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PODER EXECUTIVO
Lei n.º 3.929, de 09 de junho de 2020.
Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar repasse de recursos financeiros, no exercício de 2020, a título de Incremento Temporário ao Custeio
dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial, no valor total de R$
700.000,00 (setecentos 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 Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de
Assistência Hospitalar e Ambulatorial, o valor total de R$ 700.000,00 (setecentos 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 Contrato n° 029/2020 ou a instrumentos congêneres mantidos entre
o Município de Vinhedo/SP e a entidade beneficiária, deverá ocorrer em consonância com a disponibilidade do recurso, a mesmo título, transferido pelo
FNS-Fundo Nacional de Saúde na forma de repasse único, até o 5.º (quinto)
dia útil subsequente ao crédito na conta corrente do FMS-Fundo Municipal de
Saúde de Vinhedo vinculada ao recurso.
§ 2º Os Termos Aditivos aos instrumentos já existentes, de que trata o
parágrafo anterior deverão 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 Os Termos Aditivos aos instrumentos já existentes conterão as metas
a serem definidas pela Secretaria Municipal de Saúde de Vinhedo e deverão
ser quantitativas ou qualitativas.
§ 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 de que trata o art. 1.º desta Lei fica o Poder Executivo
Municipal autorizado a:
I — celebrar Termo Aditivo com a Irmandade Santa Casa de Vinhedo;
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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 provenientes da verba federal repassada, com aplicação específica aos serviços de assistência hospitalar e
ambulatorial.
Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta
de dotações orçamentárias consignadas no orçamento, e suplementadas se
necessário.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Vinhedo, aos nove dias do mês de junho 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

Lei n.º 3.930, de 09 de junho 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$720.000,00 (Setecentos e vinte mil reais)
em favor da Irmandade da Santa Casa de Vinhedo, pessoa jurídica de direito
privado sem fins lucrativos, e dá outras providências.
JAIME CRUZ, Prefeito Municipal de Vinhedo, Estado de São Paulo, Sanciona e Promulga a seguinte Lei:
Art. 1.º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a repassar, no exercício de 2020, a título de Complemento Temporário ao Custeio dos Serviços
de Atenção de Média e Alta complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC,
conforme estabelece o parágrafo único do art. 1.° da Portaria n.° 662, de
1.° de abril de 2020 do Ministério da Saúde, baseado na média do segundo
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semestre de 2019, o valor total de R$ 720.000,00 (Setecentos e vinte 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. 2.º Para fins do que trata o art. 1.º desta Lei, fica o Poder Executivo
Municipal autorizado a:
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. 3.º 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 nove dias do mês de junho de dois
mil e vinte.
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10 de Junho de 2020
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

Lei n.º 3.931, de 09 de junho de 2020.
Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o Governo
do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento
Regional, visando a transferência de recursos financeiros para a execução
de 2.330,52m² de recapeamento asfáltico em via do Município, e dá outras
providencias.
JAIME CRUZ, Prefeito Municipal de Vinhedo, Estado de São Paulo, Sanciona e Promulga a seguinte Lei:
Art. 1.° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a:
I – celebrar convênio com o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Regional, visando a transferência
de recursos financeiros para a execução de 2.330,52m² de recapeamento
asfáltico em via do Município, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais),
o que será complementado com o valor de R$ 34.224,32 ( trinta e quatro
mil, duzentos e vinte e quatro reais e trinta e dois centavos) pelo Governo
Municipal, totalizando o valor de R$ 134.224,32 ( cento e trinta e quatro mil,
duzentos e vinte e quatro reais e trinta e dois centavos) apresentado no Plano
de Trabalho;
II – firmar termos aditivos posteriores, que visem ajustamento e adequações direcionadas à consecução do objeto fim;
III – abrir na Secretaria Municipal da Fazenda – Seção de Contabilidade e
Tesouraria – um crédito adicional especial, no valor de R$ 100.000,00 (cem
mil reais).
Abertura de Crédito
Ficha:		
Órgão:		
Unidade:
Natureza:
Função:		
Sub-Função:
Programa:
Ação:		

531
15-Secretaria Municipal de Obras
2-Admin. Geral da Secretaria
449051 – Obras e Instalações
15 - Urbanismo
451 – Infra Estrutura Urbana
1173 – Infra Estrutura Urbana
1039 – Obras/Pav.Asflt/Abertura/Duplicação/Acostam/Rec
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2 – Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados
1000017 – Convênio 657/2019 – Recapeamento Asfáltico

IV - promover a regular alteração/inclusão dos efeitos desta lei, no Plano
Plurianual ( PPA), na Lei de Diretrizes Orçamentárias ( LDO) e na Lei Orçamentária.
V – Os créditos não empenhados no atual exercício poderão ser abertos
nos limites de seus saldos, incorporando-os ao exercício financeiro subsequente.
Parágrafo único. O crédito aberto pelo inciso III deste artigo será coberto
com os recursos provenientes do Governo do Estado de São Paulo/Secretaria de Desenvolvimento Regional – Proposta de transferência de recursos
financeiros para a execução de 2.330,52m² de recapeamento asfáltico em via
do município.
Art. 2.° Os instrumentos a serem celebrados com a Secretaria de Desenvolvimento Regional – Estado de São Paulo, dispostos nos incisos I e II do
art. 1.° desta Lei, obedecerão às minutas-padrão ofertadas na oportunidade.
Art. 3.° Os encargos que a Prefeitura vier a assumir com a consecução
desta Lei correrão por conta de verbas próprias constantes do orçamento
vigente, suplementadas se necessário.
Art. 4.° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5.° Revogam-se as disposições em contrario

Ficha
: 227
Funcional programática		
: 08.10.12.306.1190.2.061.339030.01.2000000
Valor				: R$ 600.000,00
Total da Suplementação		

Adriano Fábio Corazzari			
Ricardo Facchini Rodrigues
Secretário Municipal de 			
Secretário Municipal de Negócios
Obras					
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

: R$ 600.000,00

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		
: 08.10.12.306.1190.2.061.339034.01.2000000
Valor				: R$ 600.000,00
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 dezoito dias do mês de maio 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

Prefeitura Municipal de Vinhedo, aos nove dias do mês de junho de dois
mil e vinte.
Jaime Cruz
Prefeito Municipal
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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 111, de 19 de maio 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. 4.º da Lei Municipal n.º 3.920 de 17 de dezembro de 2019,
D e c r e t a:

Decreto n.º 108, de 18 de maio 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 parágrafo
primeiro 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$ 600.000,00
(seiscentos mil reais) destinado a suplementar a seguinte dotação orçamentária vigente abaixo discriminada:
Suplementa:

Art. 1.º Fica aberto na Secretaria da Fazenda – Seção de Contabilidade e
Tesouraria, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) destinado a suplementar a seguinte dotação orçamentária
vigente abaixo discriminada:
Suplementa:
Ficha				: 413
Funcional programática		
: 16.01.28.846.1010.3.005.339039.01.1100000
Valor				: R$ 700.000,00
Total da Suplementação		

: R$ 700.000,00

Art. 2.º O crédito aberto pelo artigo anterior, será coberto com o recurso
proveniente da dotação orçamentária vigente abaixo discriminada:
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Ficha				: 66
Funcional programática		
: 11.02.15.452.1117.2.101.339030.01.1100000
Valor				: R$ 200.000,00
Ficha				: 313
Funcional programática		
: 11.02.15.452.1117.2101.339030.01.1100000
Valor				: R$ 500.000,00
Total da Anulação		

: R$ 700.000,00

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 dezenove dias do mês de maio 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 113, de 20 de maio 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$ 300.124,36 (trezentos
mil cento e vinte e quatro reais e trinta e seis centavos) destinado a suplementar a seguinte dotação orçamentária vigente abaixo discriminada:
Suplementa:
Abertura de Crédito
Ficha				: 290
Funcional programática		
: 10.06.10.301.1004.2.082.339040.01.3100000
Valor				: R$ 10.646,31
Ficha				: 538
Funcional programática		
: 10.06.10.301.1004.2.155.339030.05.3120001
Valor				: R$ 108.040,00
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Ficha				: 546
Funcional programática		
: 10.03.10.303.1181.2.184.339032.01.3120000
Valor				: R$ 1.895,00
Ficha				: 547
Funcional programática		
: 10.06.10.301.1004.1.100.449052.01.3120000
Valor				: R$ 17.981,20
Ficha				: 548
Funcional programática		
: 10.02.10.301.1004.2.101.339039.01.3120000
Valor				: R$ 42.227,00
Ficha				: 549
Funcional programática		
: 10.02.10.301.1004.2.101.339030.01.3120000
Valor				: R$ 6.844,85
Ficha				: 550
Funcional programática		
: 07.01.08.122.1001.2.101.339030.01.3120001
Valor				: R$ 14.300,00
Ficha				: 551
Funcional programática		
: 18.01.08.244.1120.2.054.339030.05.3120000
Valor				: R$ 10.258,00
Ficha				: 552
Funcional programática		
: 02.03.24.131.1158.2.005.339039.01.3120000
Valor				: R$ 26.100,00
Ficha				: 553
Funcional programática		
: 12.02.06.122.1176.2.101.339030.01.3120000
Valor				: R$ 44.833,82
Ficha				: 554
Funcional programática		
: 12.02.06.122.1176.1.100.449052.01.3120000
Valor				: R$ 16.998,00
Total da Suplementação		

: R$ 300.124,36

Art. 2.º O crédito aberto pelo artigo anterior, será coberto com o recurso
proveniente da dotação orçamentária vigente abaixo discriminada:
Anula :
Ficha				: 21
Funcional programática		
: 02.03.24.131.1158.2.005.339039.01.1100000
Valor				: R$ 26.100,00
Ficha				: 145
Funcional programática		
: 07.01.08.122.1001.2.101.339030.01.5100000
Valor				: R$ 14.300,00
Ficha				: 264
Funcional programática		
: 10.02.10.301.1004.2.101.339039.01.3100000
Valor				: R$ 52.873,31
Ficha				: 266
Funcional programática		
: 10.03.10.303.1181.2.184.339032.01.3040000
Valor				: R$ 1.895,00
Ficha				: 302
Funcional programática		
: 10.06.10.301.1182.2.056.339030.01.3010000
Valor				: R$ 6.844,85
Ficha				: 303
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Funcional programática		
: 10.06.10.301.1182.2.056.339030.05.3010000
Valor				: R$ 108.040,00
Ficha				: 329
Funcional programática		
: 12.02.06.122.1176.1.100.449052.01.4500000
Valor				: R$ 1.426,00
Ficha				: 330
Funcional programática		
: 12.02.06.122.1176.2.101.339030.01.4500000
Valor				: R$ 44.833,82
Ficha				: 348
Funcional programática		
: 12.04.06.182.1179.1.100.449052.01.1100000
Valor				: R$ 15.572,00
Ficha				: 455
Funcional programática		
: 18.01.08.244.1119.2.008.339030.05.5100000
Valor				: R$ 1.500,00
Ficha				: 463
Funcional programática		
: 18.01.08.244.1120.2.054.339030.05.5100000
Valor				: R$ 8.758,00
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– dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil – SINPDEC –
e o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil – CONPDEC – e autoriza
a criação de sistema de informações e monitoramento de desastres, e dá
outras providências;
CONSIDERANDO a Lei Complementar 112 de 20 de dezembro de 2011,
Capítulo I – Da Organização Básica da Prefeitura – Artigo 52, Inciso III –
Órgãos de Administração Específica, alínea D – que nomina Secretaria de
Transportes e Defesa Social;
CONSIDERANDO a Lei Complementar 112 de 20 de dezembro de 2011,
Capítulo III – Da Competência dos Órgãos de Assessoramento, Seção XII,
Artigo 76, Incisos I a XV;
CONSIDERANDO que a Secretaria de Transportes e Defesa Social (SETRANDES), por intermédio do Departamento Municipal de Defesa Civil de
Vinhedo (DEMDEC), desenvolve, de acordo com as peculiaridades do município, planos preventivos e de contingência visando à minimização de desastres, conforme a Lei Complementar 90 / 2010, de 01 de fevereiro de 2010;
CONSIDERANDO o Decreto Municipal 279 de 20 de novembro de 2017
que institui o Comitê da Cidade Resiliente e dá outras providências;

Ficha				: 507
Funcional programática		
: 10.02.10.301.1004.2.101.449052.01.3100000
Valor				: R$ 17.981,20

CONSIDERANDO o Decreto Municipal 064, de 13 de março de 2020, que
dispõe sobre a criação do Comitê Municipal de Enfrentamento e Prevenção
da doença por coronavírus (Covid-19) e dá outras providências.

Total da Anulação		

CONSIDERANDO o Decreto Municipal 075, de 24 de março de 2020, que
altera, acrescenta e revoga dispositivos no Decreto Municipal n° 073, de 20
de março de 2020 que “Declara Estado de Calamidade Pública no Município
de Vinhedo e define outras medidas para o enfrentamento da pandemia decorrente do COVID-19 (Novo Coronavírus)”, e dá outras providências.

: R$ 300.124,36

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 maio 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 123, de 04 de junho de 2020.
Dispõe sobre o Plano de Contingência de Defesa Civil de Vinhedo com
vistas à Operação Estiagem 2020 e dá outras providências.

CONSIDERANDO O Decreto Municipal 094, de 22 de abril de 2020, que
em recente reunião virtual no dia 20 de abril pelo Comitê Municipal de Enfrentamento e Prevenção do Coronavírus (COVID19), instituído pelo Decreto
Municipal 064/2020, ficando deliberado de forma unânime entre seus Membros no sentido de após constatado que os referidos dados epidemiológicos
municipais estão dentro do percentual da margem de segurança recomendado pelo Boletim Epidemiológico nº 07, de 06 de abril de 2020 do Ministério
da Saúde, possibilitou então a migração ao Distanciamento Social Seletivo
(DSS), com restabelecimento gradual do funcionamento de alguns serviços
e atividades comerciais, sem prejuízo de suspensão imediata em caso de
eventual mudança no cenário epidemiológico;
CONSIDERANDO que se inicia o período de estiagem com as estações
outono/inverno quando ocorre sensível diminuição das chuvas, da umidade
relativa do ar, e das temperaturas; que isso contribui para aglomeração de
pessoas em locais semi-confinados e/ou confinados, em locais abertos, mas
sob baixas temperaturas; e que aumentam as manifestações que afetam os
sistemas, imunológico e respiratório;
CONSIDERANDO a necessidade da articulação do Sistema Municipal de
Defesa Civil, que por adequação à nova nomenclatura colocada na Lei Federal 12.608, passa a ser denominado como Sistema Municipal de Proteção e
Defesa Civil – SIMPDEC – para que possa enfrentar da melhor forma possível às situações adversas que poderão ocorrer nesse período;

Jaime Cruz, Prefeito Municipal de Vinhedo, Estado de São Paulo, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VII, do art. 72, da Lei Orgânica do Município; e

CONSIDERANDO a importância da adoção de medidas estabelecidas
pela Carta Humanitária, bem como suas Normas Mínimas de Resposta pelos
órgãos da Administração Municipal responsáveis pela Assistência Humanitária em Situação de Desastre;

CONSIDERANDO a adequação legal à Lei Federal 12.608 de 11 de abril
de 2012 que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil – PNPDEC

CONSIDERANDO o § 5°. Do art. 144 da Constituição Federal de 1988;
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CONSIDERANDO a necessidade de otimizar os recursos existentes e antecipar situações de risco, articulando a participação das Secretarias Municipais envolvidas, órgãos de atendimento emergencial e da própria comunidade em cumprimento das ações de Proteção e Defesa Civil;
CONSIDERANDO a necessidade de minimizar os efeitos que acometem
o Município;
CONSIDERANDO que a Proteção e Defesa Civil compreendem o conjunto de medidas preventivas, socorro, mitigação, assistência e recuperação,
destinadas tanto a evitar as consequências danosas de eventos previsíveis,
quanto a preservar a moral da população e restabelecer o bem-estar social,
quando da ocorrência desses eventos;
CONSIDERANDO que, em situações de desastres, as atividades de primeiro atendimento são de responsabilidade do Governo Municipal, e que os
órgãos e setores da Administração Municipal devem colocar à disposição da
Proteção e Defesa Civil todos os meios e recursos disponíveis para o bom
desempenho de suas ações;
CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal de Transportes e Defesa
Social – SETRANDES, por intermédio do Departamento Municipal de Defesa
Civil de Vinhedo – DEMDEC, desenvolve, de acordo com as peculiaridades
do município, planos preventivos e de contingência visando à minimização de
desastres, conforme a Lei Complementar n.º 90, de 01 de fevereiro de 2010;
CONSIDERANDO o Decreto nº 008 de 24 de janeiro de 2011, que aprova
Plano de Ação Preventiva do Sistema Municipal de Defesa Civil de Vinhedo – SIMDEC – tendo por finalidade estabelecer um conjunto de diretrizes
e informações para a adoção de procedimentos lógicos e administrativos,
estruturados para a ação coordenada e rápida em situações de emergência;
CONSIDERANDO o Decreto n° 009, Anexo II, que dispõe sobre o Plano
de Chamada e Sobreaviso do Departamento Municipal de Defesa Civil – DEMDEC;
CONSIDERANDO que a Defesa Civil de Vinhedo está integrada ao Sistema Estadual de Defesa Civil e que centraliza as ações de coleta de dados
meteorológicos;
CONSIDERANDO a necessidade de definir procedimentos em casos de
decretação de Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública em
consonância com a Legislação Federal;
CONSIDERANDO a necessidade da articulação do Sistema Municipal de
Proteção e Defesa Civil, para que possa enfrentar da melhor forma possível
as situações adversas que poderão ocorrer no período considerado de estiagem durante o inverno;
CONSIDERANDO a inscrição e adesão a Campanha Mundial para Redução de Desastres 2010-2015, Desenvolvendo Cidades Resilientes, junto ao
Escritório das Nações Unidas para Redução de Riscos e Desastres – UNISDR/ONU, reafirmada para o período de 2015 até 2030 pelo Marco de Sendai
em março de 2015;
Considerando o Marco de Sendai que amplia a Campanha Mundial para
Redução de Desastres 2015-2030, Desenvolvendo Cidades Resilientes, junto ao Escritório das Nações Unidas para Redução de Riscos e Desastres –
UNISDR/ONU;
CONSIDERANDO a deliberação da Câmara Temática de Proteção e Defesa Civil da Região Metropolitana de Campinas que institui a Plataforma
Regional para Redução de Riscos e Desastres para a Região de Campinas;
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CONSIDERANDO que constitucionalmente, compete ao Corpo de Bombeiros Militar de cada Estado, além de outras atribuições, a prevenção e debelação de incêndios;
CONSIDERANDO que no § 5º do art. 144 da Constituição Federal está
previsto que incumbe aos Corpos de Bombeiros Militares dos Estados a execução de atividades de Defesa Civil, e que a segurança pública está dentro
do poder de polícia do Estado;
CONSIDERANDO o Sistema de Comando em Operações – SCO – como
o sistema padrão para responder emergências e situações críticas e estruturar a forma de organização e gerenciamento de desastres ou eventos planejados;
CONSIDERANDO que o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo,
membro nato da Defesa Civil, operacionaliza e executa o Sistema de Comando de Operações em Emergência – SICOE;
CONSIDERANDO a necessidade de otimizar os recursos existentes e antecipar situações de risco, articulando a participação das Secretarias Municipais envolvidas, órgãos de atendimento emergencial e da própria comunidade em cumprimento das ações de Proteção e Defesa Civil;
CONSIDERANDO que para minimizar os prejuízos e principalmente para
preservar vidas, está sendo decretada a “OPERAÇÃO ESTIAGEM 2020”, no
período compreendido entre 1º de maio de 2020 e 30 de setembro de 2020,
que envolve diversos órgãos do Sistema Municipal de Proteção e Defesa
Civil – SIMPDEC, por meio do Plano de Contingência de Defesa Civil em
consonância com a Operação Estiagem, que dispõe sobre a implantação da
Rede de Alerta de Desastres do Sistema Municipal de Proteção e Defesa
Civil;
D e c r e t a:
Art. 1° Fica instituído o Plano de Contingência para a Operação Estiagem
2020, que terá vigência retroativa no período de 1° de maio a 30 de setembro
de 2020, podendo ser prorrogado se as condições meteorológicas e/ou epidemiológicas, adversas, assim exigirem.
§1.º O Plano de Contingência – Operação Estiagem 2020 – terá como
base técnica de acompanhamento e tomada de decisões, o mapeamento das
áreas de riscos, neste consideradas as áreas verdes do município bem como
terrenos urbanos providos de vegetação, que para todos os efeitos ficam considerados parte deste Decreto; além dos Boletins Oficiais Epidemiológicos
emitidos e/ou seguidos pela Secretaria Municipal de Saúde.
§2.º As Áreas de Risco consideradas no § 1.º deste artigo, serão monitoradas pelo DEMDEC e terão prioridade de observação e enfrentamento de
eventos adversos durante o Plano de Contingências na Operação Estiagem
2020.
§3º As ações e efeitos relacionados à COVID19 cabem orientação e determinação da Secretaria Municipal de Saúde e do Comitê Municipal Para
o Enfrentamento da COVID19, devendo o Sistema Municipal de Proteção e
Defesa Civil – SIMPDEC – colocar-se à disposição para os apoios requeridos
e necessários.
Art. 2º Para os fins deste Decreto fica instituído o Comitê Municipal de
Gestão de Riscos e Gerenciamento de Desastres e Sistema Integrado de Informações e Monitoramento de Desastres de Vinhedo – Cad Risco – da Operação Estiagem 2020 que servirá de Gabinete de Gestão de Crises, visando
organizar os meios existentes e apoiar o Prefeito Municipal no processo de
tomada de decisão, na gestão de situações de crise.
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Parágrafo único. O desencadeamento, a coordenação e a supervisão das
ações do Plano de Contingência de que trata este Decreto são de responsabilidade do Departamento Municipal de Defesa Civil – DEMDEDC – da
Operação Estiagem 2020.
Art. 3º Ficam estabelecidos como órgãos componentes do Comitê Municipal de Gestão de Riscos e Gerenciamento de Desastres e Sistema Integrado
de Informações e Monitoramento de Desastres de Vinhedo – Cad Risco – as
seguintes Secretarias Municipais:
I – Secretaria Municipal de Transportes e Defesa Social;
II – Secretaria Municipal de Governo;
III – Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos;
IV – Secretaria Municipal de Obras;
V – Secretaria Municipal de Serviços;
VI – Secretaria Municipal de Assistência Social;
VII – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo;
VIII – Secretaria Municipal de Saúde;
IX – Secretaria Municipal de Fazenda;
X – Saneamento Básico de Vinhedo – SANEBAVI.
Art. 4º Na operacionalização do Sistema de Comando em Operações –
SCO - nos momentos de enfrentamento dos eventos adversos e / ou crises
estabelecidas, quando estabelecido o Centro de Operação de Emergências
– COE – fica considerada como Instituição convidada e componente da Coordenadoria Executiva da Operação Estiagem 2020, o Corpo de Bombeiros do
Estado de São Paulo, conforme respeitadas as suas funções legais.
§1º Quando da instalação do Comando de Gerenciamento de Emergências – CGE – e de reunião do Comitê Municipal de Gestão de Riscos e Gerenciamento de Desastres e Sistema Integrado de Informações e Monitoramento de Desastres de Vinhedo – Cad Risco – da Operação Estiagem 2020,
fica determinado como local pré-estabelecido de gerenciamento a Central de
Inteligência, Comunicação e Monitoramento – CICOM – da Secretaria Municipal de Transportes e Defesa Social, cabendo ao Comitê a decisão sobre uma
necessária ou adequada troca de local;
§2º Prevalece, durante o período de enfrentamento da pandemia de COVID19, a prioridade de reuniões por vídeo-conferência por meio de plataformas e/ou mídias ou redes digitais, mantendo-se o distanciamento social entre
as pessoas.
Art. 5º Os relatórios e as propostas elaborados pelos órgãos que compõem o Plano de Contingência deverão ser encaminhados para apreciação
do Secretário Municipal de Transportes e Defesa Social e do Secretário Municipal de Governo, cabendo exclusivamente a estes a divulgação de informações relativas ao plano.
Art. 6º Caberão, respectivamente, aos órgãos municipais as seguintes
atribuições:
I – Secretaria Municipal de Obras:
a) informar à Coordenadoria Executiva da Operação Estiagem 2020 a situação de imóveis interditados nos últimos 4 (quatro) anos;
b) implementar projeto de autoconstrução, ampliando o fornecimento e a
divulgação do manual de orientação para habitação econômica, em conjunto
com ações da Secretaria Municipal de Habitação;
c) indicar engenheiros e/ou técnicos para auxiliar nos projetos de habitações econômicas;
d) acompanhar a situação de imóveis sinistrados até sua completa demolição e posterior recuperação da área;
e) intensificar a fiscalização, visando identificar a construção de novos
imóveis irregulares ou clandestinos;
f) atualizar, junto ao Departamento Municipal de Defesa Civil, o cadastro
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de mobilização da Rede de Alerta de Desastres, do Sistema Municipal de
Proteção e Defesa Civil.
II – Secretaria Municipal de Transportes e Defesa Social:
a) promover e coordenar as ações do SIMDEC, por intermédio do Departamento Municipal de Defesa Civil, e compatibilizar as ações de prevenção
ou minimização de danos provocados em circunstâncias de desastres;
b) coordenar as ações de Segurança Pública e a atuação da Guarda Civil
Municipal, visando à preservação da ordem pública, da incolumidade das
pessoas e do patrimônio nas áreas em situação de desastre, bem como em
abrigos de emergência que venham a ser instalados;
c) promover atividades de motivação e capacitação para todos os profissionais envolvidos na Operação Estiagem 2020;
d) assegurar a interdição e desvio do trânsito nas áreas já sinistradas ou
na iminência de desastre, através do Departamento de Trânsito, em estreita
ligação com a Secretaria Municipal de Serviços Municipais e o Departamento
Municipal de Defesa Civil;
e) identificar e relacionar vias públicas e logradouros; patrimônios públicos
e privados; áreas de proteção ambiental, cultural e históricas sujeitadas ao
fogo e seus sinistros, encaminhando-a a Coordenadoria Executiva da Operação Estiagem 2020 e ao Departamento Municipal de Defesa Civil;
f) apoiar as ações preventivas e a fiscalização das áreas públicas e privadas relacionadas à proteção ambiental; reservas naturais, fragmentos de
mata e florestas; lotes urbanos com cobertura vegetal; e apontadas como
necessárias pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo – SEMAURB – através do Grupo de Ação Preventiva Ambiental – GAPA da Guarda Civil Municipal;
g) compor a Central de Inteligência, Monitoramento e Comunicação – CICOM – como base de gerenciamento das logísticas de operação e comunicação necessárias à execução da Operação Estiagem 2020;
h) compor a Brigada de Combate a Incêndios em Coberturas Vegetais
através do Grupo de Ações Preventivas Ambientais – GAPA – juntamente
com a Defesa Civil de Vinhedo e com o necessário apoio da Instituição da
Guarda Civil Municipal e demais Secretarias Municipais solicitadas, exclusivamente para apoio ao Corpo de Bombeiros;
i) atualizar, junto ao Departamento Municipal de Defesa Civil, o cadastro
de mobilização da Rede de Alerta de Desastres, do Sistema Municipal de
Proteção e Defesa Civil.
III – Secretaria Municipal de Governo:
a) disponibilizar espaço físico para instalação de uma Sala de Crise, quando se fizer necessário;
b) implementar resposta nas ações de desastres que serão coordenadas
pela Secretaria Municipal de Transportes e Defesa Social, através do Departamento Municipal de Defesa Civil;
c) concentrar através da Diretoria de Comunicação, todas as ações oficiais de divulgação das ações de Defesa Civil, tanto nos momentos de normalidade quanto nas contingências;
d) apoiar nas ações de comunicação social dando visibilidade às atividades da Operação Estiagem 2020;
e) atualizar, junto ao Departamento Municipal de Defesa Civil, o cadastro
de mobilização da Rede de Alerta de Desastres, do Sistema Municipal de
Proteção e Defesa Civil.
IV – Secretaria Municipal de Saúde:
a) desenvolver ações preventivas junto às unidades básicas de saúde e
às comunidades sobre as doenças respiratórias, doenças de inverno, e demais manifestações típicas da estação de acordo com os protocolos do Ministério da Saúde;
b) apoiar as ações de Resgate do Corpo de Bombeiros no Município através do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência de Vinhedo,
no limite de suas funções legais conforme a Portaria MS nº 2048/2001;
c) receber, orientar e/ou encaminhar através do sistema público de saúde
as vítimas de eventos adversos, desastres, e crises estabelecidas, confor-
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me indiquem as necessidades médicas, por meio de Pronto Socorro, Pronto
Atendimento, e Emergência em Hospitais de Referência;
d) definir equipes de apoio para manutenção da saúde das comunidades
locais em circunstância de desastres, em estreita ligação com a Secretaria
Municipal de Assistência Social e com a Secretaria Municipal de Habitação;
e) prestar serviço de Verificação de Óbito, dentro dos critérios que a lei
vigente estabeleça;
f) atualizar, junto ao Departamento Municipal de Defesa Civil, o cadastro
de mobilização da Rede de Alerta de Desastres, do Sistema Municipal de
Defesa de Defesa Civil.
g) Manter atualizado e informado o Sistema Vigidesastres junto ao Ministério da Saúde;
h) Coordenar e direcionar as informações, diretrizes e ações sobre a Pandemia da COVID19 no município de Vinhedo, junto do Comitê Municipal Para
o Enfrentamento da COVID19;
i) atualizar, junto ao Departamento Municipal de Defesa Civil, o cadastro
de mobilização da Rede de Alerta de Desastres, do Sistema Municipal de
Proteção e Defesa Civil;

impactos econômicos por ocasião de desastre;
c) atualizar, junto ao Departamento Municipal de Defesa Civil, o cadastro
de mobilização da Rede de Alerta de Desastres, do Sistema Municipal de
Proteção e Defesa Civil.

V – Secretaria Municipal de Administração:
a) priorizar os processos de licitações em prevenção e respostas aos desastres;
b) prestar meios acessórios para impressões e cópias de documentos e
formulários úteis e utilizados em situações de crise;
c) planejar e viabilizar estudos para que as Secretarias Municipais estabeleçam plantões em situações de desastre, ameaças e riscos, dentro do
Sistema Municipal de Defesa Civil;
d) atualizar, junto ao Departamento Municipal de Defesa Civil, o cadastro
de mobilização da Rede de Alerta de Desastres, do Sistema Municipal de
Proteção e Defesa Civil.

X – Secretaria Municipal da Fazenda:
a) disponibilizar recursos para pagamentos emergenciais que se obriguem
pelo Departamento Municipal de Defesa Civil, ou pelas Secretarias Municipais por consequência de suas ações no Sistema Municipal de Proteção e
Defesa Civil;
b) atualizar, junto ao Departamento Municipal de Defesa Civil, o cadastro
de mobilização da Rede de Alerta de Desastres, do Sistema Municipal de
Proteção e Defesa Civil.

VI – Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos:
a) dar suporte aos órgãos do SIMPDEC nas ações de controle e fiscalização das atividades na iminência ou durante o desastre, e contribuir na
elaboração de Pareceres e Diretrizes em conjunto com as Secretarias Municipais e Órgãos Técnicos no sentido de regular aplicação dos ditames legais,
especialmente aqueles afetos as responsabilidades e divisão de tarefas;
b) elaboração e acompanhamento de Ações Judiciais necessárias à salvaguarda do interesse coletivo;
c) atualizar, junto ao Departamento Municipal de Defesa Civil, o cadastro
de mobilização da Rede de Alerta de Desastres, do Sistema Municipal de
Proteção e Defesa Civil.
VII – Secretaria Municipal de Assistência Social:
a) fornecer ao Departamento Municipal de Defesa Civil e à Coordenadoria
Executiva da Operação Estiagem 2020, cadastro atualizado dos abrigos de
emergência;
b) administrar os abrigos de emergência, prestando assistência e fornecendo os suprimentos necessários à sobrevivência dos abrigados;
c) atender a demanda dos estágios da rede de alerta e alarme auxiliando
na recepção e acolhimento provisório de pessoas expostas aos fenômenos
do frio de maneira a proteger a vida e garantir condições de sobrevivência;
d) Observar e fazer cumprir, no âmbito das competências municipais, o
Protocolo Nacional para Proteção Integral das Crianças e Adolescentes Idosos e Deficientes Físicos em situação de desastres;
e) atualizar, junto ao Departamento Municipal de Defesa Civil, o cadastro
de mobilização da Rede de Alerta de Desastres, do Sistema Municipal de
Proteção e Defesa Civil.
VIII – Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Agricultura:
a) fornecer ao Departamento Municipal de Defesa Civil cadastro atualizado com a relação das indústrias e comércios para logística de apoio em
situações de desastre;
b) dar suporte ao Departamento Municipal de Defesa Civil em análises de

IX – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo:
a) realizações de atividades culturais para alívio da tensão e estresse em
locais criados para servirem temporariamente de abrigos para desabrigados;
b) sessões de leituras e empréstimos de livros; apresentações de grupos
das Oficinas Culturais em campanhas pró-desabrigados e desalojados;
c) cessão do Teatro Municipal para apresentações culturais objetivando
arrecadação de donativos para vítimas de eventos adversos no Município;
d) criar os meios possíveis e necessários para prover todos os itens anteriores mantendo-se o distanciamento social durante o enfrentamento da
Pandemia da COVID19;
e) atualizar, junto ao Departamento Municipal de Defesa Civil, o cadastro
de mobilização da Rede de Alerta de Desastres, do Sistema Municipal de
Proteção e Defesa Civil.

XI – Secretaria Municipal de Esportes e Lazer:
a) incentivar atividades em praças esportivas com o intuito de desmotivar
o uso de áreas utilizadas irregularmente em atividades aquáticas com risco
de afogamento (rios, lagos, lagoas, córregos, tanques, etc.);
b) liberar espaços esportivos para abrigar as famílias desabrigadas frente
a eventos adversos;
c) atuar com equipe operacional de recursos humanos em ações orientadas de combate a fogo em coberturas vegetais, e/ou outras ações necessárias de contingente humano de apoio, em casos de alagamentos, deslizamentos, e outras ações de Defesa Civil;
d) atualizar, junto ao Departamento Municipal de Defesa Civil, o cadastro
de mobilização da Rede de Alerta de Desastres, do Sistema Municipal de
Proteção e Defesa Civil.
XII – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo:
a) fazer realizar Campanha Preventiva de Combate ao Fogo e a Estiagem
em parceria com o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo e a Defesa
Civil;
b) mapear os espelhos de água (rios, lagos, lagoas, córregos, tanques
e, em especial, açudes e barragens), disponibilizando os dados ao Comitê
Municipal de Gestão de Riscos e Gerenciamento de Desastres e Sistema
Integrado de Informações e Monitoramento de Desastres de Vinhedo – Cad
Risco – da Operação Estiagem 2020 e ao Departamento Municipal de Defesa Civil;
c) fiscalizar e atuar preventivamente no cumprimento das leis e normas
de proteção ambiental, e encaminhar à Coordenação Executiva da Operação
Estiagem 2020, relação das notificações efetuadas aos proprietários de área
que venha a sofrer queimada, ou cidadão que desperdice água, ou descumpra ações preventivas no Município, quando de denúncias formuladas ao
sistema municipal de comunicação;
d) encaminhar ao Comitê Municipal de Gestão de Riscos e Gerenciamento de Desastres e Sistema Integrado de Informações e Monitoramento de
Desastres de Vinhedo – Cad Risco – da Operação Estiagem 2020 e ao
Departamento Municipal de Defesa Civil, a listagem fornecida pelos Bombeiros das áreas, rurais ou urbanas, afetadas por queimadas em Vinhedo,
mantendo-a atualizada;
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e) suporte técnico em eventos adversos de fogo, sobretudo em áreas de
preservação permanente e ambientais;
f) pareceres específicos para tratativas de cunho ambientais;
g) atualizar, junto ao Departamento Municipal de Defesa Civil, o cadastro
de mobilização da Rede de Alerta de Desastres, do Sistema Municipal de
Proteção e Defesa Civil.
XIII – Secretaria Municipal de Educação:
a) implementar ações de prevenção, que institui o programa “Defesa Civil
nas Escolas”, da rede municipal de ensino, sobretudo campanhas pontuais
contra queimadas e pela preservação da água como bem natural de valor
inestimável;
b) apresentar ao Comitê Municipal de Gestão de Riscos e Gerenciamento
de Desastres e Sistema Integrado de Informações e Monitoramento de Desastres de Vinhedo – Cad Risco – da Operação Estiagem 2020 o cadastro de
espaço físico para instalação de abrigos emergenciais, bem como, logística
e a mão de obra para atendimento aos desabrigados, particularmente no que
diz respeito à sua alimentação, em estreita ligação com as Secretarias Municipais de Promoção e Assistência Social, Esportes e Lazer, e o Fundo Social
de Solidariedade;
c) Orientar professores e profissionais da Educação nos tratos de prevenção com relação aos fenômenos do frio e a estiagem, principalmente das decorrências da baixa umidade relativa do ar, em conformidade com os índices
previstos na rede de alerta e alarme;
d) atualizar, junto ao Departamento Municipal de Defesa Civil, o cadastro
de mobilização da Rede de Alerta de Desastres, do Sistema Municipal de
Proteção e Defesa Civil.
XIV – Secretaria Municipal de Habitação:
a) solicitar e acompanhar processos de vistoria nas edificações em áreas
de risco, promovendo ou articulando a remoção preventiva dos seus moradores em estreita ligação com o Departamento Municipal de Defesa Civil,
Secretaria Municipal de Obras e Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos;
b) disponibilizar acesso a abrigos provisórios, não emergenciais, aos moradores de habitações sinistradas devidamente certificadas pela Defesa Civil;
c) dar suporte às populações flageladas, no âmbito de suas atribuições,
com estreita ligação com o Departamento Municipal de Defesa Civil, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Obras, e Secretaria Municipal de Serviços Municipais;
d) atualizar, junto ao Departamento Municipal de Defesa Civil, o cadastro
de mobilização da Rede de Alerta de Desastres, do Sistema Municipal de
Proteção e Defesa Civil.
XV – Secretaria Municipal de Serviços:
a) apoiar as ações de Defesa Civil em desabamentos, deslizamentos,
inundações e alagamentos, quedas de árvores – inclusive em áreas particulares quando na situação de sinistro, desastre e emergência –; postes energizados direcionando a Companhia de Energia Elétrica competente;
b) apoiar efetivamente ações preventivas e contingenciais de combate ao
fogo em coberturas vegetais, inclusive com fornecimento de Caminhões pipas com água de reuso para combate ao fogo exclusivamente em apoio aos
Bombeiros, na Operação Estiagem 2020;
c) apoiar com estrutura operacional de máquinas, equipamentos e pessoal, as ações efetivas de prevenção e contingências frente aos eventos adversos que possam recair sobre o Município;
d) reabilitação do cenário do desastre, compreendendo os seguintes danos: avaliação dos danos; desobstrução e remoção dos escombros; limpeza,
descontaminação, desinfecção e desinfestação do ambiente – inclusive em
áreas particulares quando na situação de sinistro, desastre e emergência –;
reabilitação dos serviços essenciais.
e) priorizar a alocação de recursos para assistência às populações e a
realização de obras e serviços de prevenção e recuperação nas áreas em
estado de calamidade pública ou situação de emergência;
f) prever recursos orçamentários próprios necessários às ações de Defesa
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Civil;
g) atualizar, junto ao Departamento Municipal de Defesa Civil, o cadastro
de mobilização da Rede de Alerta de Desastres, do Sistema Municipal de
Proteção e Defesa Civil.
XVI – Saneamento Básico Vinhedo – SANEBAVI:
a) intensificar o controle das atividades capazes de provocar desastres;
b) apoiar no monitoramento das estações meteorológicas e pluviômetros
mecânicos;
c) disponibilizar apoio logístico com maquinários e equipamentos;
d) disponibilizar informações sobre localização de adutoras;
e) atualizar, junto ao Departamento Municipal de Defesa Civil, o cadastro
de mobilização da Rede de Alerta de Desastres, do Sistema Municipal de
Proteção e Defesa Civil.
XVII – Fundo Social de Solidariedade de Vinhedo:
a) atendimento às famílias de extrema carência;
b) encaminhamento de famílias à Secretaria Municipal de Assistência Social;
c) articular junto a Sociedade Civil, entidades, empresas, e órgãos públicos para arrecadação de ajuda humanitária;
d) atualizar, junto ao Departamento Municipal de Defesa Civil, o cadastro
de mobilização da Rede de Alerta de Desastres, do Sistema Municipal de
Proteção e Defesa Civil.
XVIII – Departamento Municipal de Defesa Civil - DEMDEC:
a) elaborar e difundir o Plano de Contingência para a Operação Estiagem
2020 ao Sistema Municipal de Defesa Civil;
b) coordenar e supervisionar as ações de Defesa Civil;
c) promover a consolidação e a interligação das informações de riscos e
desastres no âmbito do SIMDEC;
d) manter o Sistema Nacional e Estadual informados sobre as ocorrências
de desastres em atividades de Defesa Civil;
e) articular-se junto aos órgãos de monitoramento, alerta e alarme, com o
objetivo de otimizar a previsão de desastres elencados no Código Brasileiro
de Desastres – COBRADE;
f) propor à autoridade municipal a decretação de situação de emergência
ou de estado de calamidade pública, observando os critérios estabelecidos
pelo Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil – CONPDEC;
g) proceder à avaliação de danos e prejuízos das áreas atingidas por desastres, através do preenchimento do Formulário de Informações do Desastre – FIDE – e a Declaração Municipal de Atuação Emergencial – DMATE,
com base nas informações prestadas pelos órgãos integrantes do Sistema
Municipal de Defesa Civil;
h) articular-se com a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil – CEDEC/
SP, para o cumprimento do PPDC – Plano Preventivo de Defesa Civil – específico para Operação Estiagem na Região de Campinas;
h) articular-se com a Coordenadoria Regional de Defesa Civil – REDEC
I/5, para centralização de dados de índices pluviométricos, bem como para a
participação do Plano de Contingência da Região de Campinas – CONCAMP;
i) implantar bancos de dados e elaborar mapas temáticos sobre ameaças
múltiplas, vulnerabilidades, mobiliamento do território, nível de riscos e recursos relacionados com equipamentos disponíveis para o apoio às operações;
j) coordenar e comandar a Rede Nacional de Rádio Amadores em Emergências – RENER- Municipal;
k) monitorar os postos de coletas de índices pluviométricos que correspondem às divisões geográficas de interesse do Departamento Municipal de
Defesa Civil; e monitorar e coletar os índices pertinentes de temperaturas
ambientais, e de umidade relativa do ar;
l) incentivar e homologar o funcionamento de Núcleos Comunitários de
Defesa Civil localizados em áreas de risco;
m) declarar mudanças de níveis da operação – Atenção, Alerta e Emergência;
n) estabelecer ações integradas junto ao Corpo de Bombeiros nas ativida-
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des de prevenção e socorro;
o) coordenar a Rede de Alerta de Desastres do Sistema Municipal de Defesa Civil.
p) implementar ações estabelecidas no Quadro de Sendai proporcional
com as quatro prioridades relacionadas a gestão do risco de desastres:
1. Compreender o risco de desastres.
2. Fortalecer a governação do risco de desastres para gerir o risco
3. Investir na redução do risco de desastres para a resiliência.
4. Aumentar os preparativos para casos de desastre para dar uma resposta eficaz, e “reconstruir melhor” nos âmbitos da recuperação, reabilitação e
reconstrução.
q) Apoiar a Secretaria Municipal de Saúde e o Comitê Municipal Para o
Enfrentamento da COVID19 em todas as ações requeridas, dentro de suas
capacidades administrativas, técnicas e legais;
§1.º. Manter com dedicação exclusiva durante o período da Operação Estiagem 2020 os seguintes servidores públicos municipais abaixo relacionados, no exercício regular de suas funções, lotados na Secretaria Municipal de
Transportes e Defesa Social – SETRANDES – no Departamento Municipal de
Defesa Civil – DEMDEC VINHEDO.
Maurício Roberto Barone – Diretor DEMDEC / GCM Vinhedo – RF 2378
José Carlos Aparecido Teixeira – Guarda Civil Municipal – RF 2410
Marcos Antônio Fidelis – Guarda Civil Municipal – RF 2301
José Lídio de Moraes – Guarda Civil Municipal – RF 1915
Valdinei Bernardo de Almeida – Guarda Civil Municipal – RF 1689
Eusébio Apolinário dos Santos – Agente de Apoio Externo Resgatista – RF
5632
Pedro Marcelo Bressan – Agente de Apoio Externo Resgatista – RF 5635
Paulo Henrique Cestarolli – Guarda Civil Municipal – RF 4335
Carlos Mathias – Guarda Civil Municipal GAPA – RF 2307
José Adilson do Santos – Guarda Civil Municipal GAPA – RF 3414
Antônio Carlos de Souza – Guarda Civil Municipal GAPA – RF 1922
André Ricardo Bianchini – Guarda Civil Municipal GAPA – RF 3428
§2.º. Manter no âmbito do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil,
durante o exercício da Operação Estiagem 2020, o Plano de Chamada e
Sobreaviso;
r) participar das ações da Campanha Construindo Cidades Resilientes;
Art. 7º Todos os órgãos que fazem parte do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil deverão observar os índices e estruturas que constam do
Plano de Ação Preventiva do Decreto nº 008 de 24 de janeiro de 2011; e no
Anexo II do Decreto 009 de 24 de janeiro de 2011 – Plano de Chamada e Sobreaviso do Departamento Municipal de Defesa Civil – DEMDEC – e tendo-os
por base, deverão:
I - indicar profissionais para referência sobre o recebimento e repasse de
todas as informações pertinentes à Operação Estiagem 2020, assim como a
mudança dos níveis de operação, situações dos eventos e equipes de plantão, sendo estes de fácil localização, visando atender a Rede de Alerta de
Desastres do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil;
II - disponibilizar para o Departamento Municipal de Defesa Civil endereço eletrônico e fax para recebimento diário de previsões do tempo e alertas
meteorológicos;
III - disponibilizar, mediante acionamento do Departamento Municipal de
Defesa Civil, equipe de plantão durante o horário de expediente, bem como
fora dele, enviando a escala ao Departamento Municipal de Defesa Civil, podendo ser mensal ou semanal, em caráter de sobreaviso.
Art. 8º Fica adotado, como padrão, 13 ºC (treze graus Celsius) para definir
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o alerta em função da queda brusca de temperatura, no âmbito do Plano de
Contingência para a Operação Estiagem 2020, junto à Secretaria Municipal
de Assistência Social.
Art. 9º Os Órgãos do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil –
SIMDEC – deverão priorizar providências administrativas para o suporte do
disposto neste Decreto e em conformidade com o Decreto nº 008 de 24 de
janeiro de 2011.
§1º O Departamento Municipal de Defesa Civil é o órgão responsável pela
centralização das informações do Plano de Contingência para a Operação
Estiagem 2020, pelo acionamento e controle das emergências, bem como a
emissão de boletins de alerta.
§2º O Departamento Municipal de Defesa Civil, em caso de necessidade, deverá solicitar auxílio técnico e assessoramento, para as providências
preventivas e repressivas a serem tomadas, junto à Coordenadoria Regional
de Defesa Civil – REDEC I/5, ao Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia
Civil, Polícia Ambiental, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA, Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas – CIIAGRO/
IAC, Centro de Ensino de Pesquisas em Agricultura – CEPAGRI/UNICAMP,
CPFL, CETESB, Departamento Estadual de Recursos Naturais – DPRN, e
Rede Integrada de Emergências – RINEM.
§3º O Departamento Municipal de Defesa Civil, deverá fazer a disseminação de informações sobre cuidados com exposição solar quando os raios
ultravioletas atingirem índice a partir de 8, conforme dados do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos – CPTEC /INPE.
§4º O Departamento Municipal de Defesa Civil, deverá fazer a disseminação de informações sobre alto risco de incêndios conforme modelo do Centro
de Monitoramento e Mitigação de Seca e Adversidades Hidrometeorológicas
– INFOSECA, pertencente ao Instituto Agronômico de Campinas – IAC.
Art. 10. Visando à monitorização do Plano de Contingência para a Operação Estiagem 2020, o Departamento Municipal de Defesa Civil realizará plantão 24 horas, podendo ser requisitado temporariamente servidores de órgãos
ou autarquias municipais necessárias à prestação de serviços eventuais nas
ações de Defesa Civil, e em conformidade com o Plano de Chamada e Sobreaviso, conforme o Anexo II do Decreto nº 009 de 24 de janeiro de 2011,
neste Decreto apresentado como Anexo I.
Parágrafo único. O servidor público municipal requisitado na forma do caput deste artigo ficará à disposição do Departamento Municipal de Defesa
Civil, sem prejuízo do cargo ou função que ocupe, vencimentos e demais
vantagens, não fazendo jus à retribuição ou gratificação especial.
Art. 11. Os órgãos mencionados no art. 3.º deste Decreto, e que fazem
parte da Coordenadoria Executiva da Operação Estiagem 2020, deverão:
I - indicar profissionais para referência sobre o recebimento e repasse de
todas as informações pertinentes à Operação Estiagem 2020, assim como a
mudança dos níveis de operação, situações dos eventos e equipes de plantão, sendo estes de fácil localização, visando atender a Rede de Alerta de
Desastres do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil;
II - disponibilizar para o Departamento Municipal de Defesa Civil – DEMDEC, endereço eletrônico (e-mail) e fax para recebimento diário de previsões
do tempo e alertas meteorológicos;
III - disponibilizar, mediante acionamento do Departamento Municipal de
Defesa Civil, equipe de plantão durante o horário de expediente, bem como
fora dele, enviando a escala ao DEMDEC, podendo ser mensal ou semanal,
em caráter de sobreaviso.
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Parágrafo único. Para efeitos deste artigo, as instruções reguladoras de
mobilização e utilização da Rede de Alerta de Desastres, do Sistema Municipal de Defesa Civil, seguirá o Plano de Chamada e Sobreaviso do DEMDEC,
conforme Anexo II, do Decreto nº 009 de 24 de janeiro de 2011, que para
todos os efeitos fica fazendo parte deste Decreto como Anexo I.
Art. 12. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 01/05/2020.
Art. 13. Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Vinhedo, aos quatro dias do mês de junho de dois
mil e vinte.
Jaime Cruz
Prefeito Municipal
Osmir Aparecido Cruz			
Secretário Municipal de Transportes
e Defesa Social				

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
ANEXO I
PLANO DE CHAMADA E SOBREAVISO DO SISTEMA MUNICIPAL DE
DEFESA CIVIL – SIMDEC
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL – DEMDEC
Artigo 1º. O Plano de Chamada e Sobreaviso do Sistema Municipal de
Proteção e Defesa Civil, coordenado pelo Departamento Municipal de Defesa
Civil – DEMDEC – que tem por finalidade:
I – estabelecer a padronização e orientação para o desencadeamento,
mobilização e operação do Plano de Chamada e Sobreaviso; e
II – condensar normas, prescrições e conceitos sobre o sistema de sobreaviso constante de legislação em vigor.
Parágrafo Único: A aplicação do Plano de Chamada e Sobreaviso inclui
ações preventivas, mitigativas, preparatórias, de respostas, e reconstrução
das ações de Proteção e Defesa Civil tendo como base a Constituição Federal e potencializando sua eficácia nas operações especiais: “Operação Verão”
na época das chuvas de verão, e “Operação Estiagem” na época de inverno.
Artigo 2º. O plano de Chamada e Sobreaviso vem operacionalizar e ordenar as ações de Defesa Civil do Sistema Municipal de Proteção e Defesa
Civil – SIMDEC – através da coordenação do Departamento Municipal de
Defesa Civil – DEMDEC – e em complemento dos Planos de Ações Preventivas, Contingenciais, e de Ações Mútuas que sejam implementados para o
Município de Vinhedo.
Artigo 3º. O objetivo geral da Defesa Civil é a redução de Desastres, que
é alcançada através da diminuição da ocorrência e da intensidade dos mesmos, adotando as seguintes ações:
I – Promover a defesa permanente contra desastres naturais ou provocador pelo homem.
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II – Prevenir ou minimizar danos, socorrer e assistir populações atingidas,
reabilitar e recuperar áreas deterioradas por desastres através do SIMDEC.
III – Atuar na iminência ou em situações de desastres através do SIMDEC.
IV – Promover a articulação e a coordenação do Sistema Municipal de
Defesa Civil – SIMDEC – em todo o município.
Artigo 4º. São conceitos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil:
I – Ameaça
Estimativa de ocorrência e magnitude de um evento adverso, expressa
em termos de probabilidade estatística de concretização do evento e da provável magnitude de sua manifestação.
II – COVID19
Nome de doença originada pelo vírus Cov Sars 2, com referência ao termo
em inglês “Coronavirus Disease 19” – Doença do coronavirus 2019 – considerada Pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS/ONU).
III – Dano
Medida que define a intensidade ou severidade da lesão resultante de um
acidente ou evento adverso.
Perda humana, material, ambiental, física ou funcional, que pode resultar,
caso seja perdido o controle sobre o risco.
Intensidade das perdas humanas, materiais ou ambientais induzidas às
pessoas, comunidades, instituições, instalações e / ou ecossistemas, como
consequência de um desastre.
IV – Defesa Civil
Conjunto de ações preventivas, mitigativas, de socorro, assistenciais, recuperativas e reconstrutivas, destinadas a evitar ou minimizar os desastres,
preservar o moral da população e restabelecer a normalidade social.
V – Desastre
Resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem, sobre um ecossistema vulnerável, causando danos humanos, materiais e ambientais e consequentes prejuízos econômicos e sociais.
VI – Estado de Calamidade Pública
Reconhecimento legal pelo poder público de situação anormal, provocada
por desastre, causando sérios danos à comunidade afetada, inclusive à incolumidade ou à vida de seus integrantes.
VII – Pandemia
Da MEDICINA, enfermidade epidêmica amplamente disseminada.
VIII – Risco
Medida de danos ou prejuízos potenciais, expressa em termos de probabilidade estatística de ocorrência e de intensidade ou grandeza das consequências previsíveis.
Relação existente entre a probabilidade de que uma ameaça de evento
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adverso ou acidente determinado se concretize, com o grau de vulnerabilidade do sistema receptor e seus efeitos.
IX – Segurança
Estado de confiança individual ou coletivo, baseado no conhecimento e
no emprego de normas de proteção e na convicção de que os riscos de desastres foram reduzidos, em virtude de terem sido adotadas medidas minimizadoras.
X – Sistema de Comando em Operações – SCO
Ferramenta gerencial (modelo), de concepção sistêmica e contingencial,
que padroniza as ações de resposta em situações críticas de qualquer natureza ou tamanho. Permite que seus usuários adotem uma estrutura organizacional integrada para enfrentar as demandas e complexidades de uma
situação crítica, sem prejuízo de suas competências e limites jurisdicionais.
XI – Situação de Emergência
Reconhecimento legal pelo poder público de situação anormal, provocada
pelo desastre, causando danos suportáveis à comunidade afetada.
XII – Vulnerabilidade
Condição intrínseca ao corpo ou sistema receptor que, em interação com
a magnitude do evento ou acidente caracteriza os efeitos adversos, medidos
em termos de intensidade dos danos prováveis.
Relação existente entre a magnitude da ameaça, caso ela se concretize,
e a intensidade do dano consequente.
Artigo 5º. O Departamento Municipal de Defesa Civil – DEMDEC – é o
órgão municipal responsável pela Coordenação da Defesa Civil no Município
de Vinhedo e como tal, gerencia e aciona o Sistema Municipal de Defesa Civil
– SIMDEC através do START (Disparador), Plano de Chamada de Gerentes
Operadores do Sistema.
§1º: Os Disparadores Operadores do Plano de Chamada serão 2 (dois)
representantes de cada Secretaria Municipal, Autarquia, ou Órgãos e Instituições Públicas do Estado e União, além de Organizações Não Governamentais, devidamente cadastrados no Sistema.
§2º: Caberá aos Disparadores a responsabilidade pelo acionamento de
suas respectivas estruturas funcionais, quais sejam, capital humano; equipamentos; máquinas; estruturas físicas; instalações; logísticas; e todas as
ações de apoio pertinentes e necessárias em eventos adversos, situações
de crise, e/ou desastres, atendidas pelo DEMDEC e SIMDEC no Município
de Vinhedo; ou aos municípios irmanados, quando solicitada tal ajuda pela
REDEC I5 – Campinas - , e acolhida pelo Chefe do Executivo Municipal.
§3°: Durante a vigência do Plano de Chamada e Sobreaviso, e para consecução de rápida e imediata resposta, fica autorizado o Disparador nominado no Plano deslocar-se intineri entre sua residência – sede de trabalho
– local da ocorrência, em serviço ou a disposição dele com veículo de frota.
Artigo 6º. O presente Plano de Chamada e Sobreaviso funcionará ininterruptamente, vinte e quatro (24) horas por dia, para atuação em toda e
qualquer ação necessária de Defesa Civil, sempre acionado e coordenado
pelo DEMDEC.

Decreto n.º 124, de 05 de junho de 2020.
Abertura de crédito adicional suplementar.
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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$ 133.639,19
(cento e trinta e três mil seiscentos e trinta e nove reais e dezenove centavos) destinado a suplementar a seguinte dotação orçamentária vigente abaixo discriminada:
Suplementa:
Ficha				: 292
Funcional programática		
: 10.06.10.301.1004.2.105.449051.01.3000001
Valor				: R$ 121.885,98
Ficha				: 300
Funcional programática		
: 10.06.10.301.1004.2.118.449051.01.3000001
Valor				: R$ 11.753,21
Total da Suplementação		

: R$ 133.639,19

Art. 2.º O crédito aberto pelo artigo anterior, será coberto com o recurso
proveniente da dotação orçamentária vigente abaixo discriminada:
Anula:
Ficha				: 259
Funcional programática		
: 10.02.10.122.1004.2.143.335039.01.3100000
Valor				: R$ 18.779,05
Ficha				: 287
Funcional programática		
: 10.06.10.301.1004.2.006.339039.01.3000000
Valor				: R$ 20.392,31
Ficha				: 299
Funcional programática		
: 10.06.10.301.1004.2.114.449051.01.3000001
Valor				: R$ 0,15
Ficha				: 304
Funcional programática		
: 10.07.10.305.1131.2.187.339030.01.3030000
Valor				: R$ 4.000,00
Ficha				: 306
Funcional programática		
: 10.11.10.122.1183.1.100.449052.01.3100000
Valor				: R$ 2.397,68
Ficha				: 307
Funcional programática		
: 10.11.10.122.1183.2.101.339030.01.3100000
Valor				: R$ 2.500,00
Ficha				: 499
Funcional programática		
: 10.06.10.301.1004.1.096.449052.01.3000001
Valor				: R$ 85.570,00
Total da Anulação		

: R$ 133.639,19

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 cinco dias do mês de junho de dois
mil e vinte.
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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

Prefeitura Municipal de Vinhedo, aos cinco dias do mês de junho de dois
mil e vinte.
Jaime Cruz
Prefeito Municipal
Deise de Menezes Gomes		
Secretária Municipal da			
Fazenda				

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

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$ 5.982,52 (cinco
mil novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e dois centavos) destinado
a suplementar a seguinte dotação orçamentária vigente abaixo discriminada:
Suplementa:

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 125, de 05 de junho de 2020.
Abertura de crédito adicional suplementar.
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Decreto n.º 126, de 08 de junho 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
do Estado de São Paulo – ALESP;

Ficha				: 194
Funcional programática		
: 08.05.12.367.1186.2.143.335039.01.2000000
Valor				: R$ 5.668,80

Considerando o recém Decreto Estadual n° 64.994, de 28 de maio de
2020, que estendeu até o dia 15 de junho de 2020 a vigência da quarentena
em todo o Estado de São Paulo;

Ficha				: 234
Funcional programática		
: 08.11.12.363.1187.2.143.335039.01.2000000
Valor				: R$ 313,72

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;

Total da Suplementação		

: R$ 5.982,52

Art. 2.º O crédito aberto pelo artigo anterior, será coberto com o recurso
proveniente da dotação orçamentária vigente abaixo discriminada:
Anula:
Ficha				: 209
Funcional programática		
: 08.06.12.365.1185.2.058.339036.01.2100000
Valor				: R$ 2.000,00
Ficha				: 210
Funcional programática		
: 08.06.12.365.1185.2.058.339039.01.2100000
Valor				: R$ 2.000,00
Ficha				: 211
Funcional programática		
: 08.06.12.365.1185.2.059.339039.01.2100000
Valor				: R$ 1.982,52
Total da Anulação		

: R$ 5.982,52

Art. 3.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4.º Revogam-se as disposições em contrário.

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 junho 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° 64.994, de 28 de maio 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 junho de 2020.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Vinhedo, aos oito dias do mês de junho de dois
mil e vinte.
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Jaime Cruz
Prefeito Municipal

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

Gilberto Lorenzon				
Ricardo Facchini Rodrigues
Secretário Municipal				
Secretário Municipal de
Educação					
Negócios Jurídicos

Jaime Cruz
Prefeito Municipal

Jorge Roberto Torrezin			
Secretário Municipal de 		
Governo
			

Eduardo Galasso Calligaris
Secretário Municipal de Assistência
Social

Osmir Aparecido Cruz				
Secretário Municipal de 				
Transportes e Defesa Social			

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

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

Portaria n.º 488 de 02 de junho de 2020.
Dispõe sobre nomeação do servidor Sr. Alexandre Alves de Oliveira, para
integrar em exercício de função gratificada, o grupamento Rondas Ostensivas Municipais – ROMU - da Guarda Municipal de Vinhedo, e dá outras
providências.
JAIME CRUZ, Prefeito Municipal de Vinhedo, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, e
Considerando a Lei Complementar n.º 124, de 19 de setembro de 2013,
que ‘Dispõe sobre a reorganização administrativo-funcional da Guarda Municipal de Vinhedo’;
Considerando, o Memo. SETRANDES n.º 261/2020;
RESOLVE:

Ricardo Facchini Rodrigues
Secretário Municipal de
Negócios Jurídicos

Portaria n.º 489 de 02 de junho de 2020.
Dispõe sobre nomeação do servidor Sr. André Ricardo Bianchini, para
exercício de função gratificada de Subinspetor da Guarda Municipal de Vinhedo, e dá outras providências.
JAIME CRUZ, Prefeito Municipal de Vinhedo, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, e
Considerando a Lei Complementar n.º 124, de 19 de setembro de 2013,
que ‘Dispõe sobre a reorganização administrativo-funcional da Guarda Municipal de Vinhedo’;
Considerando, o Memo. SETRANDES n.º 261/2020;
R e s o l v e:

Art. 1.º Nomear o servidor Sr. Alexandre Alves de Oliveira, para integrar
em exercício de função gratificada, o grupamento Rondas Ostensivas Municipais – ROMU - da Guarda Municipal de Vinhedo, junto à Secretaria Municipal
de Transportes e Defesa Social, em conformidade com o caput do art. 23 da
Lei Complementar n.º 124/2013.

Art. 1.º Nomear o servidor Sr. André Ricardo Bianchini, para exercer a
função gratificada de Subinspetor da Guarda Municipal, junto à Secretaria
Municipal de Transportes e Defesa Social, em conformidade com o inciso II,
§§ 1.º e 3.º do art. 15 da Lei Complementar n.º 124/2013.

Art. 2.º Fica concedida ao servidor Sr. Alexandre Alves de Oliveira, gratificação pela atividade, em conformidade com o caput do art. 23 da Lei Complementar n.º 124/2013, na ordem de 20% (vinte por cento), calculada sobre
o vencimento-base do cargo de guarda municipal, expresso no Anexo IV, da
Lei Complementar n.º 111, de 20 de dezembro de 2011.

Art. 2.º Fica concedida ao servidor Sr. André Ricardo Bianchini, gratificação pela atividade de Subinspetor, em conformidade com o § 4.º do art. 15
da Lei Complementar n.º 124/2013, na ordem de 20% (vinte por cento), calculada sobre o vencimento-base do cargo de guarda municipal, expresso no
Anexo IV, da Lei Complementar n.º 111, de 20 de dezembro de 2011.

§ 1.º Para efeitos do caput deste artigo, caberá ao servidor, além de suas
funções próprias, também a fiscalização do cumprimento das normas e posturas municipais de interesse da segurança pública, e a aplicação das sanções legais cabíveis aos seus transgressores, mediante auto de infração próprio regulamentado em decreto.

Parágrafo único. A gratificação referida no caput deste artigo será concedida pelo exercício de atividades de maior complexidade e adicionais às
atribuições e responsabilidades de seu emprego efetivo, não constituindo natureza salarial e sim vantagem temporária, acessória, não cumulativa com o
disposto nos arts. 21 e 23 da Lei Complementar n.º 124/2013, assim como
não se incorporando aos vencimentos para qualquer efeito legal, e sendo devida enquanto o servidor nomeado permanecer no desempenho das funções.

§ 2.º A gratificação prevista no caput deste artigo, não constitui natureza
salarial e sim vantagem temporária, acessória, não cumulativa com o disposto no § 4.º do art. 15 e art. 21 desta Lei Complementar, assim como não se
incorporando aos vencimentos para qualquer efeito legal, e vigorará apenas
enquanto o servidor nomeado pertencer ao respectivo grupo.
Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 01/04/2020.
Art. 4.º Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 01/06/2020.
Art. 4.º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Portaria nº 628/2017.
Prefeitura Municipal de Vinhedo, aos dois dias do mês de junho de dois
mil e vinte.
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Jaime Cruz
Prefeito Municipal
Osmir Aparecido Cruz				
Secretário Municipal de 				
Transportes e Defesa Social			

Ricardo Facchini Rodrigues
Secretário Municipal de
Negócios Jurídicos

Jorge Roberto Torrezin
Secretário Municipal de Governo
Publicada e Registrada neste Departamento de Expediente na data supra.
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Osmir Aparecido Cruz				
Secretário Municipal de 				
Transportes e Defesa Social			

Ricardo Facchini Rodrigues
Secretário 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
Diretora do Departamento de Expediente

Alessandra Cristina Roccato Melle
Diretora do Departamento de Expediente

Portaria n.º 491, de 03 de junho de 2020.

Portaria n.º 490 de 02 de junho de 2020.

Designação de membros para Constituição da 1.ª Junta Administrativa de
Recursos de Infrações – JARI de Vinhedo.

Dispõe sobre nomeação do servidor Sr. Jose Adilson dos Santos, para
exercício de função gratificada de Subinspetor da Guarda Municipal de Vinhedo, e dá outras providências.
JAIME CRUZ, Prefeito Municipal de Vinhedo, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, e
Considerando a Lei Complementar n.º 124, de 19 de setembro de 2013,
que ‘Dispõe sobre a reorganização administrativo-funcional da Guarda Municipal de Vinhedo’;
Considerando, o Memo. SETRANDES n.º 261/2020;
R e s o l v e:
Art. 1.º Nomear o servidor Sr. Jose Adilson dos Santos, para exercer a
função gratificada de Subinspetor da Guarda Municipal, junto à Secretaria
Municipal de Transportes e Defesa Social, em conformidade com o inciso II,
§§ 1.º e 3.º do art. 15 da Lei Complementar n.º 124/2013.
Art. 2.º Fica concedida ao servidor Sr. Jose Adilson dos Santos, gratificação pela atividade de Subinspetor, em conformidade com o § 4.º do art. 15
da Lei Complementar n.º 124/2013, na ordem de 20% (vinte por cento), calculada sobre o vencimento-base do cargo de guarda municipal, expresso no
Anexo IV, da Lei Complementar n.º 111, de 20 de dezembro de 2011.
Parágrafo único. A gratificação referida no caput deste artigo será concedida pelo exercício de atividades de maior complexidade e adicionais às
atribuições e responsabilidades de seu emprego efetivo, não constituindo natureza salarial e sim vantagem temporária, acessória, não cumulativa com o
disposto nos arts. 21 e 23 da Lei Complementar n.º 124/2013, assim como
não se incorporando aos vencimentos para qualquer efeito legal, e sendo devida enquanto o servidor nomeado permanecer no desempenho das funções.
Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 01/06/2020.
Art. 4.º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a letra
“c” do item I, do Artigo 2º, da Portaria nº 797/2013.
Prefeitura Municipal de Vinhedo, aos dois dias do mês de junho de dois
mil e vinte.
Jaime Cruz
Prefeito Municipal

JAIME CRUZ, Prefeito Municipal de Vinhedo, Estado de São Paulo, com
fundamento na Lei Municipal n.º 2.375, de 10 de dezembro de 1998, em conformidade com o estabelecido no artigo 5.º do Decreto n.º 98, de 02 de agosto
de 1999, e para os fins ainda do quando dispõe a Lei Federal n.º 9.503, de 23
de setembro de 1978, (CTB), em artigo 16, no uso de suas atribuições legais,
resolve:
Art. 1.º Designar, para integrarem a 1.ª Junta Administrativa de Recursos
de Infrações – JARI, de Vinhedo, como Presidente, Osvaldo Luiz de Rocco;
como suplente do Presidente, Cleverson José da Silva; como representante do Órgão Executivo de Trânsito, Ademir Tadeu Darcie; como suplente do
representante do Órgão Executivo de Trânsito, Catharina Brandão Cecilio;
como representante da Comunidade, Erick Leite Silva; como suplente do representante da Comunidade, Marcos Damiano Bock.
Art. 2.º Designar, Maria Cristina Torioni Galavotti, para secretariar os trabalhos da JARI, nos termos do art. 4.º da Lei Municipal n.º 2.375, de 10 de
dezembro de 1998.
Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4.º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Portaria n.º 661/2019.
Prefeitura Municipal de Vinhedo, aos três dias do mês de junho de dois
mil e vinte.
Jaime Cruz
Prefeito Municipal
Osmir Aparecido Cruz				
Secretário Municipal de				
Transportes e Defesa Social			

Ricardo Facchini Rodrigues
Secretário 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
Diretora do Departamento de Expediente
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Composição
1.

Presidente da JARI:

Nome: Osvaldo Luiz de Rocco
Ocupação: Major da Reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo
R.G.n.º : 15.661.685 SSP/SP		
C.P.F. n.º 068.411.538-71
Nasc.: 12/07/1966			
Nac.: Brasileira
Est. Civil: Casado			
2.

Suplente do Presidente da JARI:

Nome: Cleverson José da Silva
Ocupação: Engenheiro
R.G.n.º : 34.684.624-9 – SSP/SP
C.P.F. n.º 216.337.398-30
Nasc.: 17/09/1979			Nac.: Brasileira			
Est. Civil: Casado			
3. Representante do Órgão Executivo de Trânsito
Nome: Ademir Tadeu Darcie
Ocupação: Servidor Público
R.G. n.º : 18.384.735-0-SSP/SP		
C.P.F. n.º 167.377.748-14
Nasc.: 15/10/1976				Nac.: Brasileira
Est. Civil: Casado		
4. Suplente do representante do Órgão Executivo de Trânsito:
Nome: Catharina Brandão Cecilio
Ocupação: Servidor Público
R.G. n.º : 27.793.380-8-SSP/SP		
C.P.F. n.º 254.293.038-44
Nasc.: 16/05/1977				Nac.: Brasileira
Est. Civil: Solteira			
5. Representante da Comunidade
Nome: Erick Leite Silva
Ocupação: Publicitário
R.G.n.º 43.817.590-6 SSP/SP		
C.P.F. n.º 223.669.698-13
Nasc.: 23/12/1983				Nac.: Brasileira
Est. Civil: Casado
6. Suplente do Representante da Comunidade
Nome: Marcos Damiano Bock
Ocupação: Motorista
R.G.n.º : 5.321.918-1- SSP/SP		
C.P.F. n.º 003.983.898-61
Nasc.: 20/11/1959				Nac.: Brasileira
Est. Civil: Casado

Portaria n.º 492, de 04 de junho 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 a Sra. Brunna Raphaelly Amaral da Silva, para exercer em
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caráter temporário, o emprego público de Especialista em Saúde – Farmacêutico, com jornada de trabalho de 20 (vinte) horas semanais, Referência
Salarial “N I – C 1”, junto a Secretaria Municipal da Saúde, a partir da data de
01/06/2020.
Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 01/06/2020.
Art. 3.º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Vinhedo, aos quatro dias do mês de junho 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 493, de 04 de junho 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 a Sra. Elena de Oliveira Pereira, 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
01/06/2020.
Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 01/06/2020.
Art. 3.º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Vinhedo, aos quatro dias do mês de junho 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
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Publicada e Registrada neste Departamento de Expediente na data supra.
Alessandra Cristina Roccato Melle
Diretora do Departamento de Expediente

Portaria n.º 494, de 04 de junho de 2020.
Admissão em caráter temporário.
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da data de 01/06/2020.
Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 01/06/2020.
Art. 3.º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Vinhedo, aos quatro dias do mês de junho de dois
mil e vinte.

JAIME CRUZ, Prefeito Municipal de Vinhedo, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais,

Jaime Cruz
Prefeito Municipal

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:

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

Art. 1.º Admitir a Sra. Mara Lucia Manfrim Teixeira, 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
01/06/2020.
Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 01/06/2020.
Art. 3.º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Vinhedo, aos quatro dias do mês de junho 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 495, de 04 de junho 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 a Sra. Marli Aparecida Pacheco Salvaterra, 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

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 496, de 04 de junho 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 a Sra. Patricia de Oliveira Lopes Furlan, 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 01/06/2020.
Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 01/06/2020.
Art. 3.º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Vinhedo, aos quatro dias do mês de junho 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.
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Alessandra Cristina Roccato Melle
Diretora do Departamento de Expediente

Portaria n.º 497, de 04 de junho 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. Vanderson Rabelo, 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 01/06/2020.
Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 01/06/2020.
Art. 3.º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Vinhedo, aos quatro dias do mês de junho 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 498, de 04 de junho 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
003/2020, publicado em 20/02/2020; resolve:
Art. 1.º Admitir o Sr. Marcos Rogerio Ramos, para exercer em caráter temporário, o emprego público de Especialista em Saúde (Medicina) – Médico
Neurologista, com jornada de trabalho de 20 (vinte) horas semanais, Referência Salarial “N I – C 1”, junto a Secretaria Municipal da Saúde, a partir da
presente data.
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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 quatro dias do mês de junho 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 499 de 04 de junho de 2020.
Admissão de servidora concursada.
JAIME CRUZ, Prefeito Municipal de Vinhedo, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, e;
Considerando as disposições contidas no Edital de Concurso Público n.º
01/2016, de 15 de fevereiro de 2016;
Considerando as disposições do Decreto n.º 140, de 01 de junho de 2016,
prorrogado pelo Decreto n.º 140 de 29 de maio de 2018 que homologou a
classificação e aprovação de candidatos no Concurso Público;
Considerando as disposições regulamentares da Lei Complementar n.º
112 de 20 de dezembro de 2011 – Reestruturação Administrativa da Prefeitura Municipal;
E, finalmente, considerando o Edital de Chamada n.º 174, de 04 de março
de 2020, publicado em 05/03/2020; resolve:
Art. 1.º Admitir, em virtude de habilitação em concurso público, a Sra. Dulcelena Noemia Rezende Santos para exercer, em caráter permanente, no
regime C.L.T. – Consolidação das Leis do Trabalho, o emprego público de
Especialista de Saúde – Nutricionista, com jornada de trabalho de 30 (trinta)
horas semanais, Referência Salarial “N I - C 1”, junto a Secretaria Municipal
de Educação, a partir da data de 01/06/2020.
Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 01/06//2020.
Art. 3.º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Vinhedo, aos quatro dias do mês de junho de dois
mil e vinte.
Jaime Cruz
Prefeito Municipal
Adriano Fábio Corazzari				
Ricardo Facchini Rodrigues
Secretário Municipal de 				
Secretário Municipal de
Administração					
Negócios Jurídicos

5
2013
10de
dedezembro
Junho de de
2020

Boletim Municipal

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 500 de 04 de junho de 2020.
Admissão de servidora concursada.
JAIME CRUZ, Prefeito Municipal de Vinhedo, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, e;
Considerando as disposições contidas no Edital de Concurso Público n.º
01/2016, de 15 de fevereiro de 2016;
Considerando as disposições do Decreto n.º 140, de 01 de junho de 2016,
prorrogado pelo Decreto n.º 140 de 29 de maio de 2018 que homologou a
classificação e aprovação de candidatos no Concurso Público;
Considerando as disposições regulamentares da Lei Complementar n.º
112 de 20 de dezembro de 2011 – Reestruturação Administrativa da Prefeitura Municipal;
E, finalmente, considerando o Edital de Chamada n.º 178, de 29 de abril
de 2020, publicado em 30/04/2020; resolve:
Art. 1.º Admitir, em virtude de habilitação em concurso público, a Sra.
Graziela Caproni para exercer, em caráter permanente, no regime C.L.T. –
Consolidação das Leis do Trabalho, o emprego público de Especialista de
Saúde – Nutricionista, com jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais,
Referência Salarial “N I - C 1”, junto a Secretaria Municipal de Educação, a
partir da data de 01/06/2020.
Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 01/06//2020.
Art. 3.º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Vinhedo, aos quatro dias do mês de junho 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 501 de 04 de junho de 2020.
Admissão de servidor concursado.
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JAIME CRUZ, Prefeito Municipal de Vinhedo, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, e;
Considerando as disposições contidas no Edital de Concurso Público n.º
01/2016, de 15 de fevereiro de 2016;
Considerando as disposições do Decreto n.º 140, de 01 de junho de 2016,
prorrogado pelo Decreto n.º 140 de 29 de maio de 2018 que homologou a
classificação e aprovação de candidatos no Concurso Público;
Considerando as disposições regulamentares da Lei Complementar n.º
112 de 20 de dezembro de 2011 – Reestruturação Administrativa da Prefeitura Municipal;
E, finalmente, considerando o Edital de Chamada n.º 179, de 20 de maio
de 2020, publicado em 21/05/2020; resolve:
Art. 1.º Admitir, em virtude de habilitação em concurso público, o Sr. João
Cícero Pizol para exercer, em caráter permanente, no regime C.L.T. – Consolidação das Leis do Trabalho, o emprego público de Assistente de Saneamento e Zoonoses – Oficial de Controle de Zoonoses, com jornada de trabalho de
40 (quarenta) horas semanais, Referência Salarial “N I - C 1”, junto a Secretaria Municipal de Saúde, a partir da data de 01/06/2020.
Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 01/06//2020.
Art. 3.º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Vinhedo, aos quatro dias do mês de junho 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
supra.

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

Portaria n.º 502, de 04 de junho 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 o Sr. Antonio Lucas, para exercer a função gratificada de
Chefe, na Unidade de Chefia de Vigilância Escolar, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 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 01/06/2020.
Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 01/06/2020.
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Art. 3.º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Vinhedo, aos quatro dias do mês de junho 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 504 de 08 de junho 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. Natalia Teresa Silva, para substituir a Sra. Carmen Aline Bernardo Santa Maria, que ocupa o cargo de Gerente, na Unidade
Gerência de Auditoria , lotada na Secretaria Municipal de Saúde, durante
o período de férias da mesma, a partir do dia 01 de junho de 2020, por 10
(dez) 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, retroagindo seus efeitos a data de 01/06/2020.
Art. 3.º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Vinhedo, aos oito dias do mês de junho 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 505 de 08 de junho de 2020.
Designação de servidor
JAIME CRUZ, Prefeito Municipal de Vinhedo, Estado de São Paulo, usan-

10 de Junho de 2020

do de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1.º Designar o Sr. Milton Ricardo Ribolli, para substituir o Sr. Flavio
Moreira Alves, que ocupa o cargo de Secretário, no Gabinete do Secretário,
lotado na Secretaria Municipal de Saúde, durante o período de férias do mesmo, a partir do dia 15 de junho 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 à data de 15/06/2020.
Art. 3.º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Vinhedo, aos oito dias do mês de junho 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

Secretaria Municipal de Assistência Social
Resolução nº 04/2020
Dispõe sobre a aprovação da transferência de recursos da Secretaria de
Desenvolvimento Social – SEDS, para cofinanciamento emergencial dos serviços de acolhimento institucional para idosos.
O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso das suas atribuições
que lhe confere a lei Municipal nº 2.365, de 11 de Novembro 1998, alterada
pela Lei 2.968 de 20 de Agosto de 2006, c.c. o Regimento Interno, aprovado
pelo Decreto n° 27 de 22 de Fevereiro de 1999, torna publico que a plenária
do Conselho, em reunião online realizada em 14/05/2020,
Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro
de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19);
Considerando que o Município de Vinhedo declarou estado de calamidade pública em decorrência da pandemia do Novo Coranavirus - Decreto
Municipal nº 73 de 20 de março de 2020, alterado pelo Decreto Municipal nº
75/2020;
Considerando a Resolução SEDS 10, de 08-05-2020, que estabelece
critérios para cofinanciamento emergencial para os serviços de acolhimento
institucional para idosos;
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Resolve:
Art. 1º Aprovar o pedido de inclusão do crédito complementar emergencial para a conta corrente da Proteção Social Especial de Alta Complexidade, para recebimento de recurso da Secretaria de Desenvolvimento Social
– SEDS, para apoio financeiro a unidade tipificada de serviço de acolhimento
institucional para idosos da Proteção Social de Alta Complexidade constantes
na Resolução SEDS 10/2020 - Anexo I, LAR DA CARIDADE DE VINHEDO.

Prefeitura Municipal de Vinhedo
Estado de São Paulo

Art. 2º A transferência de recursos será em parcela única, no valor total
de R$ 7.500,00, considerando a capacidade de atendimento registrada no
PMAS 2020 e o valor per capita de R$ 150,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 3º O Recurso será proveniente do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS ao Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS.

EDITAL DO PROCESSO PÚBLICO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 010/2020 – 2ª
VERSÃO - RETIFICADO

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação
Vinhedo, 14 de maio de 2020.
Camila F. Faria Jorgino Palhares
Vice Presidente –CMAS- Vinhedo

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente - CMDCA – Vinhedo/SP
Sede: Rua Osvaldo Cruz, 299 - Centro – Vinhedo/SP
Fone: (19) 3826-8749 - E-mail: cmdca.asocial@vinhedo.sp.gov.br

Resolução: nº 07/2020

O Secretário Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições legais e em
cumprimento ao disposto nos termos da Lei Complementar nº 112 de 20/12/2011 e demais
preceitos de Direito Público, torna público a realização do Processo Público Seletivo
Simplificado, destinado à contratação de profissionais visando atender a necessidade temporária
de excepcional interesse público no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social,
especificamente para cumprir a obrigatoriedade de oferta de acolhimento emergencial às
pessoas em situação de rua, em conformidade com a Portaria MC n° 369/2020, devido à

Dispõe sobre a renovação de REGISTRO e INSCRIÇÃO do Projeto Adolescência e Aprendizagens destinados aos adolescentes, nos regimes previstos nos incisos do artigo 90 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a ser
executado pela Entidade Não-Governamental.

infecção humana pelo novo coronavírus (Covid-19).
1.

DO OBJETO

A presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal 3382 de
18/10/2010 artigo 16 parágrafo Único, inciso II e artigo 18.

1.1

O Processo Público Seletivo Simplificado tem por objeto o recrutamento de pessoal a ser

contratado para complementação do quadro de servidores em exercício na Secretaria de
Assistência Social de Vinhedo-SP, considerando a necessidade inadiável de excepcional

Resolveu:
Art. 1º - Proceder à renovação do registro da Organização Não Governamental Instituto de Apoio Social de Vinhedo- Itacolomi, que está registrada
perante este Conselho sob o nº 09.
Art. 2º- Proceder à renovação de Inscrição do Projeto Adolescência e
Aprendizagens, que está inscrita neste Conselho sob o nº 34.
A renovação do registro e da inscrição terá validade até 60 dias após o
vencimento do Decreto Municipal nº 067 de 16 de março de 2020, que dispõe
de medidas temporárias e emergências de prevenção de contágio pelo COVID -19 (Novo Coronavírus).
É necessário o envio dos documentos comprobatórios para efetiva renovação do projeto “Adolescência e Aprendizagens” após este período.
Vinhedo, 9 de Junho de 2020.
Flávia Cristina Pinheiro Alves
Presidente do CMDCA

interesse público em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19), na
contratação de:


08 (oito) profissionais: ASSISTENTE DE SERVIÇOS DE LAZER E

DESENVOLVIMENTO SOCIAL – CUIDADOR
1.2

As vagas são exclusivas para os serviços emergenciais de acolhimento de pessoas em

situação de rua, a serem exercidas junto à Secretaria de Assistência Social.
2.

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

2.1

O processo seletivo será regido pelo presente edital.

2.2

A seleção dos candidatos será publicada em Boletim Municipal, no site
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www.vinhedo.sp.gov.br

de atuação e/ou especialidade ou emprego ocupado anteriormente no serviço público nas

2.3

esferas Federal, Estadual e Municipal;

O prazo do contrato por tempo determinado será de, no máximo, 06 (seis) meses,

podendo ser rescindido antecipadamente, caso cesse a necessidade da Secretaria quanto à

3.2.9 Não estar respondendo como indiciado em processo administrativo disciplinar no

manutenção dos serviços emergenciais de acolhimento à pessoa em situação de rua, devidamente

âmbito das esferas Federal, Estadual e Municipal;

comprovada pela Secretaria de Assistência de Social.

3.2.10 Preencher os pré-requisitos de escolaridade estabelecidos para o cargo conforme

2.4

disposto no Anexo I.

O prazo de vigência do contrato por tempo determinado poderá, ainda, ser renovado por

igual período, no caso de permanência da necessidade dos serviços emergenciais de acolhimento,

3.3.

devidamente fundamentada.

situação de rua, visando, exclusivamente, o enfretamento da pandemia ocasioanda pelo novo

2.5

coronavírus (Covid-19), não serão admitidas inscrições de pessoas que estejam contempladas

O período de validade estabelecido para este certame não gera, para o município de

Por se tratar de atividade relacionada ao serviço de acolhimento de pessoas em

Vinhedo, a obrigatoriedade de aproveitar todos os candidatos aprovados, nem por todo o período.

no rol dos grupos de risco definidos pelo Ministério da Saúde, a saber:

2.6

I- Pessoas com 60 anos ou mais;

O Processo Público Seletivo Simplificado destina-se à seleção de profissionais para

contratação temporária conforme necessidades do município.

II- Cardiopatas graves ou descompensados (insuficiência cardíaca, infartados,

2.7

revascularizados, portadores de arritmias, Hipertensão arterial sistêmica descompensada);

Os candidatos aprovados estarão sujeitos ao regime de contratação instituído pelo

Município de Vinhedo.

III- Pneumopatas graves ou descompensados (dependentes de oxigênio, portadores de asma

2.8

O chamamento dos candidatos obedecerá à ordem crescente de classificação.

moderada/grave, DPOC);

2.9

As vagas, respectiva remuneração, carga horária semanal e habilitação mínima estão

IV- Imunodeprimidos;

estabelecidas no Anexo I deste Edital.

V- Doentes renais crônicos em estágio avançado (graus 3, 4 e 5);

2.10 O Contrato por prazo determinado extinguir-se-á sem direito a indenizações:

VI- Diabécos, conforme juízo clínico; e

I - pelo término do prazo contratual;

VII- Gestantes de alto risco.

II - por iniciativa da administração pública; e
III- por iniciativa do contratado, por escrito, com 30(trinta) dias de antecedência.
3. DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO
3.1

Para inscrever-se o candidato deverá conhecer e estar de acordo com os termos do

4.

DAS INSCRIÇÕES E REALIZAÇÃO DA PROVA ESCRITA

4.1

As inscrições serão realizadas nos dias de 10 a 12 de junho, no link disponível na

página principal do site www.vinhedo.sp.gov.br.
4.2

Os candidatos deverão anexar no momento da inscrição:

presente Edital em sua íntegra e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para o

4.2.1 Diploma de conclusão do Ensino Médio (fotocópia);

exercício da função, antes de efetuar a inscrição.

4.2.2 Histórico escolar;

3.2

São requisitos básicos para ingresso no serviço público;

4.2.3 Curriculum Vitae.

3.2.1 Ser brasileiro(a) nato, ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas do artigo 12 da

4.2.4 As

Constituição Federal, parágrafo 1º;

inteira responsabilidade do candidato, ainda que o fato seja constatado posteriormente;

3.2.2 Ter na data de inscrição, idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos;

4.3

Não haverá cobrança de taxa de inscrição no presente certame.

3.2.3 Encontrar-se no pleno exercício de seus direitos civis e políticos;

4.4

Datas e locais de provas serão divulgados no site www.vinhedo.sp.gov.br

3.2.4 Não ter registro de antecedentes criminais;

posteriormente.

informações prestadas

na

Ficha de

Inscrição

são

de

3.2.5 Haver cumprido as obrigações para o Serviço Militar, quando do sexo masculino;
3.2.6 Ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral;

Parágrafo Único: A inscrição somente será efetuada se o candidato apresentar todos os

3.2.7 Possuir Diploma do Ensino Médio;

documentos indicados no subitem 4.2

3.2.8 Não ter sido punido com nenhuma falta grave passível de demissão em cargo/área

. Serão indeferidas as inscrições efetuadas por outras vias, senão pelo site
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www.vinhedo.sp.gov.br, e fora do período estabelecido neste Edital.

a) folha de rosto contendo o nome, cargo/especialidade e assinatura do candidato;

. A declaração falsa ou inexata de dados constantes na Ficha de Inscrição e a apresentação de

b) ser digitado em letra Arial ou Times New Roman, tamanho 12;

documentos falsos determinarão a anulação da inscrição e dos demais atos dela decorrentes.

c) ser fundamentado; conter argumentação lógica, objetiva, consistente;

. A qualquer momento o candidato poderá ser convocado a apresentar os originais dos

d) não serão aceitos recursos interpostos por fac-símile, internet ou qualquer meio postal;

documentos apresentados e outros necessários. Ocorrendo qualquer divergência entre o

8.4

documento apresentado e o original, o candidato será excluído do certame, sem prejuízo das

inconsistentes ou em desacordo com o presente capítulo.

sanções legais cabíveis.

8.5

os pedidos de recurso serão indeferidos quando intempestivos, considerados
Após a avaliação os resultados dos recursos serão expressos como “Deferido” ou

“Indeferido”.

5. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

8.6

Somente serão apreciados os recursos expressos em termos convenientes e que

5.1. A seleção se dará com base em critérios objetivos de pontuação, descritos no Anexo II.

apontarem as circunstâncias que os justifiquem, bem como tiverem indicados o nome do
candidato, número de sua inscrição, cargo e endereço para correspondência.

6.

DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO

8.7

6.1

Os candidatos serão classificados por ordem decrescente de pontuação;

considerada como protocolo a data do respectivo e-mail.

6.2

A classificação final será a somatória dos pontos da valoração da Prova de Múltipla

8.8

Escolha, na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos;
6.3

O recurso interposto fora do respectivo prazo não será aceito, sendo para tanto
Uma vez julgado qualquer recurso não será admitido qualquer pedido de revisão de

julgamento.

A classificação no presente Processo Público Seletivo Simplificado não gera aos

candidatos o direito à contratação para o cargo, cabendo a Prefeitura Municipal de Vinhedo, o

9.

DA CONTRATAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS

direito de aproveitar os candidatos aprovados em número estritamente necessário, de acordo com

9.1

A contratação dos candidatos obedecerá rigorosamente a ordem de classificação do

a necessidade temporária de excepcional interesse público. Não havendo obrigatoriedade de

cargo, observada a necessidade da Prefeitura Municipal de Vinhedo.

contratação de todos os candidatos aprovados, respeitada sempre a ordem de classificação no Processo

9.2

Seletivo Simplificado.

mas esta, quando se fizer, respeitará a ordem de classificação final.
9.3

A aprovação no Processo Público Seletivo Simplificado não gera direito a contratação,
As chamadas dos candidatos classificados, de acordo com a necessidade do município,

7.

CRITÉRIOS DE DESEMPATE

serão realizadas através de publicação no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Vinhedo

7.1

Na classificação final entre os candidatos com igual número de pontos, serão fatores de

(www.vinhedo.sp.gov.br), por meio de Edital de Convocação; informando local e data para

desempate os seguintes critérios:

apresentação dos candidatos classificados.

7.1.1 Tempo de formado;

9.4

7.1.2 Avaliação curricular.

candidato

No prazo máximo de até 24 (vinte e quatro horas) a contar da data da publicação o
deverá

enviar

documentos

abaixo

para

o

e-mail

secretaria.asocial@vinhedo.sp.gov.br, do qual receberão orientações de encaminhamento ao

8.

DO RESULTADO

8.1

O resultado do Processo Público Seletivo Simplificado será publicado em Boletim

Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT):

Municipal no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Vinhedo (www.vinhedo.sp.gov.br)

. Exame Médico Original

8.2

. Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS)

O candidato poderá interpor recurso, seja por conta de erro no resultado da pontuação ou

à aplicação dos critérios de desempate, na data de até 2 (dois) dias após a publicação do

. Certidão de Casamento ou Nascimento, conforme a situação civil (cópia legível)

resultado no Boletim Municipal da Prefeitura Municipal de Vinhedo (www.vinhedo.sp.gov.br);

. Certidão de Nascimento de filhos até 14 anos incompletos (cópia legível)

8.3

O recurso deverá ser enviado para o e-mail secretaria.ascocial@vinhedo.sp.gov.br,

obedecendo os prazos e requisitos elencados neste item:

. Certidão de Reservista (cópia legível)
. Carteira de Identidade - RG (cópia legível)
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. Cadastro de Pessoas Físicas C.P.F. (cópia legível)

12.

. Título de Eleitor (cópia legível)

12.1 Os candidatos aprovados e não admitidos constituirão cadastro de reserva mantido pelo

. Comprovante de voto da última eleição (cópia legível)

prazo de 06 (seis) meses, ou enquanto perdurar a situação de calamidade pública decorrente do

. 1 foto 3x4 RECENTE, sem rasuras ou carimbos
. Carteira de Motorista C. N. H. (cópia legível)
. Carteira de vacinação de filhos até 7 anos incompletos (cópia legível)
. Comprovante de frequência escolar de filhos de 7 a 14 anos incompletos (cópia legível)
. Diploma de conclusão do Ensino Médio
. Atestado de Antecedentes Criminais (original). Para os RGs emitidos no estado de São Paulo
pode ser solicitado através do site www.poupatempo.com.br

DA RESERVA

novo coronavírus.
12.2

A

convocação para admissão

dos

candidatos

habilitados obedecerá

rigorosamente à ordem de classificação, não gerando o fato de aprovação, direito à admissão.
Apesar de vagas existentes, os aprovados serão chamados conforme as necessidades locais, a critério da
Administração;

13.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

13.1 A classificação no Processo Público Seletivo Simplificado da qual trata este Edital, não

. Comprovante recente da situação da inscrição no PIS ou PASEP, que deverá ser solicitado

assegura ao candidato o direito de contratação imediata.

junto a Caixa Econômica Federal (original)

13.2 O Processo Público Seletivo Simplificado será realizado sob a coordenação da Secretaria

. Comprovante de residência que contenha nome da rua, bairro, CEP e cidade (cópia legível)

Municipal de Assistência Social.
13.3 Todas as convocações, avisos e resultados finais serão publicados de acordo com este

9.5

A inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de documentos,

Edital.

ainda que verificados posteriormente, eliminará o candidato do processo Seletivo Simplificado,

13.4 Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação no

anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis à

Processo Público Seletivo Simplificado, valendo para esse fim, a classificação publicada.

falsidade da declaração.

13.5 Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação da Secretaria Municipal de

9.6

Assistência Social.

Os candidatos aprovados serão chamados para apresentação de acordo com a necessidade

do serviço, observando-se a ordem de classificação durante o período de validade deste Processo
Seletivo Simplificado.
9.7

Na etapa dos exames médicos pré-admissionais serão desclassificados os candidatos nas

13.6 O foro para dirimir qualquer questão relacionada com o presente Processo Público
Seletivo Simplificado é o da Comarca de Vinhedo;
13.7 São partes integrantes deste Edital os Anexos I e II.
ANEXO I – CARGO EM DISPUTA

situações abaixo descritas, possibilitando a convocação imediata do candidato subsequente na
ordem de classificação.

CARGO

VAGAS

. quando não fornecerem os exames solicitados no prazo estabelecido pelo presente Edital;
. quando forem considerados inaptos para o exercício da função a qual deverão desempenhar;
. quando estiverem no rol de grupos de risco para Covid-19.

HORÁRIA

ASSISTENTE

DE 08 (oito)

SERVIÇOS DE LAZER
E DESENV. SOCIAL –
CUIDADOR

10.

CARGA

DA REMUNERAÇÃO

40 horas
semanais
(regime de

REMUNERAÇÃ
O
R$ 2.236,42
+ vale
alimentação,
auxílio transporte

REQUISITOS
Ensino Médio
Completo

escala
12x36)

10.1 A remuneração do pessoal contratado será conforme estabelecido na tabela de cargos
Anexo I.
11.

DA VIGÊNCIA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

11.1 O prazo de vigência do Processo Público Seletivo Simplificado é de 06 (seis) meses,
contado da divulgação do resultado final, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, a
critério da Secretaria Municipal de Assistência Social.

OBSERVAÇÕES:

 As vagas são exclusivas para suprir a necessidade dos serviços emergenciais de
acolhimento de pessoas em situação de rua, a serem exercidas junto à Secretaria de
Assistência Social.
 A carga horária de trabalho será exercida pelo regime de escala de 12x36, sendo que na
escala realizada em período noturno será acrescido o valor relativo ao adicional noturno.
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nº 044, de 19 de fevereiro de 2020.

ANEXO II - CLASSIFICAÇÃO
CRITÉRIOS
a)Prova de Múltipla
Escolha
TOTAL GERAL

ESPECIFICAÇÃO
Contendo 20 questões

Página 25

PONTOS

PONTUAÇÃO

UNITÁRIOS

MÁXIMA

5,0 (cinco pontos)
para

100,0

cada questão

100,0

Art. 2º O Regimento Interno, conforme anexo desta Resolução, poderá
ser alterado parcial ou totalmente mediante proposta escrita por qualquer
integrante da RMOV, devendo essa ser apresentada à apreciação e aos pareceres da RMOV, a ser deliberada em Plenária em reunião ordinária ou extraordinária da Rede.
Art. 3º Esta Resolução entrará em vigor a partir da data de sua publicação,
revogadas disposições em sentido contrário.
Controladoria Geral do Município – Vinhedo.
Vinhedo, 4 de junho de 2020.

OBSERVAÇÕES:
 A prova de múltipla escolha conterá 10 (dez) questões de Língua Portuguesa, 05 (cinco) questões
de Matemática e 05 (cinco) questões de Conhecimentos Gerais. As questões abrangerão os
conhecimentos concernentes aos conteúdos do Ensino Médio nas matérias acima.
 No dia da realização da prova, orienta-se que os candidatos respeitem as normas sanitárias
implementadas em razão da pandemia pelo novo coronavírus, comparecendo ao local utlizando
máscaras de proteção, bem como respeitem a sinalização para manutenção do distanciamento
mínimo necessário.
 No local serão disponibilizadas máscaras descartáveis e álcool em gel para higienização das
mãos.
 Ressalta-se, que o candidato que se recusar a usar a máscara de proteção, será impedido de
realizar a prova, bem como será convidado a se retirar do local, mediante a presença de 02 (duas)
tstemunhas.

Controladoria Geral do Município
Resolução CGM (OUV) nº 001/2020 – GC
Dispõe sobre a aprovação do Regimento Interno nos termos do Anexo I,
do Decreto Municipal nº 044/2020, de 19 de fevereiro de 2020.
O Controlador Geral do Município, no uso das atribuições que lhe confere
o Art. 65 da Lei Complementar nº 112, de 20 de dezembro de 2011; a Lei
Municipal nº 3.915, de 29 de novembro de 2019; e o Decreto Municipal nº 44,
de 19 de fevereiro de 2020,
Considerando:
I.
A Plenária extraordinária, convocada on-line, em 8 de abril de 2020,
pela Coordenadoria-Geral da Rede Municipal de Ouvidorias de Vinhedo –
RMOV;
II. A decisão unânime dessa Plenária, constante do Processo Administrativo nº 6245-5/2018 – PMV;
Resolve:
Art. 1º Aprovar, por conta da unanimidade dos membros da RMOV, o Regimento Interno da RMOV conforme disposto no Anexo I, do Decreto Municipal

Elvis Tomé
OAB/SP 160177
Controlador Geral do Município
Maria Gabriela Gadiolli Angeli
Diretora de Ouvidoria
Controladoria Geral do Município - Prefeitura de Vinhedo
ANEXO I
REGIMENTO INTERNO DA REDE MUNICIPAL DE OUVIDORIAS DE
VINHEDO – RMOV
A Rede Municipal de Ouvidorias de Vinhedo – RMOV aprova seu Regimento Interno em conformidade com o disposto no Decreto Municipal nº 044,
de 19 de fevereiro de 2020, na forma constante das disposições abaixo.
CAPÍTULO I
DAS ATRIBUIÇÕES
Art. 1º O presente Regimento Interno define, explicita e regulamenta as
atividades, atribuições e funcionamento das ouvidorias públicas municipais
que integram a RMOV.
Art. 2º Compete às ouvidorias da RMOV:
I – promover e atuar diretamente na defesa dos direitos dos usuários de
serviços públicos, nos termos da Lei Federal n.º 13.460, de 26 de junho de
2017, da Lei Municipal n.º 3.915, de 29 de novembro de 2019, e demais normas aplicáveis;
II – acolher, analisar e responder as manifestações de usuários de serviços públicos municipais e/ou as que sejam reencaminhadas por outras ouvidorias da própria Rede;
III – acolher, analisar e responder a manifestação conforme previsto no
art. 15 deste Regimento Interno, formalizada exclusivamente por usuário de
serviços públicos nos meios de contato oficiais dispostos no art. 9º deste
Regimento Interno;
IV – analisar as informações obtidas por meio de manifestação recebida e
pesquisa de satisfação realizada junto ao usuário de serviços públicos, com
a finalidade de subsidiar a avaliação dos serviços públicos prestados, em
especial para o cumprimento do que estiver disposto na Carta de Serviços ao
Usuário, conforme art. 7º da Lei Federal n.º 13.460, de 26 de junho de 2017,
o Art. 18 da Lei Municipal n.º 3.915, de 29 de novembro de 2019, e demais
normas aplicáveis;
V – monitorar e avaliar periodicamente a Carta de Serviços ao Usuário do
órgão ou entidade a que esteja vinculada;
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VI – auxiliar na articulação permanente com outras instâncias e mecanismos de participação e controle social;
VII – produzir e analisar dados e informações sobre as atividades de ouvidoria que são realizadas, bem como propor e monitorar a adoção de medidas
para a correção e a prevenção de falhas e omissões na prestação de serviços
públicos;
VIII – exercer ação de mediação e conciliação, bem como de outras ações
para a solução pacífica de conflitos entre usuários de serviços e órgãos e
entidades, com a finalidade de ampliar a resolutividade de manifestações
recebidas e melhorar a efetividade na prestação de serviços públicos.
Parágrafo único. Não compete às ouvidorias da RMOV acolher manifestação formalizada em nome ou por terceiros ou aquelas diretamente relacionadas ao acolhimento de outro poder ou esfera que não integre o Poder
Executivo Municipal.
Art. 3º As ouvidorias da RMOV deverão:
I – agir com imparcialidade, integridade e transparência, nunca com assistencialismo ou de forma imediatista;
II – contribuir para os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, transparência e eficiência da Administração Pública Municipal;
III – acolher a manifestação do usuário dos serviços públicos como uma
demonstração legítima e como uma oportunidade democrática para exercício
da cidadania, em prol ao interesse coletivo;
IV – fomentar a Administração Pública Municipal com dados e informações que demonstrem os reais interesses do usuário e as dificuldades encontradas, refletidos nas manifestações formalizadas pelos usuários de serviços
públicos, enfocando o aprimoramento e/ou criação de políticas públicas;
V – encaminhar para as autoridades, órgãos e entidades competentes a
manifestação do usuário dos serviços públicos;
VI – orientar e dar informações sobre o acesso aos serviços públicos,
sempre que identificar essa necessidade junto ao usuário;
VII – criar condições para que se torne possível avaliar o grau de satisfação do usuário em relação aos serviços públicos prestados, em atendimento
à Lei Federal n.º 13.460, de 26 de junho de 2017, à Lei Municipal n.º 3.915,
de 29 de novembro de 2019, e demais normas aplicáveis;
VIII – produzir relatórios e documentos gerenciais, dentro dos padrões estabelecidos pela RMOV, de forma que subsidiem os gestores da Administração Pública Municipal à tomada de decisão e ao aprimoramento de políticas
públicas;
IX – auxiliar para que os dados e as informações fornecidas ao usuário
dos serviços públicos sejam adequados, claros e de fácil compreensão, em
linguagem cidadã, para pleno exercício de sua cidadania;
Parágrafo único. O acesso do usuário a informações públicas deverá ser
regido nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011; do Decreto
Municipal nº 150, de 4 de setembro de 2013; e do Decreto Municipal nº 270,
de 8 de novembro de 2018; que tratam da Lei de Acesso à Informação.
Art. 4º Não cabe às ouvidorias da RMOV emitir parecer técnico além de
sua área e/ou apurar denúncia ou quaisquer infrações capituladas nos códigos Civil ou Penal, tampouco realizar auditorias ou fiscalizações.
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Parágrafo único. Se no acolhimento da manifestação as ouvidorias da
RMOV identificarem indícios ou suspeitas de crime ou infração penal, deverão comunicar o fato ao titular da Controladoria Geral do Município, para as
providências que sejam pertinentes ao identificado.
Art. 5º As ouvidorias da RMOV deverão exercer o seu trabalho e permitir
a gestão das informações coletadas, tendo como base as recomendações e
boas práticas preconizadas pela Controladoria-Geral da União – CGU e pela
Controladoria Geral do Município, da Prefeitura de Vinhedo.
CAPÍTULO II
DO PÚBLICO-ALVO
Art. 6º A RMOV terá como público-alvo pessoa física ou jurídica que se
beneficie ou utilize, efetiva ou potencialmente de serviço público, compreendendo atividade administrativa ou de prestação direta ou indireta de bens
ou serviços à população, exercida por órgão ou entidade da Administração
Pública Municipal.
Parágrafo único. As ouvidorias da RMOV não deverão proceder com o
acolhimento de manifestações feitas por representantes do poder legislativo,
uma vez que esses dispõem de ferramentas próprias para a formalização ao
Poder Executivo Municipal.
Art. 7º Cada ouvidoria da RMOV ficará responsável pelo acolhimento, registro, encaminhamento e retorno da manifestação que compreende os seus
segmentos de atendimento, assim descriminadas:
I – Ouvidoria Geral do Município: responsável por manifestação relativa a
serviços públicos e/ou agentes públicos da Prefeitura de Vinhedo, exceto se
direcionada à rede pública de saúde de Vinhedo, postura de integrantes da
Guarda Municipal de Vinhedo e/ou à SANEBAVI;
II – Ouvidoria do SUS: responsável por manifestação relativa a serviços
públicos e/ou agentes públicos do SUS, dentro da rede pública de saúde de
Vinhedo;
III – Ouvidoria da Guarda Municipal de Vinhedo: responsável por manifestação que envolva postura de membros da Guarda Municipal de Vinhedo,
promovendo o encaminhamento à Corregedoria correlata para instauração
de inspeções e correições, sindicâncias, inquéritos e processos administrativos disciplinares;
IV – Ouvidoria da SANEBAVI: responsável por manifestação relativa a
serviços públicos e/ou agentes públicos da própria Autarquia;
Parágrafo único. As ouvidorias da RMOV, quando necessário, deverão
orientar o usuário sobre como formalizar a sua manifestação diretamente na ouvidoria responsável pelo acolhimento, seja essa dentro da estrutura da própria RMOV ou fora da alçada das ouvidorias da Rede.
CAPÍTULO III
MEIOS OFICIAIS DE CONTATO
Art. 8º As ouvidorias da RMOV deverão acolher, analisar e responder às
manifestações dos usuários com linguagem simples, clara, concisa e objetiva.
§1º Em nenhuma hipótese será recusado o recebimento de manifestações formuladas nos termos deste Regimento Interno, sob pena de responsabilidade do agente público.
§2º A solicitação de certificação da identidade do usuário poderá ser exigida excepcionalmente e somente se necessária para acesso à informação
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pessoal (própria ou de terceiros).

legislação e as normas específicas de sigilo e de proteção de dados.

§3º Deverá ser vedada a cobrança de qualquer valor aos usuários nos
acolhimentos das ouvidorias, ressalvados os custos de reprodução de documentos, mídias digitais, postagem e/ou correlatos, conforme previsto no
Decreto Municipal nº 150, de 4 de setembro de 2013.

Parágrafo único. A identificação do usuário será informação pessoal protegida com restrição de acesso nos termos da Lei n.º 12.527, de 18 de novembro de 2011, da Lei Federal n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018, do Decreto
Municipal nº 150, de 4 de setembro de 2013, e do Decreto Municipal nº 270,
de 8 de novembro de 2018.

§4º Estará isento de ressarcir os custos a que se referem o parágrafo
3º aquele cuja situação econômica não lhe permita fazê-lo sem prejuízo do
sustento próprio ou da família nos termos da Lei nº 7.115, de 29 de agosto
de 1983.
Art. 9º Serão considerados meios oficiais de contato com as ouvidorias
da RMOV:
I – atendimento presencial: procura presencial do usuário na ouvidoria
responsável, com manifestação que deve ser reduzida a termo e/ou escrita
de próprio punho pelo mesmo, em formulário próprio ou não;
II – atendimento telefônico: ligação feita pelo usuário no(s) número(s) de
telefone disponibilizado(s) pela ouvidoria responsável;
III – correio eletrônico: e-mail enviado pelo usuário ao e-mail oficial e disponibilizado pela ouvidoria responsável;
IV – correspondência convencional: carta endereçada pelo usuário à ouvidoria responsável, em seu endereço físico de atendimento presencial;
V – meio eletrônico: contato direto do usuário em página ou perfil oficial
mantido exclusivamente pela Administração Pública Municipal, direta ou indireta, na forma de mensagem privada (in box), em rede social ou não; e por
meio do uso do sistema Fala.BR - Vinhedo/SP;
VI – protocolo físico: processo administrativo aberto pelo usuário no setor
de protocolo da Administração Pública Municipal, direta ou indireta, com requerimento direcionado à ouvidoria;
VII – outros meios: somente os que estejam autorizados oficialmente pelas ouvidorias da RMOV, por meio de Decreto ou Portaria.
§1º A relação dos contatos oficiais das ouvidorias da RMOV deverão estar
publicados, de forma atualizada, no sítio eletrônico oficial da Prefeitura de Vinhedo, em área própria e/ou de preferência nas páginas de “Telefones úteis”
e/ou “Fale com a Prefeitura”.
§2º Os órgãos e entidades públicos abrangidos neste Regimento Interno
se comprometem a colocar à disposição do usuário formulários, impressos
e/ou digitais, simplificados e de fácil compreensão, para a apresentação de
manifestação.
§3º Não competirá às ouvidorias da RMOV fazer o acolhimento de manifestações fora de seus meios oficiais de contato, que não sejam formalizadas
diretamente pelo usuário ou estejam fora de sua alçada.

CAPÍTULO IV
DOS PRAZOS DE ATENDIMENTO
Art. 11. As ouvidorias da RMOV deverão elaborar e apresentar resposta
conclusiva às manifestações acolhidas no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da manifestação, prorrogável por igual período, mediante
justificativa expressa ao usuário.
§1º Recebida a manifestação as ouvidorias da RMOV deverão realizar
análise prévia e encaminhá-la às áreas responsáveis para verificação e providências, sempre que necessário.
§2º Sempre que as informações apresentadas pelo usuário forem insuficientes para a análise da manifestação, as ouvidorias da RMOV deverão solicitar ao usuário um pedido de complementação de informações, que deverá
ser respondido pelo requerente em até 30 (trinta) dias, sob pena de arquivamento e sem produção de resposta conclusiva.
§3º O pedido de complementação de informações interrompe uma única
vez o prazo previsto no caput deste artigo, que passará a contar novamente
a partir da resposta do usuário, sem prejuízo de complementações supervenientes.
§4º As ouvidorias da RMOV poderão solicitar informações às áreas responsáveis pela tomada de providências, que deverão responder dentro do
prazo de até 20 (vinte) dias à ouvidoria correlata, contados do recebimento
no setor, prorrogáveis por igual período mediante justificativa expressa, sem
prejuízo de norma que estabeleça prazo inferior.
Art. 12 As ouvidorias da RMOV assegurarão ao usuário a proteção de sua
identidade e demais atributos de identificação, nos termos da Lei n.º 12.527,
de 18 de novembro de 2011, da Lei Federal n.º 13.709, de 14 de agosto de
2018, do Decreto Municipal nº 150, de 4 de setembro de 2013, e do Decreto
Municipal nº 270, de 8 de novembro de 2018.
Parágrafo único. A preservação da identidade do usuário, em caso de sigilo, dar-se-á com a proteção do nome, endereço e demais dados de qualificação do mesmo, que serão documentados separadamente pela ouvidoria
responsável, aos quais serão dispensados o tratamento previsto no caput.
Art. 13 A manifestação que não receber atenção ou retorno do setor responsável, dentro do prazo estabelecido no §4º do art. 11, deverá ser levada
ao conhecimento dos titulares da Controladoria Geral do Município, Secretaria Municipal de Governo e ao Chefe do Poder Executivo, e demais autoridades da Administração Municipal, se necessário.
CAPÍTULO V
DO FLUXO DE ATENDIMENTO DA MANIFESTAÇÃO

4º As ouvidorias da RMOV não poderão fazer o acolhimento de manifestações que envolvam direitos de vizinhança e/ou que não tenham relação
direta com área, ação, servidor ou serviço de caráter público, dentro de seus
segmentos de acolhimento, devendo proceder com a orientação ao usuário
quanto à esfera de competência.

Art. 14 A manifestação do usuário dos serviços públicos precisará, obrigatoriamente, ser registrada pela ouvidoria responsável dentro do fluxo de
atendimento padrão e estabelecido pela RMOV.

Art. 10 A Administração Pública Municipal ou a ouvidoria responsável poderá requerer meio de certificação da identidade do usuário, respeitada a

Parágrafo único. A efetiva resolução das manifestações dos usuários compreenderá:
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I – recepção da manifestação no canal de atendimento adequado, conforme disposto no Art. 9º deste Regimento Interno;
II – emissão de comprovante de recebimento da manifestação;
III – análise e obtenção de informações, quando necessário;
IV – decisão administrativa final;
V – ciência ao usuário;
VI – encerramento.
Art. 15 Farão parte deste fluxo as seguintes etapas:
I – acolhimento: registro dos dados pessoais de contato do usuário de
serviços públicos e o conteúdo de sua manifestação;
II – análise: classificação completa da manifestação do usuário pela ouvidoria, para registro e assertividade no encaminhamento ao setor correlato;
III – encaminhamento: direcionamento da manifestação ao setor responsável, para verificação e às providências cabíveis;
IV – acompanhamento: verificação de andamento da manifestação internamente junto ao setor responsável, para obtenção de posicionamento
e para ciência ao usuário, nos prazos estabelecidos no §4º do art. 11 desse
Regimento Interno;
V – ciência ao usuário: resposta ao usuário, nos prazos estabelecidos no
art. 11 desse Regimento Interno, compreendendo o posicionamento do setor
responsável quanto à manifestação formalizada, quando couber;
VI – encerramento: se dá após o posicionamento final do setor responsável e/ou ciência do usuário em relação à manifestação apresentada, o que
não significa o atendimento da manifestação do usuário.
SEÇÃO I
DO ACOLHIMENTO DA MANIFESTAÇÃO
Art. 16 Farão parte da etapa de acolhimento das ouvidorias da RMOV os
registros de:
I – identificação do usuário: certificação se usuário deseja se identificar
sem restrição ou se opta pelo sigilo ou anonimato;
II – dados pessoais: nome completo do usuário e número do CPF, exceto
se houver opção pelo anonimato;
III – dados de contato: correio eletrônico, número de telefone e endereço
de residência para correspondência convencional, se necessário e exceto se
houver opção pelo anonimato;
IV – meio de contato: meio oficial de acolhimento escolhido pelo usuário,
para contato na ouvidoria;
V – registro do teor da manifestação;
VI – endereço de ação, se necessário;
VII – demais dados que sejam indispensáveis para o registro e/ou que
permitam o encaminhamento e a verificação da manifestação, se necessário.
§1º As ouvidorias da RMOV deverão garantir que os dados dos usuários
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sirvam para avaliar melhor as políticas públicas e propor melhorias voltadas
ao Município.
§2º Se o usuário optar pelo anonimato, as ouvidorias da RMOV não serão
obrigadas a dar ciência ao usuário da manifestação, procedendo apenas com
o registro e encaminhamento da mesma, dentro da tipologia de “Comunicação”, conforme art. 18, inciso IV, alínea a, deste Regimento Interno.
Art. 17. As ouvidorias da RMOV poderão receber e coletar informações
junto aos usuários de serviços públicos com a finalidade de avaliar a prestação de tais serviços, bem como auxiliar na detecção e correção de irregularidades na gestão.
Parágrafo único. As informações de que se tratam este artigo não constituem manifestações passíveis de acompanhamento pelos usuários de serviços públicos.
SEÇÃO II
DA ANÁLISE DA MANIFESTAÇÃO
Art.18 A análise da manifestação deverá contemplar o registro da manifestação pela ouvidoria responsável, em relatório de controle próprio e/ou
padronizado pela RMOV, para encaminhamento ao setor competente, compreendendo a transcrição e classificação das seguintes informações:
I – dados constantes no art. 16 deste Regimento Interno;
II – setor responsável;
III – palavra-chave e complemento de palavra-chave;
IV - tipo de manifestação, respeitando a tipologia:
a) comunicação: manifestação de origem anônima ou sem identificação
do usuário, com indícios mínimos de relevância, autoria e/ou materialidade,
que podem ser apuradas mediante procedimento preliminar de investigação
junto aos setores correlatos;
b) denúncia: manifestação de prática de ato ilícito, cuja verificação e solução dependa da atuação de setor, órgão ou de controle interno ou externo;
c) elogio: demonstração, reconhecimento ou satisfação sobre o serviço,
agente ou atendimento público oferecido e recebido;
d) reclamação: demonstração de insatisfação sobre o serviço, agente
ou atendimento público oferecido e recebido;
e) solicitação: requerimento de adoção de providência por parte da Administração Municipal, direta ou indireta;
f)
sugestão: proposição de ideia ou formulação de proposta de aprimoramento a políticas e/ou serviços públicos prestados;
g) simplificação: solicitação para desburocratização de serviços públicos prestados por qualquer órgão ou setor municipal.
§1º As ouvidorias da RMOV somente poderão acolher uma denúncia se
feita de forma escrita pelo próprio usuário e desde que contenha elementos
mínimos descritivos da irregularidade, ou, ainda, indícios que permitam à Administração Pública chegar a tais elementos.
§2º As ouvidorias da RMOV não deverão fazer o acolhimento de manifestações que não tenham sido antes requeridas pelo próprio usuário junto ao
setor responsável, dentro do primeiro atendimento.
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§3º As ouvidorias da RMOV poderão, a partir da análise de registro, alterar a tipologia da manifestação formalizada, conforme IV do caput, dentro do
relatório ou controle dos dados.

SEÇÃO IV
DO ACOMPANHAMENTO, CIÊNCIA AO USUÁRIO
E ENCERRAMENTO DA MANIFESTAÇÃO

§4º Na etapa de análise, caso seja identificada a necessidade de abertura
de um protocolo físico e/ou impresso via setor de protocolo, as ouvidorias da
RMOV poderão fazê-lo em nome do usuário, direcionando os autos para os
setores competentes.

Art. 21 A etapa de acompanhamento compreenderá a verificação de tramitação e devolutiva das equipes quanto ao atendimento da manifestação
formalizada pelo usuário via ouvidorias da RMOV.

§5º Se a manifestação formalizada se tratar de reclamação, com situação
que está dentro do prazo estabelecido à prestação do serviço, essa deverá
ser classificada como solicitação. Também poderá ser classificada como solicitação a orientação ao usuário referente às atividades, serviços e ações
dos órgãos municipais, que não seja caracterizada como pedido de acesso
à informação.

§1º Os órgãos da Administração Pública Municipal deverão colaborar com
informações e com os respaldos que sejam necessários, permitindo às ouvidorias da RMOV consultar registros e arquivos relacionados com o seu objeto, nos prazos estabelecidos no art. 11 deste Regimento Interno e que devem
ser criteriosamente respeitados.

SEÇÃO III
DO ENCAMINHAMENTO DA MANIFESTAÇÃO

§2º As ouvidorias da RMOV poderão cobrar, de forma periódica e constante, o posicionamento do setor envolvido no atendimento da manifestação;
e providenciar os redirecionamentos ou encaminhamentos complementares
a outros setores relacionados, se necessários.

Art.19 Na etapa de encaminhamento, as ouvidorias da RMOV deverão
direcionar a manifestação ao setor responsável, com os dados que permitam
a verificação e as providências necessárias. Também é desejável posicionar
o usuário sobre esse encaminhamento.

§3º Caso a resposta do setor responsável não seja satisfatória, as ouvidorias da RMOV deverão fazer a reiteração do pedido de esclarecimento junto
ao setor, apontando os pontos que devem ser esclarecidos para devolutiva e
ciência do usuário.

§1º Existindo ordem de serviço ou protocolo ao atendimento da manifestação no setor responsável, esse deverá ser obrigatoriamente informado pela
equipe correlata à ouvidoria responsável.

§4º As ouvidorias da RMOV poderão, de forma presencial e se preciso, realizar diligências no endereço de ação ou no setor envolvido no atendimento
da manifestação.

§ 2º Os setores da Administração Pública Municipal deverão dispor de, no
mínimo, 2 (dois) servidores para serem os interlocutores junto às ouvidorias
da RMOV, seja para o recebimento das manifestações encaminhadas, posicionamento sobre o atendimento ou para devolutiva final da manifestação em
questão.

Art. 22 A ciência ao usuário, com exceção do posicionamento quanto ao
encaminhamento ao setor responsável, deverá ser feita quando esgotadas
ou finalizadas todas as verificações e devolutivas dos setores e que sejam
necessárias à manifestação apresentada pelo mesmo, dentro dos prazos estabelecidos no art. 11.

Art. 20. Nas tipologias utilizadas, previstas no inciso IV, do art. 18, as ouvidorias da RMOV deverão:

§1º Os órgãos administrativos internos encaminharão às ouvidorias da
RMOV o resultado final do procedimento de apuração da denúncia, a fim de
que seja possível dar conhecimento ao usuário acerca dos desdobramentos
de sua manifestação, se necessário.

I – comunicação: encaminhar manifestação ao responsável pela prestação do serviço ou pelo agente público, para ciência e/ou às providências que
sejam cabíveis;
II – denúncia: após a verificação dos requisitos mínimos de admissibilidade, a manifestação deverá ser encaminhada à área técnica para que seja
analisada e, caso seja pertinente, às demais providências;
III – elogio: encaminhar a manifestação ao agente público que prestou
o atendimento e/ou ao responsável pela prestação do serviço público, bem
como às chefias imediatas destes;

§2º Na possibilidade ou impossibilidade de ciência ao usuário, as ouvidorias da RMOV deverão efetuar o registro da justificativa nos relatórios internos de registro e controle, sendo:
I – comunicação: a resposta conclusiva deverá prever o direcionamento
à análise dos setores correlatos e, se preciso, formalização do conteúdo à
ciência do titular da Controladoria Geral do Município, para as providências
que sejam cabíveis;

IV – reclamação: encaminhar a manifestação à autoridade responsável
pela prestação do atendimento ou do serviço público, que deverá se manifestar acerca do formalizado;

II – denúncia: a resposta conclusiva conterá informação sobre o seu encaminhamento aos órgãos competentes e, quando caso, sobre os procedimentos a serem adotados e respectivo número que identifique a denúncia junto
ao órgão apuratório; ou sobre o seu arquivamento;

V – solicitação: encaminhar a manifestação à autoridade responsável pela
prestação do atendimento ou do serviço público, que deverá se manifestar
acerca do formalizado;

III – elogio: a resposta conclusiva conterá informação sobre o encaminhamento e formalização junto ao agente público ou ao responsável pelo serviço
público prestado e às suas chefias imediatas;

VI – sugestão: encaminhar a manifestação à autoridade responsável pela
prestação do atendimento ou do serviço público, que deverá se manifestar
acerca da adoção ou não da medida sugerida;

IV – reclamação: a resposta conclusiva conterá informação sobre a decisão administrativa final acerca do caso apontado ou justificativa do não atendimento;

VII – simplificação: encaminhar a manifestação à autoridade responsável
pela prestação do atendimento ou do serviço público, que deverá se manifestar acerca da adoção ou não da medida sugerida.

V – solicitação: a resposta conclusiva conterá informação sobre a decisão
administrativa final acerca do caso apontado ou justificativa do não atendimento;
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VI – sugestão: a resposta conclusiva conterá informação sobre o encaminhamento ao agente público ou ao responsável pelo serviço público prestado
e às suas chefias imediatas. Caso a medida sugerida seja adotada, a decisão
administrativa final informará acerca da forma e dos prazos de sua implantação, bem como dos mecanismos pelos quais o usuário poderá acompanhar a
execução da adoção da medida;
VII – simplificação: a resposta conclusiva conterá informação sobre o
encaminhamento ao agente público ou ao responsável pelo serviço público
prestado e às suas chefias imediatas. Caso a medida sugerida seja adotada,
a decisão administrativa final informará acerca da forma e dos prazos de
sua implantação, bem como dos mecanismos pelos quais o usuário poderá
acompanhar a execução da adoção da medida.
Art. 23 A ciência ao usuário também poderá se dar por correspondência
convencional, com Aviso de Recebimento – AR, ao endereço de residência;
por telefonema, correio convencional ou meio eletrônico.
Art. 24 O encerramento de uma manifestação pelas ouvidorias da RMOV
poderá se dar:
I – a partir da ciência do usuário;
II – quando houver a comprovação da equipe responsável quanto ao atendimento, em comunicação escrita e/ou com documentos ou registros fotográficos que comprovem, quando o caso;
III - diante à impossibilidade de atendimento da manifestação, mediante
justificativa do setor responsável;
IV – quando houver a identificação de atendimento ou de não atendimento
pela própria ouvidoria responsável, mediante registro em relatório.
CAPÍTULO VI
DOS CONTROLES E RELATÓRIOS AOS GESTORES
Art.25 Ficará a Ouvidoria Geral do Município responsável por produzir o
relatório unificado das manifestações feitas em todas as ouvidorias da RMOV,
compreendendo os dados de gestão.
Art.26 Cada ouvidoria integrante da RMOV ficará obrigada a encaminhar
a Ouvidoria Geral do Município, até o 3º útil de cada mês, os dados de acolhimento e registro do mês anterior para a elaboração dos relatórios mensais
pela Ouvidoria Geral do Município.
§1º Para os relatórios anuais, o envio deverá ser feito até o 15º dia útil do
mês de janeiro do ano subsequente.
§2º Para efeitos do caput deste artigo, as ouvidorias da RMOV deverão
encaminhar à Ouvidoria Geral do Município os seguintes dados individualizados e tabelados em arquivo aberto e editável:
I – número de registro ou do protocolo do atendimento;
II – data de registro da manifestação;
III – meio de contato;
IV – tipo de manifestação;
V – resumo da manifestação;
VI – setor responsável;
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VII – palavra-chave;
VIII – complemento de palavra-chave, quando o caso;
IX – endereço de ação (logradouro e bairro), quando o caso;
X – número de dias para resposta ao usuário, da data de acolhimento até
a data de encerramento da manifestação;
XI – status de atendimento da manifestação, em obediência ao disposto
no Art. 11 e seguindo a seguinte classificação:
a) atendida: manifestação que foi resolvida pelo setor responsável, dentro
do prazo disposto no Art. 11;
b) não atendida: manifestação para a qual não há ação, estudo ou projeto
para a resolução; ou se a negativa de atendimento se deu em cumprimento
da legislação vigente; ou se o setor responsável não conferiu resposta resolutiva ou justificativa de não atendimento à ouvidoria, para ciência do usuário,
dentro do prazo disposto no Art. 11;
c) em acompanhamento: manifestação para a qual o setor responsável se
manifestou dentro do prazo estabelecido no Art. 11 desse Regimento Interno,
informando que verifica a situação ou que há ação, estudo ou projeto até médio prazo. Uma manifestação pode permanecer em acompanhamento dentro
do período máximo de 60 dias, a contar da data de seu registro na ouvidoria.
Depois disso, aplicam-se as classificações previstas nos itens “a” e/ou “b”;
d) em atendimento: manifestação encaminhada para a equipe responsável e aguardando o primeiro atendimento dentro do prazo estabelecido no
Art. 11 desse Regimento Interno. Uma manifestação pode permanecer em
atendimento dentro do período máximo de 60 dias, a contar da data de seu
registro na ouvidoria. Depois disso, aplicam-se as classificações previstas
nos itens “a” e/ou “b”.
Art.27 O relatório da RMOV deve explicitar o total de registros dos usuários por:
I – número de manifestações recebidas (percentual e/ou número inteiro);
II – tipos das manifestações recebidas (percentual e/ou número inteiro);
III – motivações das manifestações por tipo, como análise dos pontos recorrentes;
IV – providências adotadas pela administração pública, justificativas e/ou
soluções apresentadas.
Art. 28 O relatório de gestão será:
I - encaminhado à autoridade máxima do órgão a que pertence a unidade
de ouvidoria;
II - disponibilizado na internet, no sítio eletrônico da Administração Pública
Municipal.
CAPÍTULO VIII
DA COMPOSIÇÃO DA RMOV
Art. 29 Os integrantes das ouvidorias da RMOV deverão ser nomeados
mediante portaria do Chefe do Poder Executivo Municipal.
Parágrafo único. Na hipótese excepcional de impedimento, férias, licença
médica ou qualquer outra forma de afastamento de integrantes, o Chefe do
Poder Executivo pode designar outros servidores ao trabalho.
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Art. 30 Os cargos dos titulares das ouvidorias serão, preferencialmente,
ocupados por servidores públicos efetivos ou empregados públicos, que tenham nível de escolaridade superior e que tenham certificação em ouvidoria
e experiência comprovada de pelo menos 3 (três) anos em atividades relacionadas ao atendimento de usuário de serviços públicos.
§1º Somente poderá ser nomeado para uma ouvidoria integrante da
RMOV servidor que não tenha penalidade administrativa em seus assentamentos funcionais.
§2º A nomeação e a dispensa dos titulares das ouvidorias deverão ser
submetidas à apreciação da RMOV.
§3º Para a Ouvidoria da Guarda Municipal de Vinhedo deverão ser respeitadas as premissas constantes no Decreto Municipal nº 018, de 28 de janeiro
de 2014. Os casos não contemplados serão subsidiados por este Decreto.
Art. 31 A Ouvidoria Geral do Município ficará responsável pela coordenação técnica do segmento de ouvidorias do Poder Executivo Municipal e
Autarquia, bem como responsável por organizar, tabular e interpretar o conjunto de manifestações recebidas, a fim de produzir indicativos sobre as manifestações atreladas aos serviços públicos, desde que diretamente ligados à
Administração Pública Municipal.
Parágrafo único. A Ouvidoria Geral do Município poderá convocar reuniões e encontros com os servidores que integram as ouvidorias da RMOV
sempre que necessário.
CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 32 A Administração Pública deve providenciar os recursos materiais e
humanos necessários ao pleno funcionamento da RMOV.
Art. 33 Os casos omissos neste regimento serão levados ao titular da Controladoria Geral do Município e à Plenária da RMOV, submetendo a omissão
e a respectiva deliberação para aprovação.
Art. 34 Este Regimento Interno entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Vinhedo, 4 de junho de 2020.
Maria Gabriela G. Angeli
Coordenadoria-Geral da RMOV
Controladoria Geral do Município - Prefeitura de Vinhedo

Secretaria Municipal de Administração
EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) Nº: 55/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4.979/2020
SECRETARIA REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Serviços
OBJETO: Registro de preços para aquisição de materiais elétricos, 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 06/07/2020 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 06/07/2020, às 9 horas.
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala de Licitações situada na
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Avenida Presidente Castelo Branco, nº 1.375, Bairro Jardim São Matheus,
na cidade de Vinhedo/SP, CEP 13.284-408, 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 10/06/2020, 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).

SANEBAVI
EXTRATO DO 2º ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 03/2019. Contratado: CECAM - CONSULTORIA ECONÔNICA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA
MUNICIPAL LTDA. Objeto: Prorrogar a vigência por mais 90 (noventa) dias
contados a partir de 01/06/2020, mediante as Cláusula Terceira, Cláusula
Quarta, do Contrato Original. Data: 26/05/2020. ANDRÉA ANDRADE CAMPOS. – SUPERINTENDENTE. - Publique-se.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 04/2020– PA Nº 101-1/2020. – Contratada:
SERVICE PUMPS BRASIL LTDA. Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de 1 (uma) unidade de bombeamento de esgoto
compacta de 2.000 litros, com serviço de instalação, startup e infraestrutura
para implantação de nova Estação Elevatória de Esgoto no CDHU Vinhedo
H, localizado a Rua Carolina Von Zuben - Rua A Bairro Altos do Morumbi,
na cidade de Vinhedo/SP, nos termos das especificações constantes do instrumento convocatório e anexos. R$ 143.500,00. Data 0/06/2020. ANDRÉA
ANDRADE DE CAMPOS. – SUPERINTENDENTE. - Publique-se.

PORTARIA Nº 054, de 02 de junho de 2020.
Dispõe sobre a exoneração a pedido de servidor efetivo 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 pedido o servidor efetivo Sr. Junio de Almeida Moreira,
ocupante do emprego público de “Leiturista de Hidrômetros”, admitido através da Portaria nº 065, de 18 de abril de 2019, lotado junto ao Órgão de
Direção Geral vinculado ao Departamento de Combate às Perdas e Controle
de Água da SANEBAVI, conforme solicitação formal expressa nos autos do
Processo Administrativo nº 122-1/2020.
Art. 2º Revogar na íntegra a Portaria nº 065, de 18 de abril de 2019.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo
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seus efeitos a partir de 01 de junho de 2020.
SANEBAVI – Saneamento Básico Vinhedo, aos 02 dias do mês junho de
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 N° 055, de 05 de junho de 2020.
Dispõe sobre a designação de Comissão de Processo Administrativo Disciplinar 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,
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Considerando as disposições regulamentares da Lei Complementar Municipal n° 152, de 24 de abril de 2017 que estabelece a reestruturação administrativa e funcional da Autarquia SANEBAVI e;
Considerando, por fim, o respeito à ordem classificatória dos candidatos
aprovados no Edital de Chamada n° 025, de 02 de junho de 2020, publicado
em todos os veículos oficiais, conforme consta do Processo Administrativo
sob n° 346-9/2017.
RESOLVE:
Art. 1º Admitir, em virtude de habilitação em concurso público, o Sr. Felipe
Olivieri de Camargo, para exercer em caráter efetivo, o emprego público de
“Leiturista de Hidrômetros”, no regime CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, com jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas, com referência salarial “6”, lotado junto ao Órgão de Direção Geral vinculada ao Departamento
de Combate às Perdas e Controle de Água da SANEBAVI, a partir da data de
15/06//2020.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo
efeitos a partir de 15 de junho de 2020.
SANEBAVI – Saneamento Básico Vinhedo, aos 09 dias do mês de junho
de 2020.
ANDRÉA ANDRADE DE CAMPOS
Superintendente

RESOLVE:
Art. 1° Designar os servidores Dr. Renato Ferreira da Silva, Sra. Daniela
Aparecida Câmara e Sra. Daniela Serozini, para, sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão Processante Disciplinar encarregada de apurar
os fatos e condutas narradas nos autos do Processo Administrativo n° 1341/2020.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
SANEBAVI – Saneamento Básico Vinhedo, aos 05 dias do mês de junho
do ano de 2020.
ANDRÉA ANDRADE DE CAMPOS
Superintendente
VIVIANE CHAUM NERY
Diretora Administrativa Interina
Publicado e Registrado neste Setor de Gabinete e Expediente na data
supra.

PORTARIA Nº 056, de 09 de junho de 2020.
Dispõe sobre a admissão de servidor concursado, e dá outras providências.

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

PODER LEGISLATIVO
PORTARIA Nº 17, DE 01 DE JUNHO DE 2020.
Dispõe:- “Sobre nomeação de funcionário.”
A MESA DA CÂMARA DE VEREADORES DE VINHEDO, ESTADO DE
SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE:
Art. 1º Fica nomeado o senhor ANDRÉ KASSARDJIAN, portador do RG
Nº 11.218.561-7 SSP/SP, CPF 064.425.178-61, para responder pelo Emprego Público, em Comissão, de Assessor Parlamentar, de acordo com a Tabela
C do art. 14 da Lei Complementar nº 176/2020.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

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,

Câmara de Vereadores de Vinhedo, ao primeiro dia do mês de junho de
dois mil e vinte.

Considerando as disposições contidas no Edital de abertura do Concurso
Público 01/2018, de 27 de abril de 2018 e posterior Edital de Homologação,
de 18 de outubro de 2018;

EDUARDO CESAR GELMI
Presidente

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
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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 18, DE 5 DE JUNHO DE 2020.
Dispõe:- “Sobre Nomeação de Comissão Especial de Comunicação Institucional”.
O PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE VINHEDO, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE:
Art. 1º Designar os funcionários Sonia Regina Carbonelli Rosa – Presidente, Erich Belfort Chiarelli - Secretário e Patrícia Marchiori do Nascimento
- Membro, para constituírem a Comissão Especial de Comunicação Institucional, criada pelo Ato da Mesa nº 10/2020, encarregada de cuidar durante o
período eleitoral de 2020, da Comunicação Institucional da Câmara Municipal
de Vinhedo.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Câmara de Vereadores de Vinhedo, aos cinco dias do mês de junho de
dois mil e vinte.
EDU GELMI
Presidente
CARLOS FLORENTINO			
1º Secretário					

FLÁVIA BITAR
2º Secretário

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

CONTRATO Nº 04, DE 01 DE JUNHO DE 2020
Processo: 17/2020
Assinatura: 01/06/2020
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO
Contratado: DARCI RIBEIRO ANTUNES E SANDRA MARIA VICHI
Objeto: Contrato de locação do terreno localizado na Rua Monteiro de
Barros, 180 – Centro – Vinhedo, utilizado como entrada e saída de veículos
dos vereadores e funcionários, bem como de estacionamento dos veículos e
funcionários.
Valor: R$ 25.114,36
Prazo: 12 (doze) meses
Recurso: Próprio
Modalidade: Dispensa de Licitação em conformidade no inciso X do art.
24, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
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CONTRATO Nº 05, DE 01 DE JUNHO DE 2020
Processo: 18/2020
Assinatura: 01/06/2020
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO
Contratado: MARCELO CEGOBIA ME
Objeto: Contratação emergencial de empresa especializada em prestação
de serviços de suporte operacional, suporte técnico e manutenções preventivas e corretivas em sistema de som e imagem, em equipamentos de áudio e
vídeo do plenário, estúdio TV câmara, em eventos diversos, internos e externos da Câmara Municipal de Vinhedo.
Valor estimado: R$ 60.800,00
Prazo: 6 (seis) meses
Recurso: Próprio
Modalidade: Dispensa de Licitação em conformidade no inciso IV do art.
24, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

TERMO ADITIVO Nº 03/2020 AO CONTRATO N.º 09 DE
29 DE MAIO DE 2017
Processo: 10/2017
Assinatura: 29/05/2020
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO
Contratado: NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA-ME
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de central telefônica do tipo PABX, nova, primeiro uso, devidamente instalada, com manutenção preventiva e corretiva, fornecimento
de todas as peças, partes ou componentes necessários originais de fábrica,
para a Câmara Municipal de Vinhedo (manutenção) - Prorrogação de Prazo.
Valor: R$ 12.960,00
Prazo: 12 (doze) meses
Recurso: Próprio
Modalidade: Pregão Presencial nº 04/2017

AUTÓGRAFO Nº 2.675
(Projeto de Lei nº 13, de 2020)
Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar repasse de recursos financeiros, no exercício de 2020, a título de Incremento Temporário ao Custeio
dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial, no valor total de R$
700.000,00 (setecentos 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 Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de
Assistência Hospitalar e Ambulatorial, o valor total de R$ 700.000,00 (setecentos 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 Contrato n° 029/2020 ou a instrumentos congêneres mantidos entre
o Município de Vinhedo/SP e a entidade beneficiária, deverá ocorrer em consonância com a disponibilidade do recurso, a mesmo título, transferido pelo
FNS-Fundo Nacional de Saúde na forma de repasse único, até o 5.º (quinto)
dia útil subsequente ao crédito na conta corrente do FMS-Fundo Municipal de
Saúde de Vinhedo vinculada ao recurso.

Boletim Municipal

Página
34
5 de dezembro
de 2013

§ 2º Os Termos Aditivos aos instrumentos já existentes, de que trata o
parágrafo anterior deverão 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 Os Termos Aditivos aos instrumentos já existentes conterão as metas
a serem definidas pela Secretaria Municipal de Saúde de Vinhedo e deverão
ser quantitativas ou qualitativas.
§ 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 de que trata o art. 1.º desta Lei fica o Poder Executivo
Municipal autorizado a:
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 provenientes da verba federal repassada, com aplicação específica aos serviços de assistência hospitalar e
ambulatorial.
Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta
de dotações orçamentárias consignadas no orçamento, e suplementadas se
necessário.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Câmara de Vereadores de Vinhedo, aos oito dias do mês de junho de dois
mil e vinte.

privado sem fins lucrativos, e dá outras providências.
A Câmara de Vereadores de Vinhedo, Estado de São Paulo, APROVA:
Art. 1.º 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$ 720.000,00 (Setecentos e vinte 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. 2.º Para fins do que trata o art. 1.º desta Lei, fica o Poder Executivo
Municipal autorizado a:
I — celebrar Termo Aditivo com a Irmandade Santa Casa de Vinhedo;

EDU GELMI
Presidente
CARLOS FLORENTINO			
1º Secretário					

10 de Junho de 2020

FLÁVIA BITAR
2ª Secretária

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

AUTÓGRAFO Nº 2.676
(Projeto de Lei nº 14, 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$720.000,00 (Setecentos e vinte mil reais)
em favor da Irmandade da Santa Casa de Vinhedo, pessoa jurídica de direito

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. 3.º 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 oito dias do mês de junho de dois
mil e vinte.
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AUTÓGRAFO Nº 2.677
(Projeto de Lei nº 5, de 2020)
Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o Governo
do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento
Regional, visando a transferência de recursos financeiros para a execução
de 2.330,52m² de recapeamento asfáltico em via do Município, e dá outras
providencias.
A Câmara de Vereadores de Vinhedo, Estado de São Paulo, APROVA:
Art. 1.° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a:
I – celebrar convênio com o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Regional, visando a transferência
de recursos financeiros para a execução de 2.330,52m² de recapeamento
asfáltico em via do Município, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais),
o que será complementado com o valor de R$ 34.224,32 ( trinta e quatro
mil, duzentos e vinte e quatro reais e trinta e dois centavos) pelo Governo
Municipal, totalizando o valor de R$ 134.224,32 ( cento e trinta e quatro mil,
duzentos e vinte e quatro reais e trinta e dois centavos) apresentado no Plano
de Trabalho;
II – firmar termos aditivos posteriores, que visem ajustamento e adequações direcionadas à consecução do objeto fim;
III – abrir na Secretaria Municipal da Fazenda – Seção de Contabilidade e
Tesouraria – um crédito adicional especial, no valor de R$ 100.000,00 (cem
mil reais).
Abertura de Crédito
Ficha:		
Órgão:		
Unidade:
Natureza:
Função:		
Sub-Função:
Programa:
Ação:		
Fonte:		
Aplicação:

531
15-Secretaria Municipal de Obras
2-Admin. Geral da Secretaria
449051 – Obras e Instalações
15 - Urbanismo
451 – Infra Estrutura Urbana
1173 – Infra Estrutura Urbana
1039 – Obras/Pav.Asflt/Abertura/Duplicação/Acostam/Rec
2 – Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados
1000017 – Convênio 657/2019 – Recapeamento Asfáltico

IV - promover a regular alteração/inclusão dos efeitos desta lei, no Plano
Plurianual ( PPA), na Lei de Diretrizes Orçamentárias ( LDO) e na Lei Orçamentária.
V – Os créditos não empenhados no atual exercício poderão ser abertos
nos limites de seus saldos, incorporando-os ao exercício financeiro subsequente.
Parágrafo único. O crédito aberto pelo inciso III deste artigo será coberto
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com os recursos provenientes do Governo do Estado de São Paulo/Secretaria de Desenvolvimento Regional – Proposta de transferência de recursos
financeiros para a execução de 2.330,52m² de recapeamento asfáltico em via
do município.
Art. 2.° Os instrumentos a serem celebrados com a Secretaria de Desenvolvimento Regional – Estado de São Paulo, dispostos nos incisos I e II do
art. 1.° desta Lei, obedecerão às minutas-padrão ofertadas na oportunidade.
Art. 3.° Os encargos que a Prefeitura vier a assumir com a consecução
desta Lei correrão por conta de verbas próprias constantes do orçamento
vigente, suplementadas se necessário.
Art. 4.° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5.° Revogam-se as disposições em contrario
Câmara de Vereadores de Vinhedo, aos oito dias do mês de junho de dois
mil e vinte.
EDU GELMI
Presidente
CARLOS FLORENTINO			
1º Secretário					

FLÁVIA BITAR
2ª Secretária

Publicado e Registrado nesta Diretoria na data supra.
HENRIQUE ALMEIDA FERREIRA
Diretor Geral
Faço saber que a CÂMARA DE VEREADORES DE VINHEDO, Estado de
São Paulo, aprovou, e eu EDU GELMI, Presidente da Câmara, nos termos do
art. 32, inciso IV da Lei Orgânica Municipal, promulgo o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO Nº 2,
DE 8 DE JUNHO DE 2020.
(Projeto de Decreto Legislativo nº 2, de 2020)
(Autoria: Vereador Carlos Florentino)
Sobre a concessão de Diploma do Mérito Policial, ao Ilustríssimo Guarda
Civil Municipal, EDUARDO PALLARO.
A Câmara de Vereadores de Vinhedo, Estado de São Paulo, DECRETA:
Art. 1º Fica concedido o Diploma do Mérito Policial ao Ilustríssimo Guarda
Civil Municipal, EDUARDO PALLARO, por seu destaque e serviços prestados
no município de Vinhedo.
Parágrafo único. A mensagem justificativa, contendo os motivos que ensejam esta outorga, assim como, os dados biográficos do homenageado, fazem
parte integrante deste Decreto Legislativo.
Art. 2º A entrega do Título de que trata este Decreto Legislativo, será efetuada nos termos das disposições regimentais.
Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Câmara de Vereadores de Vinhedo, aos oito dias do mês de junho de dois
mil e vinte.
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134ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA
RESENHA DO EXPEDIENTE 8 DE JUNHO DE 2020
EXPEDIENTE APRESENTADO PELO PREFEITO
MUNICIPAL
1. OF. GP. Nº 80/2020, resposta do Requerimento nº 17/2020, autoria
do Vereador Edson “PC”.

EXPEDIENTE APRESENTADO PELOS VEREADORES
PROJETO DE LEI
Projeto de Lei Nº 12/2020 - Autoria: THIAGO CARANDINA
Assunto: Dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de letra de forma manuscrita, datilografada ou informatizada, nas receitas médicas e odontológicas
do município de Vinhedo, e dá outras providências.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Projeto de Decreto Legislativo Nº 4/2020 - Autoria: THIAGO CARANDINA
Assunto: Dispõe sobre a concessão do Título de “Cidadã Vinhedense” a
Ilustríssima Senhora Chefe Irene Pereira.
Projeto de Decreto Legislativo Nº 5/2020 - Autoria: THIAGO CARANDINA
Assunto: Dispõe sobre a concessão do Título de Funcionário Público Municipal do Ano a ilustríssima Senhora Luciene Accorsi Amillo.
Projeto de Decreto Legislativo Nº 6/2020 - Autoria: THIAGO CARANDINA
Assunto: Dispõe sobre a concessão do Diploma de Mérito Administrativo
a ilustríssima Senhora Rosely Maria Trevisan.
Projeto de Decreto Legislativo Nº 7/2020 - Autoria: Comissão de Finanças e Orçamento
Assunto: Sobre aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Vinhedo,
referente ao exercício financeiro de 2017 – TC – 6897.989.16-6, em conformidade com a decisão do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
- TCESP.

EMENDAS
Emenda Modificativa nº 1 ao Projeto de Lei Complementar Nº 5/2020
- Autoria: Comissão de Justiça Redação Ética e Cidadania
Assunto: Artigo único, o caput do Artigo 12 do Projeto, passa a ter a seguinte redação: “Art. 12. Para qualificação do sistema de circulação, em conformidade à Lei Federal 12.587/2012, com o Código de Transito Brasileiro e
com a normativa de acessibilidade estabelecida pela NBR9050, as ações e
investimentos, públicos e privados, devem ser orientados em acordo com os
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seguintes objetivos:”
Emenda Modificativa nº 2 ao Projeto de Lei Complementar Nº 5/2020
- Autoria: Comissão de Justiça Redação Ética e Cidadania
Assunto: “Art. 16. De modo a assegurar a reestruturação do sistema viário
e de transportes em conformidade com as diretrizes gerais estabelecidas no
art. 65 deverão ser realizadas: ........ III – readequação das seguintes Vias
Coletoras: a) Av. Fernando Piccini – 15,00 m do lado esquerdo de quem entra
nela de faixa não edificante; b) Rua Itororó – 14,00 m do eixo para cada lado
de faixa não edificante; c) Estrada do Pinheirinho no Bairro Pinheirinho –
14,00 m do eixo para cada lado de faixa não edificante; d) Rua que margeia
a ferrovia e liga o fim da Rua Manaus – 15,00 m do eixo para cada lado de
faixa não edificante; e) Estrada Municipal de acesso ao Parque Serra Azul
– da Av. das Industrias até a divisa com o Município de Louveira – 15,00 m
do eixo para cada lado de faixa não edificante; f) Rua Iracema Lucas e Rua
Ângelo Bevilaqua – da Avenida das Industrias até a divisa com o Município de
Louveira; g) Rua Vita Simeca Urso para melhorar o acesso aos Loteamentos
Vale da Santa Fé e Chácaras do Lago – 15,00 m do eixo para cada lado de
faixa não edificante; h) Rua Afonso Garbuio – 15,00 m do eixo para o lado da
divisa de Valinhos de faixa não edificante, e 15,00 m do eixo para o lado oposto ao Residencial Villa Di Treviso de faixa não edificante; i) Rua Maria Helena
Junqueira – 12,00 m do eixo para lado direito de quem sobe sentido Estrada
Municipal Fazenda Santana de faixa não edificante. VI........ Parágrafo único.
O Plano Viário deverá se aprofundar à discussão sobre a reserva de áreas
não edificante entre as Ruas Arnaldo Roque Brisque e Carolina Von Zuben e
entre a Via Anhanguera e a estrada da Boiada, margeando o bairro da Capela, Altos do Morumbi e Vista Alegre - 2, ligando com a Av. Benedito Storani.”
Emenda Modificativa nº 3 ao Projeto de Lei Complementar Nº 5/2020
- Autoria: Comissão de Justiça Redação Ética e Cidadania
Assunto: Artigo único. o inciso VI do artigo 22 do Projeto, passa a ter a
seguinte redação: Art. 22...... VI - incentivar promoção do desenvolvimento
sustentável da zona rural com o apoio à agricultura familiar e ao turismo sustentável.

REQUERIMENTOS
Requerimento Nº 20/2020 - Autoria: SANDRO REBECCA, subscrito
por Vereadores
Assunto: REQUEREMOS, de acordo com o artigo 18, incisos XV e XVII
e artigo 20, inciso III, da Lei Orgânica Municipal, combinado com os artigos
156, VI e 157 do Regimento Interno, digne-se a douta Mesa oficiar ao Senhor
Prefeito Municipal, que através da Secretaria competente nos preste informações a respeito de cargos gratificados da Prefeitura Municipal: 1 – Enviar
relação completa dos cargos de gerente conforme a LC 112/11, indicando:
1.2 – Qual funcionário está nomeado para a respectiva gerência? Com a
respectiva portaria de nomeação. 1.3 – Qual o cargo do funcionário ocupante
da respectiva gerência e qual o concurso que logrou aprovação? 1.4 – Qual a
secretaria de origem e em qual secretaria está lotado? 2 – Sendo a função de
gerência uma função técnica, qual o critério objetivo, para a nomeação dos
cargos de gerência?
Requerimento Nº 21/2020 - Autoria: MARCOS FERRAZ, subscrito por
Vereadores
Assunto: REQUEREMOS, de acordo com o artigo 18, incisos XV e XVII
e artigo 20, inciso III, da Lei Orgânica Municipal, combinado com os artigos
156, VI e 157 do Regimento Interno, digne-se a douta Mesa oficiar ao Senhor
Prefeito Municipal, que através da Secretaria competente nos preste informações a respeito do retorno às aulas na rede pública e creches municipais. 1
- Qual a previsão de retorno das aulas na rede pública de ensino? 2 - Qual a
previsão de retorno das atividades nas creches municipais? 3 - De que forma
está sendo planejado o retorno das atividades nas escolas e creches e quais

5
2013
10de
dedezembro
Junho de de
2020

Boletim Municipal

Página 37

os protocolos de proteção das crianças e servidores em relação à transmissão da Covid-19?

damente preparadas e equipadas para o atendimento ao público de forma a
garantir a proteção à saúde de servidores e da população?

Requerimento Nº 22/2020 - MARCOS FERRAZ, subscrito por Vereadores
Assunto: REQUEREMOS, de acordo com o artigo 18, incisos XV e XVII
e artigo 20, inciso III, da Lei Orgânica Municipal, combinado com os artigos
156, VI e 157 do Regimento Interno, digne-se a douta Mesa oficiar ao Senhor
Prefeito Municipal, que através da Secretaria competente nos preste informações a respeito da fiscalização para o cumprimento de todas as determinações sanitárias e de distanciamento previstas nos decretos municipais e
estaduais, em função da Covid-19. 1 - Quantos profissionais e de quais áreas
estão envolvidos na fiscalização do cumprimento de todas as determinações
sanitárias e de distanciamento previstas nos decretos municipais e estaduais
que tratam do assunto? 2 - As agências bancárias foram e continuam sendo
fiscalizadas, de forma sistemática, em relação ao cumprimento de todas as
normas sanitárias e de distanciamento indicadas? 3 - Os supermercados e
demais estabelecimentos comerciais estão sendo fiscalizados de forma sistemática quanto ao cumprimento de todas as normas sanitárias e de distanciamento indicadas? 4 - Quantas notificações e multas foram aplicadas
a empresas e pessoas físicas em função de eventual descumprimento de
normas sanitárias, de distanciamento e uso de máscaras, conforme previsto
nos decretos municipais relacionados ao tema?

Requerimento Nº 25/2020 - MARCOS FERRAZ, subscrito por Vereadores
Assunto: REQUEREMOS, de acordo com o artigo 18, incisos XV e XVII
e artigo 20, inciso III, da Lei Orgânica Municipal, combinado com os artigos
156, VI e 157 do Regimento Interno, digne-se a douta Mesa oficiar ao Senhor
Prefeito Municipal, que através da Secretaria competente nos preste informações a respeito dos testes de Covid-19 no município. 1 - Quantos testes
rápidos para detecção de Covid-19 foram adquiridos pela prefeitura, de quais
empresas e qual o valor unitário e total? 2 - Quantos testes rápidos para a
detecção de Covid-19 a prefeitura recebeu do Ministério da Saúde ou do
governo do estado?
3 - Qual, especificamente, o protocolo de utilização destes testes? 4 Quantas equipes, quantas pessoas por equipe estão sendo utilizadas e quais
os critérios para a aplicação dos referidos testes? 5 - Quantos testes já foram
aplicados e qual o planejamento para aplicação dos demais?

Requerimento Nº 23/2020 - MARCOS FERRAZ, subscrito por Vereadores
Assunto: REQUEREMOS, de acordo com o artigo 18, incisos XV e XVII
e artigo 20, inciso III, da Lei Orgânica Municipal, combinado com os artigos
156, VI e 157 do Regimento Interno, digne-se a douta Mesa oficiar ao Senhor Prefeito Municipal, que através da Secretaria competente nos preste
informações a respeito da estrutura disponível na área de saúde para atendimento de pacientes contaminados pela Covid-19 e evolução da doença no
município. 1 - Qual o número de leitos convencionais que o município dispõe
neste momento para atendimento de Covid-19, quantos estão ocupados e
quantos estão disponíveis? 2 - Quantos leitos de UTI e quantos aparelhos
respiradores o município dispõe neste momento? 3 - Existe a necessidade de
aquisição de mais respiradores e, caso positivo, existe compra já realizada,
processo de compra em andamento, previsão de compra ou de recebimento
de aparelhos do governo federal ou estadual? 4 - Qual a média de utilização
de leitos de UTI e leitos convencionais por paciente de Covid-19, apresentando de forma quinzenal, desde o registro da primeira internação de paciente
com a doença na Santa Casa de Vinhedo? 5 - Houve aumento significativo no
número de internações de pacientes por Covid-19 nas últimas 4 semanas?
Apresentar dados estatísticos desta evolução? 6 - Dentre os casos registrados de Covid-19 no município, qual o percentual que precisou de internação
e quantos se trataram na própria residência? 7 - Dentre todos os casos de
Covid-19 registrados no município até o momento, qual foi o percentual de
curados e de pacientes que vieram a óbito?
Requerimento Nº 24/2020 - MARCOS FERRAZ, subscrito por Vereadores
Assunto: REQUEREMOS, de acordo com o artigo 18, incisos XV e XVII
e artigo 20, inciso III, da Lei Orgânica Municipal, combinado com os artigos
156, VI e 157 do Regimento Interno, digne-se a douta Mesa oficiar ao Senhor
Prefeito Municipal, que através da Secretaria competente nos preste informações a respeito das medidas adotadas nas repartições públicas para evitar a
contaminação pela Covid-19. 1 - Todos os servidores municipais e funcionários de empresas terceirizadas estão seguindo rigorosamente os protocolos
indicados para evitar a contaminação pela Covid-19? 2 - Há EPIs disponíveis
para todos os profissionais de saúde do município exercerem suas funções
de forma segura? 3 - Todas as repartições públicas municipais estão devi-

MOÇÕES
Moção Nº 101/2020 - Autoria: MÁRCIO MELLE, subscrito por Vereadores
Assunto: A Câmara Municipal de Vinhedo, Estado de São Paulo, apresenta, nos termos regimentais, a presente MOÇÃO DE APLAUSOS à equipe
do corpo de Bombeiros de Vinhedo, em nome do Tenente Vitor Penteado
Chaves, extensivo a toda a corporação de Vinhedo envolvida. Pelo brilhante
trabalho realizado no atendimento em nosso município em busca de salvamentos, combate á incêndio, primeiros socorros e todo atendimento auxiliando a população no combate ao Covid-19. Atuando também na verificação e
remoção de pacientes com casos confirmados em relação ao covid 19. E que
do deliberado desta Casa de Leis, seja dado conhecimento ao Tenente Vitor
Penteado Chaves, Av. Benedito Storani, 833 – Res. Aquário, Vinhedo/SP.
Moção Nº 102/2020 - Autoria: MARCOS FERRAZ, subscrita por Vereadores
Assunto: A Câmara de Vereadores de Vinhedo, Estado de São Paulo,
apresenta, nos termos regimentais, a presente MOÇÃO DE PESAR à família
do senhor MOACIR CIRO MARTINS JÚNIOR, falecido no dia 01 de junho de
2020, aos 69 anos de idade. Deixa a esposa Cleisa F. Cavalcante Martins
e os filhos Maria Carolina e Ciro. O senhor Moacir era jornalista experiente,
talentoso, dono de um texto refinado, posições claras e firmes, mas também
muito lúcido, ponderado e bem informado. Profissional exemplar, leal a seus
parceiros e seus princípios, mesmo nas discordâncias de ideias e pontos de
vista, sabia debater em alto nível, com educação e respeito. Trabalhou em
veículos de comunicação como: A Gazeta Esportiva e Diário Popular. Ele foi
um dos pioneiros na divulgação do Surf na grande mídia do Brasil e também
na cobertura jornalística do Judô nacional. Foi assessor de imprensa do judoca medalhista olímpico Aurélio Miguel e também assessor parlamentar deste
quando vereador em São Paulo. Em Vinhedo, o senhor Moacir contribuiu com
grandes reportagens ao Jornal de Vinhedo, na área esportiva e no resgate da
história da cidade. Ainda na cidade, ele era ativo na comunidade do Mosteiro
de São Bento. Que do deliberado desta Casa seja dada a ciência à família
enlutada, residente a Rua Piauí, nº 86, Vila Planalto, em Vinhedo – SP
Moção Nº 103/2020 - Autoria: SANDRO REBECCA, subscrita por Vereadores
Assunto: A Câmara de Vereadores de Vinhedo apresenta, nos termos regimentais, MOÇÃO DE APLAUSOS à direção e colaboradores do Jornal de
Vinhedo, pelo seu 36º aniversário, comemorado no último dia 02 de junho. E
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que, do deliberado desta Casa de Leis, seja dada ciência ao jornalista e editor responsável pelo semanário, senhor Amauri Von Zuben, endereço: Rua
Rocinha, 213, Capela.

competente, viabilize estudos para criação de estacionamento 45º na Avenida independência, de fronte ao número 4930 (defronte ao supermercado
Infanger), nos mesmos moldes do estacionamento existente próximo ao estabelecimento comercial Cosama.

Moção Nº 104/2020 - Autoria: MÁRCIO MELLE, subscrito por Vereadores
Assunto: A Câmara de Vereadores de Vinhedo, Estado de São Paulo,
apresenta, nos termos regimentais, a presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES aos profissionais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente Urbanismo pelo transcurso do “Dia Mundial do Meio Ambiente”, comemorado em 5
de junho. Que do deliberado desta Casa seja dada ciência ao Sr. Juliano Ferragutti, Secretario Municipal de Meio ambiente e Urbanismo, à Rua Monteiro
de Barros, nº 520, Centro, Vinhedo - SP, 13285-742.

Indicação Nº 256/2020 - Autoria: THIAGO CARANDINA
Assunto: Indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através da Secretaria
competente, proceda a instalação de postes de iluminação pública no terreno
em frente à piscina pública da capela compreendendo o trecho entre a Rua
Imbraim Haddad e a Rua Ágata. (Fotos Anexas)

INDICAÇÕES

Indicação Nº 258/2020 - Autoria: THIAGO CARANDINA
Assunto: Indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através da Secretaria
competente, proceda a troca das lâmpadas queimadas na Rua João Macari,
em frente ao número 133 - Jardim Bela Vista - Capela.

Indicação Nº 79/2018 - Autoria: MÁRCIO MELLE e NIL RAMOS
Assunto: Indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através da Secretaria
competente, viabilize estudos para instalação de um semáforo com temporizador, na Estrada da Capela cruzamento com a Rua Júlio Francisco de
Paula, entrada do Vida Nova I. (Foto anexa)
Indicação Nº 248/2020 - Autoria: MÁRCIO MELLE
Assunto: Indica ao senhor Prefeito Municipal que, através da Secretaria
competente, viabilizem estudos para instalação de redutores de velocidade,
em pontos estratégicos, antes e depois da rotatória da Rua Urbana Junqueira
Meirelles,Bairro Jd. Florido.
Indicação Nº 249/2020 - Autoria: MÁRCIO MELLE
Assunto: Indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através da Secretaria
competente, proceda a instalação de uma lombada ou redutor de velocidade
na Rua Urbana Junqueira Meirelles, na altura do Nº 811, no bairro Jd. Florido.

Indicação Nº 257/2020 - Autoria: THIAGO CARANDINA
Assunto: Indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através da Secretaria
competente, proceda a instalação de postes de iluminação pública na Rua
Imbraim Haddad – Bela Vista – Capela. (Fotos Anexas)

Indicação Nº 259/2020 - Autoria: EDSON “PC”
Assunto: Indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através da Secretaria
competente, substitua ou repare a lâmpada ou equipamento que está localizada na Augusto Bombonatti, esquina da Rua Tabuleirinho, próximo ao número 126, Centro, bem como realize a poda de árvore no local, cujos galhos
estão grandes demais, gerando risco de quebra dos mesmo (fotos em anexo).
Indicação Nº 260/2020 - Autoria: EDSON “PC”
Assunto: Indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através das Secretarias
competentes, execute o serviço de remoção dos lixos e entulhos em área
próxima a linha do trem, onde pessoas estão se reunindo para o consumo de
bebidas alcoólicas na Rua Tabuleirinhos, próximo número 132, Centro. (fotos
em anexo)

Indicação Nº 250/2020 - Autoria: MÁRCIO MELLE
Assunto: Indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através da Secretaria
competente, viabilizem estudos para instalação de proteção (Guarda Corpo),
dos dois lados da via, nas calçadas localizadas na esquina da Rua Agenor
de Matos com a Rua Robson Borges Ramos, no bairro Parque Santa Rosa,
na Capela

Indicação Nº 261/2020 - Autoria: RUI “MACAXEIRA”
Assunto: Indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através das Secretarias
competentes, viabilize com URGÊNCIA a manutenção asfáltica (operação
tapa buraco) na Rua do Cravo – Jardim Florido.

Indicação Nº 251/2020 - Autoria: CARLOS FLORENTINO
Assunto: Indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através da Secretaria
competente, proceda a troca da lâmpada queimada na Rua Blumenau, em
frente ao número 49 - Vila Fátima. (Foto anexa).

Indicação Nº 262/2020 - Autoria: RUI “MACAXEIRA”
Assunto: Indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através das Secretarias
competentes, viabilize com URGÊNCIA a manutenção asfáltica (operação
tapa buraco) na Rua Fabio Junqueira Meirelles, próximo ao número 392 Paineiras.

Indicação Nº 252/2020 - Autoria: CARLOS FLORENTINO
Assunto: Indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através da Secretaria
competente, proceda a troca da lâmpada queimada na Rua Fioravante Castellani, 180 - Parque São José.
Indicação Nº 253/2020 - Autoria: CARLOS FLORENTINO
Assunto: Indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através da Secretaria
competente, proceda a troca das lâmpadas queimadas na Rua Joana Fabri
Thomé, em frente aos números 110, 116 e na esquina com a Avenida Castelo
Branco - Jardim São Matheus.
Indicação Nº 254/2020 - Autoria: CARLOS FLORENTINO
Assunto: Indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através da Secretaria
competente, que se realize a coleta de entulhos, na Rua Granada, em frente
ao número 262 no Jd Bela Vista.
Indicação Nº 255/2020 - Autoria: FLAVIA BITAR E MÁRCIO MELLE
Assunto: Indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através da Secretaria

Indicação Nº 263/2020 - Autoria: RUI “MACAXEIRA”
Assunto: Indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através das Secretarias
competentes, viabilize com URGÊNCIA a manutenção asfáltica (operação
tapa buraco) na Rua da Rocinha nos números 160 e 164 – Capela.
Indicação Nº 264/2020 - Autoria: MÁRCIO MELLE
Assunto: Indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através da Secretaria
competente, para recompor o pavimento com o material já existente “Bloquete Sextavado”, ou com uma nova pavimentação asfáltica á Rua Fortaleza,
Centro.
Indicação Nº 265/2020 - Autoria: RUBENS NUNES
Assunto: Indica ao senhor Prefeito Municipal que, através da Secretaria
responsável, proceda em caráter de urgência à realização do serviço de tapamento de buraco na Rua Felisbina Corazzari Matheus, altura do Nº 261, no
bairro Vila Pompéia.
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EXPEDIENTE RECEBIDO DE DIVERSOS
Comunicamos aos Senhores Vereadores que as demais correspondências Recebidas de Diversos para esta sessão encontram-se a disposição na
Secretaria da Casa.
Vinhedo, 5 de junho de 2020.
ALEXANDRE FERNANDES
Diretor Legislativo

ATO Nº 10, DE 5 DE JUNHO DE 2020.
Regulamenta a Comunicação Institucional no período eleitoral de 2020, e
dá outras providências.
CONSIDERANDO as eleições para prefeito, vice-prefeito e vereadores,
realizadas a cada 04 (quatro) anos;
CONSIDERANDO o dever democrático de imparcialidade institucional e
de não permitir, por suas ações e pela ação de seus agentes públicos, a desigualdade de oportunidade entre as candidaturas;
CONSIDERANDO as normas de direito eleitoral, as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, a jurisprudência eleitoral, bem como a necessidade de
regulamentação da publicidade submetida ao controle da legislação eleitoral.
RESOLVE:
Art. 1º Este Ato da Mesa define as regras a serem observadas pelos agentes públicos municipais da Câmara de Vereadores de Vinhedo, durante o
período eleitoral, no que se refere à publicidade submetida ao controle da
legislação eleitoral, nas eleições para prefeito, vice-prefeito e vereador.
§ 1º A base de leis para a definição das regras descritas neste Ato é o
Código Eleitoral, a Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, e as
resoluções editadas pelo Tribunal Superior Eleitoral.
§ 2º Considera-se, para fins deste Ato, como agente público da Câmara
de Vereadores de Vinhedo:
I - vereador;
II - servidor titular de cargo em comissão;
III - servidor titular de cargo efetivo;
IV - estagiário;
V - prestador de serviço terceirizado.
Art. 2º Para os efeitos deste Ato da Mesa consideram-se:
I - Período eleitoral - aquele compreendido entre 03 (três) meses antes
das eleições até o dia seguinte à realização do segundo turno do pleito, se
houver;
II - Peças e material de publicidade - cada elemento de uma campanha
publicitária ou ação isolada, sob as formas gráfica, sonora, visual ou audiovisual.
Art. 3º Para os fins deste Ato, a publicidade submetida ao controle da legislação eleitoral compreende:
I - a Publicidade Institucional - destina-se a posicionar e fortalecer a instituição, prestar contas de atos, programas, serviços, metas e resultados das
ações, atender ao princípio da publicidade e de estimular a participação da

Página 39

sociedade no debate, no controle e na formulação de leis e políticas públicas
com vistas a promover o desenvolvimento do município;
II - a Publicidade de Utilidade Pública - destina-se a divulgar temas de
interesse social e apresenta comando de ação objetivo, claro e de fácil entendimento, com o objetivo de informar, educar, orientar, mobilizar, prevenir ou
alertar a população para a adoção de comportamentos que gerem benefícios
individuais e/ou coletivos;
Art. 4º Não se incluem no âmbito da publicidade submetida ao controle da
legislação eleitoral as ações publicitárias referentes à publicidade legal, que
se destinam a dar conhecimento de balanços, atas, editais, decisões, avisos
e de outras informações do Poder Legislativo Municipal, com o objetivo de
atender a prescrições legais.
Art. 5º Fica suspensa, durante o período eleitoral, a veiculação, distribuição, exibição ou exposição ao público de peças e material de publicidade
submetidos ao controle da legislação eleitoral.
§ 1º Fica instituída a Comissão Especial de Comunicação Institucional, a
fim de garantir que as ações publicitarias e de canais de informações oficiais
da Câmara Municipal de Vinhedo sejam realizadas dentro do estabelecido
em Lei, e que seja garantido ao cidadão efetiva transparência no acesso à
informação. Eventuais publicações ou divulgações que transgridam o regramento deverão ser imediatamente informados a Presidência.
§ 2º Caberá ao Presidente da Câmara Municipal de Vinhedo, mandar
suspender a publicidade submetida ao controle da legislação eleitoral que
esteja sendo veiculada gratuitamente, como parceria ou a título similar, no
rádio, na televisão, na internet, em jornais e revistas ou em outros meios de
divulgação, e obter comprovação clara e inquestionável de que solicitou tal
providência.Art. 6º Caberá Comissão Especial de Comunicação Institucional
manter registros claros (data, natureza, destinatário, etc.) de que o material
submetido ao controle da legislação eleitoral foi distribuído antes ou depois
do período eleitoral, para, se necessário, fazer prova junto ao Juízo da Zona
Eleitoral e ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE/SP).
Art. 7º Durante o período eleitoral, a divulgação de ação institucional da
Câmara de Vereadores de Vinhedo e da atuação de seus agentes públicos
somente será admitida se tiver caráter educativo, informativo ou de orientação social.
§ 1º Considera-se como ação institucional a decorrente de matéria protocolada e em tramitação nesta Casa Legislativa, bem como as atividades
desenvolvidas pela Escola do Legislativo.
§ 2º Durante o período eleitoral, o Departamento de Comunicação Institucional da Câmara de Vinhedo não está autorizado a publicar foto, imagem,
símbolo ou texto que caracterize promoção pessoal de vereadores, servidores que concorram ao pleito eleitoral ou pessoas a eles vinculados, direta ou
indiretamente, junto ao site ou publicações oficiais da Casa de Leis.
Art. 8º É vedada a veiculação, através da TV Câmara, rádio e dos serviços
de internet mantidos pela Câmara de Vereadores de Vinhedo, de matéria que
tenha como característica:
I - transmissão, ainda que sob a forma de entrevista jornalística, de resultados ou imagens de realização de pesquisa ou qualquer outro tipo de
consulta popular de natureza eleitoral;
II - propaganda política;
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III - tratamento privilegiado a candidato, partido político ou coligação;
IV - divulgação de filmes ou qualquer outro programa com alusão ou crítica a candidato ou partido político, mesmo que dissimuladamente;
V - divulgação do nome de programa que se refira a candidato escolhido
em convenção partidária, ainda quando preexistente, inclusive se coincidente
com o nome de candidato ou com variação nominal por ele adotada;
VI - a transmissão de programa apresentado ou comentado por candidato
escolhido em convenção partidária.
§ 1º As restrições deste artigo deverão ser observadas também nas transmissões das sessões plenárias, audiências públicas e reuniões de comissão.
§ 2º A observância das restrições estabelecidas será controlada pela e
pelos agentes públicos responsáveis pela divulgação de matéria escrita ou
de imagem via internet, rádio ou televisão.
Art. 9º Deverão ser bloqueados todos os comentários feitos por terceiros nas redes sociais oficiais, blogs e no sítio da Câmara de Vereadores
de Vinhedo, que configurem propaganda eleitoral, façam menção direta às
eleições municipais ou apontem características positivas/negativas de pré-candidato ou candidato.
Parágrafo único. Competirá ao agente público encarregado pelos serviços
de internet mantidos pela Câmara de Vereadores de Vinhedo o controle do
conteúdo e o bloqueio dos comentários referidos no art. 9º.
Art. 10. Durante o período eleitoral fica vedado:
I – A utilização da Tribuna do Representante e Tribuna Livre nas Sessões Ordinárias para temas relacionados as eleições bem como caracterizem
campanha ou favorecimento pessoal, direta ou indiretamente, o orador devera se atentar ao tema previamente inscrito;
II – A cessão do Plenário da Câmara de Vinhedo, ressalvada a realização
de convenção partidária.
Parágrafo único. A utilização do plenário da Câmara de Vinhedo será permitida somente para a realização de atividades próprias do Legislativo (sessões, audiências, licitações, treinamento de funcionários e demais eventos
próprios da Casa).
Art. 11. A prática de condutas vedadas a agentes públicos, tendentes a
afetar a igualdade de oportunidades entre os candidatos nos pleitos eleitorais, será imputada ao agente que lhe der causa, sujeito às penas previstas
no § 4º do art. 73 da Lei nº 9.504/1997.
Art. 12. Subsidiariamente ao disposto neste Ato da Mesa serão aplicadas
as demais normas previstas na legislação eleitoral, inclusive quanto ao conceito de propaganda eleitoral, aos prazos de vedação previstos no Calendário Eleitoral definido pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Art. 13. Este Ato da Presidência entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões, 5 de junho de 2020.
EDU GELMI		
Presidente		

CARLOS FLORENTINO
1º Secretário		

FLÁVIA BITAR
2ª Secretária

10 de Junho de 2020

