passando a responder durante esse
período, pelas atribuições do cargo de Agente Administrativo II, na função de
responsável pelo Departamento Pessoal, fazendo jus à diferença de salário e
vantagens decorrentes do cargo/função em conformidade com a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PARA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS
TÉCNICOS E AMOSTRA

A Comissão Especial, designada pela Portaria nº 700/2019, comunica a todos os

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor em 07/07/2020.

participantes e demais interessados que a ata da reunião da comissão para análise dos

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

documentos técnicos e amostra, realizada no dia 16/07/2020, às 10h, encontra-se
disponível, na íntegra, no site da Prefeitura Municipal de Vinhedo,

Câmara de Vereadores de Vinhedo, aos dezessete dias do mês de julho
de dois mil e vinte.
EDUARDO CESAR GELMI
Presidente
CARLOS ALBERTO FLORENTINO
1º Secretário				

FLÁVIA SABER BITAR
2ª Secretária

Publicada e Registrada nesta Diretoria na data supra.
HENRIQUE ALMEIDA FERREIRA
Diretor Geral

PORTARIA Nº 20, DE 17 DE JULHO DE 2020
Dispõe:- “Sobre designação de funcionária.”
A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE:
Art. 1º Fica designada a funcionária ALINE FERREIRA LEITE IMBRUNITO, portadora do RG. Nº 43.817.702-2, para substituir a servidora ROSELY
MARIA TREVISAN FRANCO em decorrência de seu afastamento médico,
no período de 07 a 30 de julho de 2020, passando a responder durante esse
período pelas atribuições da Tesouraria da Câmara Municipal de Vinhedo
coordenada pela Diretoria Administrativa e Financeira.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor em 07/07/2020.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Câmara de Vereadores de Vinhedo, aos dezessete dias do mês de julho
de dois mil e vinte.

www.vinhedo.sp.gov.br. Vinhedo/SP, 22/07/2020. Edvaldo Piva-Presidente
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