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Quinta-feira, 25 de Junho de 2020

ANO 10 - Edição Nº 515
Jaime Cruz
Prefeito Municipal

PODER EXECUTIVO
Decreto n.º 127, de 15 de junho de 2020.
Abertura de crédito adicional suplementar.

Deise de Menezes Gomes		
Secretária Municipal da			
Fazenda				

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,

Jorge Roberto Torrezin
Secretário Municipal de Governo
Publicado e Registrado neste Departamento de Expediente na data supra.

D e c r e t a:

Alessandra Cristina Roccato Melle
Diretora do Departamento de Expediente

Art. 1.º Fica aberto na Secretaria da Fazenda – Seção de Contabilidade e
Tesouraria, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 34.041,05 (trinta
e quatro mil quarenta e um reais e cinco centavos) destinado a suplementar
a seguinte dotação orçamentária vigente abaixo discriminada:
Suplementa:

: R$ 34.041,05

Art. 2.º O crédito aberto pelo artigo anterior, será coberto com o recurso
proveniente da dotação orçamentária vigente abaixo discriminada:
Anula:
Ficha				: 327
Funcional programática		
: 12.02.04.122.1178.2.053.339036.01.4500000
Valor				: R$ 8.317,55
Ficha				: 331
Funcional programática		
: 12.02.06.122.1176.2.101.339036.01.4500000
Valor				: R$ 20.823,50
Ficha				: 332
Funcional programática		
: 12.02.04.122.1178.2.053.339036.01.4500000
Valor				: R$ 4.900,00
Total da Anulação		

Decreto n.º 128, de 15 de junho de 2020.
Abertura de crédito adicional suplementar.

Ficha				: 328
Funcional programática		
: 12.02.04.122.1178.2.053.339039.01.4500000
Valor				: R$ 40.823,50
Total da Suplementação		

Ricardo Facchini Rodrigues
Secretário Municipal de
Negócios Jurídicos

: R$ 34.041,05

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 quinze 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 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$ 835.969,00
(oitocentos e trinta e cinco mil novecentos e sessenta e nove reais) destinado
a suplementar a seguinte dotação orçamentária vigente abaixo discriminada:
Suplementa:
Ficha				: 265
Funcional programática		
: 10.02.10.301.1004.2.101.339039.063100000
Valor				: R$ 785.969,00
Ficha				: 276
Funcional programática		
: 10.06.10.122.1004.2.007.339039.01.3100000
Valor				: R$ 50.000,00
Total da Suplementação		

: R$ 835.969,00

Art. 2.º O crédito aberto pelo artigo anterior, será coberto com o recurso
proveniente da dotação orçamentária vigente abaixo discriminada:
Anula:
Ficha				: 275
Funcional programática		
: 10.06.10.122.1004.2.006.339049.01.3000000
Valor		
		
: R$ 50.000,00
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Ficha				: 303
Funcional programática		
: 10.06.10.301.1182.2.056.339030.05.3010000
Valor				: R$ 500.000,00
Ficha				: 305
Funcional programática		
: 10.07.10.305.1131.2.187.339030.05.3030000
Valor				: R$ 285.969,00
Total da Anulação		

: R$ 835.969,00

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 quinze dias do mês de junho de dois
mil e vinte.
Jaime Cruz
Prefeito Municipal
Deise de Menezes Gomes		
Secretária Municipal da			
Fazenda				

Ricardo Facchini Rodrigues
Secretário Municipal de
Negócios Jurídicos

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 133, de 17 de junho de 2020.
Abertura de crédito adicional suplementar.
JAIME CRUZ, Prefeito Municipal de Vinhedo, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o art. 5.º Inciso II 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$ 200.000,00 (duzentos mil reais) destinado a suplementar a seguinte dotação orçamentária
vigente abaixo discriminada:
Suplementa:
Ficha				: 567
Funcional programática		
: 10.02.10.122.1004.2.143.335043.01.3000001
Valor				: R$ 200.000,00
Total da Suplementação		

: R$ 200.000,00

BOLETIM OFICIAL DA PREFEITURA DE VINHEDO
(Lei 3353/2010) é um órgão da Prefeitura de
Vinhedo, produzido pelo Departamento de
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Art. 2.º O crédito aberto pelo artigo anterior, será coberto com o recurso
proveniente da dotação orçamentária vigente abaixo discriminada:
Anula:
Ficha				: 479
Funcional programática		
: 18.01.08.244.1142.2.126.335043.01.5000001
Valor				: R$ 50.000,00
Ficha				: 480
Funcional programática		
: 18.01.08.244.1142.2.126.335043.01.5000001
Valor				: R$ 150.000,00
Total da Anulação		

: R$ 200.000,00

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 dezessete dias do mês de junho de
dois mil e vinte.
Jaime Cruz
Prefeito Municipal
Deise de Menezes Gomes		
Secretária Municipal da			
Fazenda				

Ricardo Facchini Rodrigues
Secretário Municipal de
Negócios Jurídicos

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 134, de 19 de junho de 2020.
Estabelece o Protocolo Sanitário aplicável aos órgãos públicos da Administração Municipal Direta e Indireta, dispondo sobre a adoção obrigatória de
medidas sanitárias e de redução de circulação e aglomeração de pessoas
nas repartições públicas, visando a retomada gradual dos serviços públicos
presenciais prestados, enquanto perdurar o estado de calamidade pública
municipal declarada pela pandemia COVID-19, e dá outras providências.
JAIME CRUZ, Prefeito Municipal de Vinhedo, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais: e,
Considerando a implantação do Plano São Paulo, através do Decreto Estadual n° 64.994/2020, com o objetivo de implementar e avaliar ações e medidas
estratégicas de enfrentamento à pandemia COVID-19, estando o Município de
Vinhedo classificado atualmente na Fase 2, denominada laranja, permitindo a
retomada gradual de algumas atividades e serviços não essenciais;
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Considerando, o Decreto Municipal n° 115, de 29 de maio de 2020, que
dispõe sobre o restabelecimento gradual do funcionamento de serviços e atividades não essenciais a partir de 01 de junho de 2020, em consonância com
a fase classificatória do Município de Vinhedo no Plano Regional autorizado
pelo Governo do Estado de São Paulo, condicionada à observância obrigatória das diretrizes sanitárias ligadas ao enfrentamento e prevenção à pandemia COVID-19, bem como as recomendações sanitárias contidas no seu
Anexo Único – Protocolo Sanitário Municipal, que faz parte integrante;

rias, entradas e saídas das repartições públicas;

Considerando, ainda, a ordem liminar judicial recém-deferida nos autos
da Ação Trabalhista sob n° 0011013-56.2020.5.15.0097, pela 4ª Vara do Trabalho da Comarca de Jundiaí/SP – TRT 15ª, determinando a suspensão do
retorno das atividades não essenciais presenciais dos servidores públicos
municipais sem que haja por parte do Município a implantação de um plano
objetivo e fundamentando de retomada;

VI – observância de cuidados pessoais, em especial a lavagem das mãos,
antes e após a realização de quaisquer tarefas, com a utilização de produtos
assépticos, devendo ser instalado recipiente com álcool em gel 70% em todos
os ambientes compartilhados para regular uso pelos servidores municipais e
pela população em geral, bem como higienizando, com produtos adequados,
os instrumentos domésticos e de trabalho;

Considerando, por fim, a real necessidade de uniformizar as medidas de
redução de circulação e aglomeração de pessoas nas diversas repartições
públicas municipais no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta e
Indireta,

VII – aperfeiçoar e reforçar os processos de limpeza e higienização nas
repartições públicas, disponibilizando kits de limpeza, orientando os servidores municipais para higienizar o ambiente e equipamento, incluindo piso, estações de trabalho, máquinas, mesas, cadeiras, computadores, entre outros,
ao início e término de cada dia e intensificar a limpeza de áreas comuns e de
grande circulação de pessoas durante o período de funcionamento;

D e c r e t a:
Art. 1.º Fica definido o Protocolo Sanitário aplicável aos órgãos da Administração Municipal Direta e Indireta, dispondo sobre a adoção de medidas
sanitárias e de redução de circulação e aglomeração de pessoas nas repartições públicas, visando a retomada gradual dos serviços públicos presenciais
prestados, enquanto perdurar o estado de calamidade pública municipal declarada pela pandemia COVID-19.
CAPÍTULO I
DAS MEDIDAS SANITÁRIAS E DE REDUÇÃO DE CIRCULAÇÕES E
AGLOMERAÇÕES DE PESSOAS
Art 2.º Para retomada gradual da prestação dos serviços públicos presenciais nas repartições municipais e no atendimento ao público em geral, fica
estabelecida a obrigatoriedade de cada órgão da Administração Municipal
Direta e Indireta adotar as seguintes medidas sanitárias e de redução de circulações e aglomerações de pessoas:
I – horário reduzido limitado a 04 (quatro) horas seguidas diárias de atendimento presencial ao público em geral, em todas as repartições públicas da
Administração Municipal Direta e Indireta que prestam atendimento, devendo
ser reservada a primeira hora preferencial às pessoas idosas e do grupo de
risco;
II - acesso simultâneo limitado a entrada e permanência de pessoas ao
percentual de 20% (vinte por cento) da capacidade de lotação em todas as
repartições públicas que prestam serviço de atendimento ao público em geral, mesmo em áreas externas ou abertas, realizando o controle de acesso
por meio de senhas, contagem ou outra forma idônea de controle;
III – realizar atendimento ao público em geral somente de forma individualizada por guichê ou caixa em funcionamento, sendo o servidor público
municipal atendente de um lado do balcão e a pessoa atendida do outro,
respeitando-se sempre a distância mínima de 1,5 metros, inclusive na fila de
espera interna ou externa, com sinalização visível;
IV – adoção do distanciamento social ao público em geral e interpessoal
entre os próprios servidores municipais, de no mínimo 1,5 metros, além de
redistribuir os servidores entre as diferentes áreas físicas dos próprios municipais, com vistas a evitar aglomerações nos ambientes de trabalho, além
dos recintos ou nas áreas comuns externas de circulação, calçadas, porta-

V – utilização obrigatória de máscara de proteção facial por todos os servidores municipais, assim como pela população em geral, nos termos do disposto no Decreto Estadual n° 64.959, de 04 de maio de 2020 e do Decreto Municipal n° 104, de 05 de maio de 2020, podendo, inclusive, o servidor
público atendente recusar atendimento caso a pessoa atendida não esteja
utilizando o referido material de proteção.

VIII – controlar obrigatoriamente a lotação interna presencial em cada órgão ou repartição pública, trabalhando em sistema de rodízio entre o regime
de trabalho remoto (home office) e o regime excepcional de revezamento de
jornada de trabalho presencial aos servidores públicos municipais de serviços não essenciais na forma da lei, de modo a evitar aglomerações nos ambientes de trabalho, na forma dos Capítulos III e IV deste Decreto.
IX – observar medidas de etiqueta respiratória, como por exemplo cobrindo a boca com o antebraço ou lenço descartável ao tossir ou espirrar;
X – manter o ambiente de trabalho bem ventilado, de preferência com
ventilação natural, com janelas e portas abertas, sempre que possível;
XI – em caso de confirmação de caso de COVID-19, isolar os ambientes
em que a pessoa infectada transitou até sua higienização completa, somente
podendo retornar às atividades após inspeção e autorização expressa pela
Vigilância Sanitária Municipal de Vinhedo;
XII – priorizar o atendimento ao público que pertencem ao grupo de risco,
de forma a evitar sua longa permanência na repartição pública municipal;
XIII – os refeitórios e locais de descanso coletivo deverão ser implementadas escala interna de rodízio na utilização, a fim de evitar aglomerações.
XIV – as repartições públicas que possuem mais de 01 (uma) porta, deverão preferencialmente deixar apenas 1 (uma) delas aberta, para que haja
maior controle de entrada e saída do local;
XV – dispensa da utilização da biometria para o registro eletrônico do ponto, devendo ser realizada a aferição da efetividade por outro meio eficaz, de
acordo com as orientações definidas no âmbito de cada órgão público;
XVI – manter os sanitários constantemente higienizados e dispor de sabonete líquido, papel toalha e lixeiras;
XVII – possibilidade de concessão de férias, de ofício, a servidores públicos municipais que possuem um ou mais períodos aquisitivos vencidos ou
acumulados;
XVIII - adiar as reuniões, sessões e audiências que possam ser postergadas, ou realizá-las, caso possível, por meio remoto;
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XIX - disponibilizar canais telefônicos ou eletrônicos de acesso aos interessados, como alternativa para evitar ou reduzir a necessidade de comparecimento pessoal nas unidades de atendimento;

mino do estado de calamidade pública municipal declarada, dentro do período letivo do ano de 2020, em conformidade com o projeto político-pedagógico
e do calendário escolar da rede municipal de ensino.

XX - suspender ou adiar, sobretudo em relação às pessoas inseridas no
grupo de risco de evolução para os sintomas graves decorrentes da infecção
pelo coronavírus (COVID-19), o comparecimento presencial para perícias,
exames, recadastramentos, provas de vida ou quaisquer outras providências
administrativas;

§2º Para fins da compensação de que trata o § 1º serão considerados
exclusivamente os valores correspondentes aos dias efetivamente não trabalhados (presencial ou remoto), sem quaisquer efeitos para fins de férias,
licença prêmio e outros direitos previstos na legislação municipal.

XXI – outras medidas sanitárias constantes na Portaria n° 1.565, de 18 de
junho de 2020 do Ministério da Saúde.
Parágrafo único. Caberá a cada Secretário Municipal ou ao Superintendente do órgão da Administração Pública Municipal Direta e Indireta definir
estratégia funcional de gestão de pessoas lotadas na sua respectiva pasta,
de modo a garantir que as medidas enumeradas nos incisos do caput tenham
prevalência e sejam aplicadas à rotina administrativa, de acordo com a ordem
de prioridade fixada.
BC
Art. 3.º Deverão ser afastados das atividades laborais presenciais, enquanto perdurar a situação de calamidade pública municipal declarada decorrente de COVID-19, os servidores públicos municipais prestadores de serviços e atividades não essenciais:
I - com 60 (sessenta) anos ou mais;
II- portadores de doenças respiratórias crônicas, cardiopatias, diabetes,
hipertensão, desde que graves e/ou de difícil controle, e aqueles em uso de
medicamentos que deprimam o sistema imunológico; e
III - as servidoras públicas municipais gestantes.
Parágrafo único. Para todos os servidores públicos municipais para fins
de afastamento laboral, a comprovação de doenças crônicas ou graves ou
de imunodeficiência ocorrerá mediante autodeclaração, na forma do Anexo
Único do presente Decreto, que deverá ser encaminhada ao e-mail institucional da sua chefia imediata, com a comprovação da prescrição médica ou por
notificação de isolamento domiciliar preenchida por autoridade competente.
Art. 4.º O servidor público municipal afastado deverá se submeter, sempre
que possível, ao regime de trabalho remoto (home-office), observadas suas
atribuições funcionais, bem como a possibilidade de execução de atividades,
projetos e serviços pertinentes ao cargo ou emprego público que ocupa e da
necessidade de cada repartição pública municipal.
Parágrafo único. Os servidores públicos municipais afastados que, por
sua natureza e atribuições funcionais, não possam executar atividades remotamente na forma do caput, caso não tenham férias vencidas ou acumuladas,
terão os dias de afastamento considerados como de efetivo exercício, sem
prejuízo dos vencimentos e demais direitos, salvo para fins do estágio probatório, que ficará suspenso no período de afastamento.
Art. 5.º O disposto no parágrafo único do artigo 4º não se aplica aos servidores públicos lotados na Secretaria Municipal de Educação, em razão da
vinculação ao projeto político-pedagógico da rede municipal de ensino.
§1º Os servidores públicos municipais de que trata este artigo, afastados
das atividades laborais presenciais por força da suspensão das aulas presenciais e, ainda, que não possam executar atividades remotamente, terão os
dias de afastamento computados em banco de horas, sem prejuízo de seus
vencimentos e outros direitos, observada a devida compensação após o tér-

§3º Durante o período de afastamento será suspenso o estágio probatório, efetuando-se a avaliação de desempenho no período de compensação
das horas, na forma do § 1º deste artigo.
§4º Encerrado o estado de calamidade pública municipal declarada, serão
estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educação, em norma própria, as
regras para as devidas compensações, observado o disposto no § 2º deste
artigo e nas legislações vigentes.
§5º Eventual saldo de horas não compensadas no período letivo do ano
de 2020, poderão ser compensadas no prazo de até 2 (dois) anos, podendo
ser objeto, a critério da Administração Pública Municipal, de permuta com
dias vencidos de férias e/ou licença prêmio, e de horas de capacitação continuada (EAD).
Art. 6.º Cumpre à cada chefia imediata do servidor público municipal, comunicar a unidade de Recursos Humanos do respectivo órgão a listagem nominal dos servidores municipais abrangidos por estas medidas excepcionais,
para fins de registro e atualização através da frequência mensal.
Art. 7.º Se confirmada a infecção por Coronavírus (COVID-19), o servidor
público municipal será licenciado por incapacidade temporária para o trabalho, considerada a doença como infectocontagiosa ou, em relação aos servidores municipais lotados em unidades de saúde, como acidente em serviço.
Art. 8.º Os servidores municipais afastados na forma deste capítulo deverão obrigatoriamente permanecer em sua residência pelo período indicado,
sendo vedado o exercício laboral de outras atividades profissionais, públicas
ou privadas, sob pena de infração disciplinar passível de regular processo
administrativo disciplinar, assegurado sempre o contraditório e ampla defesa.
CAPÍTULO III
DO REGIME EXCEPCIONAL DE REVEZAMENTO DE JORNADA DE
TRABALHO PRESENCIAL
Art. 9.° Aos servidores públicos municipais prestadores de serviços e atividades não essenciais, deverão ser estabelecidos, a critério da Administração
Pública Municipal Direta e Indireta, regime excepcional de revezamento de
jornada de trabalho presencial, a fim de minimizar circulação e aglomeração
nos ambientes de trabalho.
§1º O revezamento que trata o caput deste artigo poderá ser realizado
mediante o cumprimento de jornada diária parcial ou integral, em períodos ou
dias alternados, observado regime de escala e a jornada de trabalho do cargo
ou emprego em que ocupa.
§2º Cada chefia imediata promoverá a divisão de suas equipes, de forma
equilibrada, em cada unidade administrativa ou operacional dos diversos órgãos públicos municipais, para a designação em trabalho presencial alternado, de modo a garantir sempre a prestação ininterrupta do serviço público.
§3º Deverá a autoridade máxima do órgão público municipal exigir o comparecimento presencial de, ao menos, 1 (um) servidor público municipal por
área de trabalho, adotando-se sempre todas as medidas necessárias para
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garantir que o regime de revezamento não acarrete prejuízo à continuidade
dos serviços públicos prestados.
§4º Os servidores públicos municipais que tiverem redução em sua jornada diária por força do regime de que trata este artigo, terão as horas não
cumpridas computadas em banco de horas, sem prejuízo de seus vencimentos e outros direitos, a serem objeto de reposição no prazo de até 2 (dois)
anos após o término do estado de calamidade pública municipal declarada
decorrente da pandemia COVID-19, podendo ser objeto, a critério da Administração Pública Direta e Indireta, de permuta com dias vencidos de férias e/
ou licença prêmio.
§5º Encerrado o estado de calamidade pública municipal declarada decorrente da pandemia COVID-19, serão estabelecidas pela autoridade competente do órgão público respectivo, em norma própria, as regras para as
devidas compensações, aplicando-se o disposto no § 2º do artigo 5º deste
Decreto, e nas demais legislações vigentes.
Art. 10. Fica permitida a alteração do horário de funcionamento das repartições públicas e serviços, se possível em turnos, a fim de reorganizar
o atendimento ao público em geral e a jornada de trabalho dos servidores
públicos municipais, permitindo que o horário de entrada ou saída, ou ambos,
recaiam fora dos horários de pico de fluxo ao sistema de transporte coletivo
do Município.
CAPÍTULO IV
DO REGIME DE TRABALHO REMOTO (HOME OFFICE)
Art. 11. Fica instituído regime de trabalho remoto (home office), enquanto
perdurar o estado de calamidade pública municipal declarada decorrente da
pandemia COVID-19, a critério e nas condições definidas pela autoridade
competente de cada órgão da Administração Municipal Direta e Indireta, para
servidores públicos municipais de serviços e atividades não essenciais que,
por sua natureza e atribuições funcionais do seu cargo ou emprego, permitam a realização do trabalho remoto, sem prejuízo a continuidade ininterrupta
da prestação do serviço público.
Art. 12. A execução do trabalho remoto (home office), sem prejuízo da observância das demais condições estabelecidas pela autoridade competente
de cada órgão da Administração Direta e Indireta, consistirá no desenvolvimento de tarefas habituais e rotineiras desenvolvidas pelo servidor municipal, quando passíveis de serem realizadas de forma não presencial, ou de
cumprimento de plano de trabalho ou atividades específicas, de mensuração
objetiva, compatíveis com as atribuições do cargo ou emprego de sua unidade de lotação.
Art. 13. Cumpre à chefia que determinar o trabalho remoto (home office)
comunicar à unidade de Recursos Humanos do respectivo órgão a listagem
nominal dos servidores públicos municipais abrangidos pela medida, para
fins de registro e atualização através da frequência mensal.
Art. 14. Os servidores públicos municipais em regime de trabalho remoto
(home office), consoante o disposto nos artigos deste decreto:
I - terão o cômputo dos dias de efetivo exercício sem prejuízo de vencimento e outros direitos;
II - deverão respeitar as restrições gerais de deslocamento a locais públicos, recomendadas pelos órgãos de saúde, estando impedidos de se ausentarem injustificadamente da localidade de sua residência, uma vez que, para
todos os efeitos legais, permanecem em serviço remoto.
Parágrafo único. A violação ao disposto no caput deste artigo desde que
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devidamente comprovada com a garantia do contraditório e ampla defesa,
ensejará a apuração de eventual infração de natureza disciplinar e administrativa.
Art. 15. A critério da chefia imediata poderá ser adotado o regime de trabalho remoto (home office) de forma parcial, com o estabelecimento de atividades presenciais a serem cumpridas em dias e horários estabelecidos,
observado, no que couber, todas as cautelas dispostas neste Decreto.
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 16. Durante o estado de calamidade pública municipal declarada decorrente da pandemia COVID-19, os servidores públicos municipais exonerados ou demitidos e que possuam saldo de dias ou horas em banco de horas
a compensar terão descontados nas verbas rescisórias somente os valores
correspondentes aos dias efetivamente não trabalhados, sem quaisquer efeitos para fins de férias, licença prêmio e outros direitos previstos na legislação
municipal, devendo efetuar o pagamento de eventual saldo em até 60 (sessenta) dias, sob pena de inscrição em dívida ativa.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica ao desligamento
dos servidores por força de óbito ou aposentadoria, hipótese em que não serão devidos descontos referentes aos dias ou horas a compensar.
Art. 17. Fica vedada a prestação ou pagamento de serviços extraordinários, bem como de adicional noturno, aos servidores que executem suas
atividades de forma remota (home office) ou que estejam afastados de suas
atividades presenciais pela aplicação deste Decreto.
Art. 18. Fica autorizado, em razão da realização de trabalho remoto (home
office), a utilização de veículos oficiais para logística da tramitação de documentos e processos que não possam ser digitalizados.
Art. 19. Os titulares dos órgãos públicos da Administração Direta e Indireta, no âmbito de sua competência, poderão expedir normas complementares,
relativamente à efetiva execução deste Decreto.
Art. 20. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, e vigorará enquanto perdurar o estado de calamidade pública municipal declarada
nos termos do Decreto Municipal n° 073, de 20 de março de 2020.
Art. 21. Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Vinhedo, aos dezenove dias do mês de junho de
dois mil e vinte.
Jaime Cruz
Prefeito Municipal
Adriano Fábio Corazzari			
Secretário Municipal de			
Administração				

Ricardo Facchini Rodrigues
Secretário Municipal de
Negócios Jurídicos

Jorge Roberto Torrezin				
Milton Ricardo Ribolli
Secretário Municipal de Governo		
Secretário Municipal de
						
Saúde Interino
Publicado e Registrado neste Departamento de Expediente na data supra.
Alessandra Cristina Roccato Melle
Diretora do Departamento de Expediente
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ANEXO ÚNICO
AUTODECLARAÇÃO DE GRUPO DE RISCO
ILMO SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL/SUPERINTENDENTE
Eu, _____________________________________________, abaixo assinado, servidor público deste órgão/entidade, exercendo o cargo ou emprego
de________________________________, venho respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, solicitar o afastamento de atividades presenciais
em conformidade com o Decreto nº _______/2020, por me enquadrar no grupo de risco de maior probabilidade de desenvolvimento dos sintomas mais
graves decorrentes da infecção pelo novo Coronavírus (COVID-19), conforme comprovam os documentos anexos.
Declaro que estou ciente de que deverei ficar sob quarentena em minha
residência sem me ausentar injustificadamente, sob pena de infração disciplinar em caso de não observância do isolamento.
Termos em que,
Pede deferimento.

Total da Anulação			

: R$ 60.000,00

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 vinte e dois dias do mês de junho
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.

Vinhedo/SP, em _____de ____________________de ________.
________________________________________________
Assinatura do Servidor

Decreto n.º 135, de 22 de junho de 2020.
Abertura de crédito Extraordinário.
JAIME CRUZ, Prefeito Municipal de Vinhedo, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o Decreto de Estado
de Calamidade Pública, Decreto Municipal n.º 67, de 16 de março de 2020
e 73 de 20 de março de 2020 e Decreto Estadual n.º 64.862 de 13 de março
de 2020.
D e c r e t a:
Art. 1.º Fica aberto na Secretaria da Fazenda – Seção de Contabilidade
e Tesouraria, um crédito extraordinário no valor de R$ 60.000,00 (sessenta
mil reais) destinado a suplementar a seguinte dotação orçamentária vigente
abaixo discriminada:
Suplementa:

Alessandra Cristina Roccato Melle
Diretora do Departamento de Expediente

Decreto n.º 136, de 22 de junho de 2020.
Abertura de crédito Extraordinário.
JAIME CRUZ, Prefeito Municipal de Vinhedo, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o Decreto de Estado
de Calamidade Pública, Decreto Municipal nr 67, de 16 de marco de 2020 e
73 de 20 de março de 2020 e Decreto Estadual Nº 64.862 de 13 de março
de 2020.
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$ 100.000,00 (Cem mil reais) destinado a suplementar a seguinte dotação orçamentária vigente abaixo
discriminada:
Suplementa:
Abertura de Crédito

Abertura de Crédito
Ficha				: 560
Funcional programática		
: 18.01.08.244.1195.2.162.339030.05.3120001
Valor				: R$ 60.000,00
Total da Suplementação		

25 de Junho de 2020

: R$ 60.000,00

Art. 2.º O crédito aberto pelo artigo anterior, será coberto com o recurso
proveniente da dotação orçamentária vigente abaixo discriminada:
Anula :
Ficha				: 559
Funcional programática		
: 18.01.08.244.1195.2.162.339039.05.3120001
Valor				: R$ 60.000,00

Ficha				: 540
Funcional Programática		
: 10.06.10.301.1004.2.152.339030.02.3120001
Valor				: R$ 100.000,00
Total da Suplementação		

: R$ 100.000,00 (Cem mil reais)

Art. 2.º O crédito aberto será coberto pela arrecadação de 04/2020 referente a emenda 2019.310.020 -1 conforme resolução SS - 48 de 07/04/2020
na conta corrente 32500-7 (Banco do Brasil ), proveniente de repasses estaduais.
Art. 3.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4.º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Vinhedo, aos vinte e dois dias do mês de junho de
dois mil e vinte.
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Jaime Cruz
Prefeito Municipal

§ 3.º Para efeitos deste artigo caberá à Secretaria Municipal de Fazenda,
efetivar o pagamento do referido subsídio/benefício financeiro.

Deise de Menezes Gomes			
Ricardo Facchini Rodrigues
Secretária Municipal da		
		
Secretário Municipal de
Fazenda					
Negócios Jurídicos

§ 4.º A manutenção do subsídio fica condicionada à participação do beneficiário em programas sociais e de requalificação profissional, manutenção e
frequência das crianças e adolescentes na escola, bem como a não exploração econômica da infância decorrente de mendicância ou trabalho infantil.

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 138, de 23 de junho de 2020.
Dispõe sobre a concessão de subsídio financeiro do programa de Locação Social denominado “Auxílio Moradia”, em favor do Sr. R.A. C. de A. portador do RG n.º 46.845.186-9 SSP/SP, e dá outras providências.
JAIME CRUZ, Prefeito Municipal de Vinhedo, Estado de São Paulo, no
uso de sua atribuição legal que lhe é conferida pelo inciso VI, art. 72, da Lei
Orgânica do Município; e
Considerando a Lei Municipal n.º 3.492, de 20 de dezembro de 2011, que
‘Dispõe sobre a criação do Programa de Locação Social denominado “Auxílio
Moradia”’;
Considerando o Decreto Municipal n.º 159, de 19 de setembro de 2013,
alterado pelo Decreto 198/2018, que ‘Regulamenta a Lei Municipal n.º 3.492,
de 20 de dezembro de 2011, alterada pela Lei Municipal n.° 3.714/2016;
Considerando a constatação da situação de vulnerabilidade social/habitacional do beneficiário Sr. R.A.C. de A., na forma do “Relatório/Parecer socioeconômico” e manifestações da Secretaria Municipal de Assistência Social,
acostados às fls. 02/11;
Considerando o Relatório da Defesa Civil apresentado às fls. 18/25;
Considerando os §§ 4.° e 5.° inseridos pelo Decreto Municipal n.°
198/2018, no inciso V do art. 4.° do Decreto Municipal n.° 159/2013;
Considerando as demais disposições contidas no processo administrativo
n.º 4921/2020;
D e c r e t a:
Art. 1.º Fica concedido, nos termos da Lei Municipal n.º 3.492/2011, ao Sr.
R. A. C. de A. portador do RG n.º 46.845.186-9-SSP/SP, o subsídio do programa denominado ‘Auxílio Moradia’, pelo prazo de 12 (doze) meses, renovável
uma única vez por igual período, contado da assinatura do Termo de Compromisso, cuja minuta fica fazendo parte integrante deste Decreto como Anexo.
§ 1.º O valor do subsídio de que trata o caput deste artigo, corresponderá
ao montante de até 01 (um) salário mínimo mensal vigente no país, sendo
pago diretamente ao proprietário do imóvel mediante a expedição de cheque
nominal e apresentação de Contrato de Locação em favor do beneficiário do
programa.
§ 2.º O subsídio financeiro “Auxílio Moradia”, destina-se exclusivamente
à locação de imóvel residencial localizado no perímetro urbano do Município
de Vinhedo.

Art. 2.º Caberá a Secretaria Municipal de Habitação em conjunto com a
Secretaria Municipal de Assistência Social, a realização de fiscalizações periódicas para certificarem-se do cumprimento das obrigações cabíveis à beneficiária do programa.
Parágrafo único. As Secretarias Municipais de que trata o caput deste artigo deverão quando da realização das fiscalizações, elaborar ata e promover
a sua respectiva juntada ao processo administrativo correlato à concessão
do benefício.
Art. 3.º Fica o beneficiário – Sr. R.A.C.de A. portador do RG n. 46.845.1869-SSP/SP, no prazo de 20 (vinte) dias a contar da publicação deste Decreto,
obrigada a apresentar cópia com firma reconhecida do contrato de locação
emitido em seu proveito, e deste documento constará expressamente:
I – qualificação completa, contendo nome, endereço, número do RG e
CPF/MF do LOCADOR ou quem o represente, podendo ser pessoa física ou
jurídica, e do LOCATÁRIO, inclusive cônjuges;
II – o Município de Vinhedo, inscrito no CNPJ sob número 46.446.696/000185, na condição de anuente com o negócio locatício;
III - cláusula expressa de que o Município de Vinhedo não figura na condição de locatário ou de fiador do compromissário do programa;
IV – o valor dos aluguéis mensais vinculados ao valor do subsídio repassado em razão do programa “Auxílio Moradia”, mencionando-se, expressamente, o número e a data de publicação do decreto municipal de concessão;
V – o prazo de locação vinculado ao prazo de concessão do benefício;
VI – constar na forma de anexo, cópia autenticada do habite-se do imóvel
locado, da matrícula imobiliária atualizada do imóvel, mencionando, expressamente, na condição de proprietário, o LOCADOR, e ainda, certidão negativa de impostos e taxa municipais da administração direta e indireta incidentes
sobre o imóvel;
VII – o nome do banco, o número da conta e da agência bancária, em
nome do LOCADOR, destinada ao recebimento dos valores locatícios contratados.
§ 1.º O não preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo caput, ou o
descumprimento do prazo de apresentação do contrato de locação, implicará
a revogação imediata deste Decreto e dos efeitos da concessão do benefício.
§ 2.º As exigências estabelecidas no inciso VI do caput deste artigo poderão ser regularizadas em até 180 (cento e oitenta) dias a contar da efetiva
locação do imóvel, podendo ser prorrogado, uma única vez por igual período,
mediante justificativa do interessado.
Art. 4.º Findo o prazo de concessão do benefício, encerra-se desde logo
a obrigação da municipalidade em repassar os valores, findando, inclusive o
prazo de contrato locatício havido entre locador e compromissário (a).
Art. 5.º Em caso de descumprimento das cláusulas contratuais por parte
do beneficiário / locatário, que impliquem em rescisão do contrato de locação,

Página
8
5 de dezembro
de 2013

Boletim Municipal

o LOCADOR deverá comunicar expressamente o Município de Vinhedo, que
suspenderá desde logo, o adimplemento dos valores do benefício concedido.

25 de Junho de 2020

tos Administrativos, lotada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, a
partir da presente data.

§ 1.º O descumprimento do dever de comunicar estabelecido pelo caput
deste artigo implicará na adoção das medidas administrativas e judiciais cabíveis quanto à responsabilização pela omissão ou retardo, e ainda ressarcimento do erário.

Art. 3.º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Portaria n.º 243/2017.

§ 2.º Em caso de rescisão do contrato de locação, possíveis multas previstas não serão suportadas, em qualquer hipótese, pelo Município de Vinhedo.

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

§ 3.º A rescisão do contrato de locação firmado nas condições da legislação e regulamento que instituiu o programa “Auxílio Moradia”, não exclui
desde logo o compromissário locatário, cabendo ao mesmo, entretanto, diligenciar para que no prazo estabelecido no caput deste artigo, providencie a
apresentação de novo contrato de locação, contemplando o período faltante
estabelecido.

Jaime Cruz
Prefeito Municipal

Art. 6.º A Secretaria Municipal de Habitação, formalizará o competente
Termo de Compromisso, no prazo de 10 (dez) dias contados da publicação
deste Decreto, adotando as providências necessárias ao seu cumprimento.
Art. 7.º Os casos omissos serão deliberados e solucionados pela Secretaria Municipal de Habitação, em conjunto ou separadamente com a Secretaria
Municipal de Assistência Social, mediante edição de resolução.
Art. 8.º As despesas decorrentes deste Decreto serão suportadas pela
dotação orçamentária consignada no Fundo Municipal de Habitação, ficha
orçamentária 359, dotação 13.02.16.482.1163.2.038.339036.01.1100000.
Art. 9.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Vinhedo, aos vinte e três dias do mês de junho de
dois mil e vinte.
Jaime Cruz
Prefeito Municipal
Edison Carlos Ruiz			
Ricardo Facchini Rodrigues
Secretário Municipal de			
Secretário Municipal de Negócios
Habitação				
Jurídicos
Jorge Roberto Torrezin			
Eduardo Galasso Calligaris
Secretário Municipal de Governo
Secretário Municipal de Assistência
					
Social
				
Publicado e Registrado neste Departamento de Expediente na data supra
Alessandra Cristina Roccato Melle
Diretora do Departamento de Expediente

Portaria n.º 515, de 19 de junho de 2020.
Revoga a Portaria n.º 243, de 03 de fevereiro de 2017.
JAIME CRUZ, Prefeito Municipal de Vinhedo, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1.º Revogar a Portaria n.º 243, de 03 de fevereiro de 2017, que nomeou a Sra. Renata Bezerra Beloni, para exercer função gratificada de Gerente, na Unidade de Gerência de Assessoria Jurídica a Licitações e Contra-

Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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 516, de 19 de junho de 2020.
Nomeação dos integrantes do Comitê Municipal Intersetorial para elaboração do Plano Municipal pela Primeira Infância.
JAIME CRUZ, Prefeito Municipal de Vinhedo, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, e em conformidade com o disposto no Decreto
Municipal nº 179, de 07 de agosto de 2018,
R e s o l v e:
Art. 1.º Ficam nomeados os integrantes do Comitê Municipal Intersetorial
para elaboração do Plano Municipal pela Primeira Infância, na forma do art.
2.° do Decreto Municipal n.º 179, de 07 de agosto de 2018, a ser composta
pelos seguintes membros:
I – Secretaria Municipal de Governo
Titular: Priscila Reis Macedo de Freitas
Suplente: Lucineia Mussi
II – Secretaria Municipal de Assistência Social
Titular: Mariana Maretti Marangoni Valli
Suplente: Rozana Lika Oguri Cequini
III - Secretaria Municipal de Educação
Titular: Alessandra Vicente de Freitas
Suplente: Sandra Aparecida de Oliveira de Moraes
IV – Secretaria Municipal de Transportes e Defesa Social
Titular: Giovani Mórgom
Suplente: José Carlos Ramalho
V – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
Titular: Adriano de Souza
Suplente: Juliano Rodrigues
VI – Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
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Titular: Carlos Eduardo Soldera
Suplente: Pedro Rosa
VII – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo
Titular: Denise Maria Assis de Rezende
Suplente: Estevam Reis Sgarbi
VIII – Secretaria Municipal da Saúde
Titular: Maria Alice Peluso Bunduky de Oliveira
Suplente: Abelardo José Caballero Campos
IX – Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos
Titular: Thaynara Campovilla Souza
Suplente: Silvana Aparecida Colodino Ivanoff
X - Saneamento Básico de Vinhedo – SANEBAVI
Titular: Mônica Ferreira de Oliveira
Suplente: Silviane Aparecida Casemiro Casarin

Art. 2.° Fica designada como Coordenadora Geral do Comitê, a Sra.
Mariana Maretti Marangoni Valli, conforme disposto no art. 3.° do Decreto
179/2018 .
Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Portaria n.º 160/2020.
Prefeitura Municipal de Vinhedo, aos dezenove dias do mês de junho de
dois mil e vinte.
Jaime Cruz
Prefeito Municipal
Eduardo Galasso Calligaris			
Secretário Municipal de				
Assistência 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.

Prefeitura Municipal de Vinhedo
Alessandra Cristina Roccato Melle
Estado de São Paulo
Diretora do Departamento de Expediente

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Controladoria Geral do Município
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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

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

13.460/2017, Lei Municipal nº 3.915/2019 e
Decreto Municipal nº 041/2020.
Página

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

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

2.1 Os conselheiros do Conselho Municipal de Usuários dos Serviços Públicos –
CONSEP têm como atribuições, nos termos do art. 2º do Decreto Municipal n.º
041/2020:

a) acompanhar a prestação dos serviços públicos municipais;
b) participar da avaliação dos serviços públicos municipais prestados;
c) propor melhorias na prestação dos serviços públicos;
d) contribuir com a definição de diretrizes para o adequado atendimento ao
usuário de serviços públicos municipais;

e) acompanhar e avaliar a atuação da Rede Municipal de Ouvidorias de Vinhedo –
RMOV;
f) manifestar-se quanto às consultas que lhe forem submetidas;
g) enviar a Ouvidoria Geral do Município relatórios e avaliações das demandas
obtidas diretamente;
h) manifestar-se sobre os relatórios enviados pela Ouvidoria Geral do Município
em até 30 (dias) dias após o recebimento;
i) auxiliar no desenvolvimento de políticas públicas voltadas para a participação
popular e ao controle social, com vistas a regular a aplicação de recursos nos
serviços públicos essenciais;
j) propor medidas visando à utilização de tecnologias de informação na melhora de
atendimento a manifestações relacionadas aos serviços públicos no Município;
k) interagir com outros conselhos municipais para conhecimento das pautas e
reivindicações, além de propostas conjuntas de medidas e políticas públicas.
2.2. O Conselho Municipal de Usuários dos Serviços Públicos – CONSEP poderá ser
consultado quanto à indicação de ouvidores à Rede Municipal de Ouvidorias de
Vinhedo – RMOV.
3. DA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO

3.1. O Conselho Municipal de Usuários dos Serviços Públicos – CONSEP será
composto por:
I – 6 (seis) representantes titulares dos usuários de serviços públicos municipais;
II – 6 (seis) representantes titulares dos órgãos da Administração Municipal,
sendo:
a) 1 (um) da Controladoria Geral do Município/Ouvidoria Geral do Município;
b) 1 (um) da Secretaria Municipal de Governo/Gabinete do Prefeito;
c) 1 (um) da Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos/PROCON;
d) 1(um) da Secretaria Municipal de Fazenda/Atendimento Cidadão/Central
SIM;
e) 1 (um) da Secretaria Municipal de Serviços;
f) 1 (um) da Saneamento Básico Vinhedo – SANEBAVI.
3.2. O Conselho será composto, além dos membros titulares, também por membros
suplentes, que substituirão os membros titulares nas suas ausências e
impedimentos;

3.3. Os membros titulares e suplentes, representantes dos órgãos da
Administração Municipal no Conselho, serão indicados pelos respectivos
secretários e Controlador Geral do Município.

3.4. Os membros titulares e suplentes representantes dos usuários serão definidos
no processo seletivo, pela Comissão de Seleção, abrangendo 1 (um) membro titular
e 1 (um) suplente para cada uma das categorias estabelecidas no item 6.1. deste
Edital.
4. DAS REUNIÕES E FUNÇÃO DE CONSELHEIRO MUNICIPAL DE USUÁRIO DO
SERVIÇO PÚBLICO
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deste, e enviada juntamente com os demais documentos obrigatórios, que estão
item 7.4. deste chamamento, para
o endereço
25 de
Junho eletrônico
de 2020
conselho.usuario@vinhedo.sp.gov.br, com a opção de confirmação de recebimento
e leitura do e-mail, servindo o comprovante de leitura do e-mail como protocolo.
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4.1. A função de conselheiro será considerada serviço público relevante, SEM
remuneração.

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

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

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

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

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

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

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

7.3. Para a inscrição serão obrigatórios o envio dos seguintes documentos, em

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

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

8.1. O prazo de inscrição tem início em 1º de julho de 2020 e encerra-se em 31 de
julho de 2020, impreterivelmente.

8.2. Serão consideradas inscrições válidas apenas as encaminhadas com a
totalidade dos documentos estabelecidos, de forma digital e legível, no presente
edital até 31 de julho de 2020.
8.2.1. Para as inscrições efetuadas por e-mail, serão consideradas realizadas as
recebidas até às 23h59m59s de 31 de julho de 2020.

9. DO PROCESSO DE SELEÇÃO

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

9.2. Poderão ser convidados a integrar a Comissão de Seleção, por ato do titular da
Controladoria Geral do Município, membros da Administração Municipal de outras
Secretarias e/ou da Procuradoria Geral do Município.

9.3. A seleção será composta por 2 (duas) etapas, todas eliminatórias, assim
estabelecidas:

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

9.3.2. 2ª etapa: análise do currículo do interessado e da carta apresentando as
razões da motivação para a participação no Conselho Municipal de Usuários dos
Serviços Públicos;
9.3.2.1 A avaliação será realizada conforme os seguintes critérios e pontuações:
CRITÉRIOS

Adequação do candidato à temática do
CONSEP conforme a categoria
escolhida

QUESTÕES A SEREM
CONSIDERADAS PONTUAÇÃO DE
0 (ZERO) A 2 (DOIS) PONTOS
Critério que avalia o candidato de
acordo com os preceitos da
participação social no governo

Experiência como usuário do serviço
público na área de representação

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

Aderência da experiência profissional
à área de representação

Critério que avalia a existência de
eventual atuação profissional que possa
contribuir para o desempenho na área a
ser representada

Adequação da formação educacional à
área a ser representada

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

Atuação em atividades voluntárias

10.3. Os resultados da 1ª e 2ª etapa também serão publicados no site da prefeitura,
eletrônico
https://www.vinhedo.sp.gov.br/conselhosmunicipais/consep/, devendo ocorrer essa publicação em, no máximo,Página
1 (um) dia11
útil após a publicação no Boletim Oficial do Município.
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Critério que avalia a participação do
candidato em atividades em prol da
coletividade, levando em consideração
o tempo dedicado a tais atividades

9.3.3. Será considerado aprovado como titular o candidato que obtiver a maior
nota na avaliação; e como suplente a segunda maior nota, em cada uma das áreas
de representação.
9.3.4. As etapas estabelecidas no item acima serão realizadas para cada uma das
áreas de serviços públicos, descritos no item 6.1., representados no Conselho.

9.3.5. Por ocasião do chamamento dos aprovados e suplentes, poderão ser
solicitados documentos e informações atualizadas, a fim de verificar a
documentação comprobatória e preenchimento das condições de aptidão de
participação.

9.3.6. Os suplentes serão convocados a participar das reuniões, respectivamente,
na hipótese de impossibilidade de comparecimento do titular.
9.3.7. Na hipótese da vacância ou renúncia do titular, a vaga será preenchida pelo
suplente na respectiva área de representação, havendo a designação para
cumprimento do período remanescente do mandato do conselheiro substituído.

10.4. Os recursos poderão ser interpostos no mesmo canal de realização das
inscrições,
exclusivamente
por
escrito
e
ao
e-mail
conselho.usuario@vinhedo.sp.gov.br, impreterivelmente até às 23h59m59s da
data limite ao recurso, conforme exposto nos itens 10.1. e 10.2., contada da
publicação do resultado no Boletim Oficial do Município.
10.5. Os recursos serão analisados e julgados pelo titular da Controladoria Geral do
Município, ouvida a Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos.
11. NOMEAÇÃO E NATUREZA DA PARTICIPAÇÃO

11.1. A participação dos membros do Conselho Municipal de Usuários dos Serviços
Públicos – CONSEP será considerada serviço público relevante e não remunerado.

11.2. Poderão ser convidados a participar das reuniões do Conselho, com direito a
voz e sem direito a voto, representantes do Ministério Público do Estado de São
Paulo, da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, da Ordem dos Advogados do
Brasil, bem como outras entidades ou pessoas com notório conhecimento.
11.3. Os membros do colegiado serão designados pelo Prefeito, com mandato de 2
(dois) anos.

11.4. Para a nomeação os candidatos serão obrigados a apresentar os documentos
originais, certidões e informações cadastrais solicitadas, bem como atender às
disposições da legislação municipal.
12. CASOS OMISSOS

12.1. Os casos omissos relativos ao presente Edital e ao processo de seleção ao
CONSEP serão apreciados e decididos pelo titular da Controladoria Geral do
Município.
Vinhedo, 18 de junho de 2020.

PREFEITURA DE VINHEDO

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Conselho Municipal de Usuários dos Serviços Públicos – CONSEP
Elvis Olivio Tomé
Controlador Geral do Município
ANEXO I
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

9.4. A Comissão de Seleção terá por atribuição:

I – verificar a aptidão das inscrições efetuadas e cumprimento dos requisitos e
condições de ingresso previstas no presente Edital;
II – efetuar a análise dos candidatos, com base no currículo apresentado e na carta
de razões de motivação em participar do Conselho;

III – requerer a apresentação dos documentos para os candidatos que forem
previamente aprovados no processo seletivo, promovendo sua verificação e
autenticação das cópias com o original;
IV – adotar os demais procedimentos necessários à efetivação do processo de
seleção dos Conselheiros;
V – declarar, ao final, os nomes e dados dos candidatos aprovados.
10. RECURSOS

RECURSO 1ª ETAPA
10.1. Caberá recurso aos inscritos que tiverem a inscrição considerada inválida,
pela ausência de preenchimento dos requisitos do presente edital, no prazo de 3
(três) dias úteis contados da publicação do resultado da 1ª etapa no Boletim Oficial
do Município.
RECURSO 2ª ETAPA

10.2. A Comissão de Seleção decidirá, no âmbito de sua competência, pelos
candidatos que melhor atenderem às diretrizes, os objetivos e as orientações
estabelecidas no presente Edital, cabendo recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis
contados da publicação da lista dos selecionados na 2ª etapa no Boletim Oficial do
Município.
10.3. Os resultados da 1ª e 2ª etapa também serão publicados no site da prefeitura,
no
endereço
eletrônico
https://www.vinhedo.sp.gov.br/conselhosmunicipais/consep/, devendo ocorrer essa publicação em, no máximo, 1 (um) dia
útil após a publicação no Boletim Oficial do Município.

Conselho Municipal de Usuários dos Serviços Públicos – CONSEP
ÁREA DE INTERESSE NO CONSEP
(
(
(
(
(
(
(

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

Nome: ________________________________________________________________________________________________
RG: ______________________________ Órgão emissor:______________ Data de emissão:____/____/______
CPF: _____________________________ Natural de: _______________________________________________________
Data de nascimento: ____/____/__________

Endereço: ____________________________________________________________________________________________
Complemento:________________________________ Bairro: ______________________________________________
CEP:___________-_______ Telefone 1: (___) _________-____________ Celular: (___) _________-____________
E-mail 1: ______________________________________________________________________________________________
E-mail 2: ______________________________________________________________________________________________
Formação: ____________________________________________________________________________________________
Profissão: _________________________________________ Função:__________________________________________
NÍVEL ESCOLAR

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

) Sem alfabetização
) Alfabetizado
) Fundamental 1 (até 5º ano)
) Fundamental 2 (até 9º ano)
) Ensino médio incompleto
) Ensino médio completo (até 3º ano)
) Superior incompleto
) Superior completo. Cite qual:___________________________________________________________________
) Pós-graduado ou especialização. Cite qual:____________________________________________________
) Mestrado ou doutorado. Cite qual:_____________________________________________________________
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Página
12
5 de dezembro
deCONTROLADORIA
2013

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

__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

PREFEITURA DE VINHEDO
__________________________________________________________________________________________________________
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Conselho Municipal de Usuários dos Serviços Públicos – CONSEP
__________________________________________________________________________________________________________
DECLARAÇÕES

( ) Declaro, sob as penas da lei, não estar condenado penalmente nem incurso em nenhuma
das hipóteses de inelegibilidade prevista na Lei Complementar Federal nº 64/90, com a
redação dada pela Lei Complementar federal nº 135/2010 (Lei da Ficha Limpa).

( ) Declaro, sob as penas da lei, não ser agente público integrante do Poder Executivo,
Legislativo ou Judiciário, na esfera municipal, estadual ou federal, ou da administração direta
ou indireta, autárquica ou fundacional, bem como não possuir vínculo de qualquer natureza
com concessionário de serviço público em toda e qualquer esfera, ou com outros
prestadores de serviços ao Município, sob qualquer forma ou natureza, abrangendo ainda
organizações da sociedade civil de interesse público, ou de qualquer outra natureza, com ou
sem fins lucrativos, exceto o vínculo existente exclusivamente na condição de usuário do
serviço público, exceto na hipótese do §2º do Art. 5º do Decreto Municipal nº 044/2020.
( ) Declaro, sob as penas da lei, ser maior de 18 anos e residente na Cidade de Vinhedo.

( ) Declaro, sob as penas da lei, ter ciência das condições e regras estabelecidas no Edital de
Chamamento Público, que também se encontra disponível na página eletrônica do Conselho
Municipal de Usuários dos Serviços Públicos – CONSEP (www.vinhedo.sp.gov.br/conselhosmunicipais/consep).
DATA: _______/________/__________

_________________________________________________________
ASSINATURA DO CANDIDATO
(conforme o RG ou documento profissional)

CONFERÊNCIA DOS DOCUMENTOS QUE DEVEM SER ENVIADOS NO ATO DA INSCRIÇÃO:
( ) ficha de Inscrição integralmente preenchida;
( ) cópia simples do RG ou do documento profissional equivalente com foto;
( ) cópia simples do comprovante de residência;
( ) cópia simples do comprovante de votação na última eleição;
( ) currículo;
( ) carta de razões de motivação, explicando as razões de interesse em participar do
Conselho.

25 de Junho de 2020

Secretaria Municipal de Administração
EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) Nº: 60/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5.101/2020
SECRETARIAS REQUISITANTES: Secretaria Municipal de Educação e
Secretaria Municipal de Assistência Social
OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de gêneros alimentícios estocáveis, 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 09/07/2020 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 09/07/2020, às 9 horas.
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala de Licitações situada na
Avenida Presidente Castelo Branco, nº 1.375, Bairro Jardim São Matheus,
na cidade de Vinhedo/SP, Anfiteatro do Centro Médico Dr. Manoel Matheus
Neto.
A sessão será conduzida pelo Pregoeiro, com o auxílio da Equipe de
Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe. Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos na sessão
de processamento logo após o credenciamento das interessadas.
LOCAL PARA CONSULTA E FORNECIMENTO DO EDITAL: O edital na
íntegra será fornecido aos interessados a partir de 25/06/2020, 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).

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5.009/2020
SECRETARIA REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Obras
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para recapeamento asfáltico de diversas ruas do município de Vinhedo, conforme especificações do
edital e seus anexos.
TIPO: MENOR PREÇO
Regime de Execução: Empreitada por preço unitário
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Global
DATA PARA VISITA TÉCNICA (FACULTATIVA): entre os dias 25/06/2020
até o dia 29/07/2020, ou seja, até o último dia útil anterior a data de abertura da sessão pública, mediante prévio agendamento, com o Sr. Sérgio dos
Santos, servidor da Secretaria Municipal de Obras, através do telefone (19)
3826.7856.
GARANTIA PARA LICITAR: até o dia 30/07/2020 até às 9 horas.
DATA, HORA E LOCAL DE ENTREGA DO(S) ENVELOPE(S): até o dia
30/07/2020 às 9 horas, no Setor de Licitações, localizado no Paço Municipal,
à Rua Humberto Pescarini, nº 330, Bairro Centro, na cidade de Vinhedo/SP,
CEP 13.280-085, mediante protocolo.
DATA, HORA E LOCAL DE ABERTURA DO(S) ENVELOPE(S): dia
30/07/2020 às 9h30 horas, na Sala de Licitações, situada na 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.
RESPONSÁVEL PELA LICITAÇÃO: Comissão Municipal de Licitações
LOCAL: Sala de Licitações situada na Avenida Presidente Castelo Branco, nº 1.375, Bairro Jardim São Matheus, na cidade de Vinhedo/SP - Anfiteatro do Centro Médico Dr. Manoel Matheus Neto.
LOCAL PARA CONSULTA E FORNECIMENTO DO EDITAL: O Edital na
íntegra será fornecido aos interessados a partir de 25/06/2020, na Secretaria
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da Administração, Paço Municipal, Rua Humberto Pescarini, nº 330, Bairro
Centro, na cidade de Vinhedo/SP, CEP 13.280-085, no horário das 11 às 16
horas, mediante o pagamento do valor da pasta ou, gratuitamente, por meio
Prefeitura Municipal de Vinhedo
do site www.vinhedo.sp.gov.br
Estado de São Paulo
VALOR DA PASTA: R$ 10,00 (dez reais).
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 09/2020 - CONVOCAÇÃO N.º 02 DE 24 DE JUNHO DE 2020
Convocamos os Sr(s) e Sr(ªs) abaixo relacionado(s), para comparecer(em), no dia 30/06/2020, às 9:00
horas, na Secretaria Municipal de Saúde, sito Av. João Páffaro, 1.615 – Pinheirinho – Vinhedo, para
cumprir(em) as exigências e formalidades legais para empossar(em)-se no emprego público em caráter
temporário.
Informamos que, o não comparecimento no horário e data apontados nesta convocação, a Administração
entenderá como sua tácita desistência da vaga.
TÉCNICO EM SAÚDE – TÉCNICO DE FARMÁCIA
Bruna Katarine Moreira da Silva
Jaime Cesar da Cruz
Prefeito Municipal

Adriano Fábio Corazzari
Secretário Municipal de Administração

prazo ED ITAL DE RETIF ICAÇÃO Nº 01/2020, PROCESSO SELETIVO Nº 0 7/2020
Retificamos o Edital de C onvocação n.º 02/2020, publicado em 10/06/2020, onde:
Lê-se:
Convocamos os Sr(s) e Sr(ªs) abaixo relacionado(s), para comparecer(em), no dia 22/06/2020, às 9:00 horas, na
Secretaria Municipal de Saúde, sito Av. João Páffaro, 1.615 – Pinheirinho – Vinhedo.
Agente de Apoio Interno – Recepcionista
Fa b i a n a S c a r a b e l
L e t í c i a C a r l a Tr a j a n o D i a s
Leia-se
Convocamos os Sr(s) e Sr(ªs) abaixo relacionado(s), para comparecer(em), no dia 29/06/2020, às 9:00
horas, na Secretaria Municipal de Saúde, sito Av. João Páffaro, 1.615 – Pinheirinho – Vinhedo.
AGENTE DE APOIO INTERNO – RECEPCIONISTA
Fabiana Scarabel
Julia Guedes de Oliveira

Prefeitura Municipal de Vinhedo
-------------- Estado de São Paulo ------------------

Informamos que, o não comparecimento no horário e data apontados nesta convocação, a Administração
entenderá como sua tácita desistência da vaga.

Secretaria
de
Jaime
Cesar da Cruz
Prefeito Municipal

Adriano Fábio Corazzari
Secretário Municipal de Administração

PROCESSO PÚBLICO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 010/2020
ASSISTENTE DE SERVIÇOS DE LAZER
E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – CUIDADOR

CLASSIFICAÇÃO FINAL
Clas.
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º
21º
22º
23º
24º
25º

Nome Completo:
CARLOS ALEXANDRE TEIXEIRA
CLEBER PAIXÃO
BRUNA CAROLINE PEREIRA
ANDRÉ BOONEN
PRISCILA MOHOR GOULART
ANTONIO OLEANDES PEREIRA RIOS
OLAVO FRANÇOSO
ROGÉRIO AUGUSTO TREVISAN
ANA PAULA GIMENEZ DE ALBUQUERQUE
ELISÂNGELA DA SILVA FRANCISQUETI
DAISY SANTOS CORREA
ADEMARIO MOREIRA DE SOUZA
BRUNO RODRIGUES DO NASCIMENTO
JOSÉ AUREOMAR CHAVES WOLFF NETO
CAROLINE DE OLIVEIRA BRANDÃO
KAREN POSSANI DE OLIVEIRA
ALEX HIDEYOSHI OTTO ALEIXO
GABRIELI DA SILVA DE CAMPOS
ÁUREA ANDREIA PERES
MICHELE MARIA NARDI
ARSENIO BATISTA DE OLIVEIRA JUNIIOR
GRAZIELA BATISTA OLIVEIRA
DAVI MAYER BRANCO
MOISES ISAIAS DA SILVA
CYNTHIA MELLO MORAES

Pontos
100
100
100
100
100
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
90
90
90
90
90
90
90

23º
24º
25º
26º
27º
28º
29º
30º
31º
32º
Clas.

33º
34º
35º
36º
37º
38º
39º
40º
41º
42º
43º
44º
45º
46º
47º
48º
49º
50º
51º
52º
53º
54º
55º
56º
57º
58º
59º
60º
61º
62º
63º
64º
65º
66º
67º
68º
69º
70º
71º
72º
73º
74º
75º
76º
77º
78º

DAVI MAYER BRANCO
MOISES ISAIAS DA SILVA
CYNTHIA MELLO MORAES
JOÃO PAULO BRAMBILA
EVELYN DOS SANTOS TORJI
FELIPE DOS SANTOS SILVA
MARIA DA PENHA MEDEIROS PALLARO
ELAINE DA SILVA PESSOA
GEISILAINE DE JESUS TEOFILO
THAIS DE OLIVEIRANome
SOUZA
Completo:

IZABELLE MENDONÇA VITAL DOS SANTOS
FRANCISCO MENDONÇA SANTOS
DANIELA CRISTINA IANSEN GALVÃO
DELBRUNO DA SILVA FERREIRA
JUDITH PEREIRA DA SILVA
ELIZETE DARCI MARCIANO XIMENES
YVENS GALLI
ALEXANDRE CINQUE DE SANT'ANNA DA SILVA
FLÁVIA ELOÁ TEIXEIRA
OSTERVAL DO CANTO E SILVA FILHO
ISANILDE OLIVEIRA RODRIGUES
FABIO ROGERIO DE QUEIROZ
EDSON HONÓRIO DOS SANTOS SOARES
AILTON ROCHA DAS NEVES
TIAGO FERNANDES DE LIRA
CLENIR MAGALHÃES DE ASSIS
CAIO CEZAR MENDES DE OLIVEIRA
FERNANDA APARECIDA OLIVEIRA PEREIRA
CHARLENE SIMIONI
HELIO DELAMARQUES CARDOSO DE ALMEIDA
FERNANDA DOS SANTOS SILVA
RENATA DE MELLO DOS SANTOS
SARA FRANCIELE RIBEIRO
MICHAEL DIOGO AUTOR
SABRINA ZANARDI OGUISSO
VERA APARECIDA SONATI
GISELE DOS SANTOS NASCIMENTO
BRUNO DE ALBUQUERQUE TALIERI
GABRIELA ELIAS DOS SANTOS
GERSON SANTOS
CLÉLIA MODESTO PEREIRA
CELIA LUCIA DA SILVA
VALÉRIA AVALOS VIEGAS
CLEUNICE RIBEIRO ROSSI
MARCIA MARIA MARINI
SUELI TARTARELI ARAUJO
JURACI ALVES DE PIZA
PETER TEVIS CARDOSO
EVA CRISTINA SOARES GOMES
CARLOS ALBERTO DA SILVA SANTOS
IDALECIO FERREIRA JUNIOR
MARILUCE DA SILVA CASTILHANO
RODRIGO LUIS FERREIRA
PRISCYLLA GOMES CASAMAYOR
ANA CLAUDIA MARTINS DOS SANTOS
EDICELMA NUNES DA SILVA

90

Página
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90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
Pontos

90
90
90
90
90
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
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Clas.
79º
80º
81º
82º
83º
84º
85º
86º
87º
88º
89º
90º
91º
92º
93º
94º
95º
96º
97º
98º
99º
100º
101º
102º
103º
104º
105º
106º
107º
108º
109º
110º
111º
112º
113º
114º
115º
116º
117º
118º
119º
120º
121º
122º
123º
124º

Nome Completo:
SILVIA JULIANA SUELLO MACHADO
JULIANO RODRIGUES CORRÊA
HORTÊNCIA ALVES SILVA
KLEBER AUGUSTO BARRIVIERA NACAGABA
PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA MACHADO
VITOR CAMPOS ASSIS
CLAUDIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA
GERFESON COSTA DA SILVA
GISLENE SOUZA SANTOS
THAIS DA PAZ MARCOLINO
LUCAS EMANUEL DE OLIVEIRA RAINHA
TAINÁ RIBEIRO BERNARDO
ANDRÉA SILVA ALVES DOS SANTOS
IGOR FELIPE BATISTA CARDOSO
FERNANDA MARTINEZ EVANGELISTA
ANNE PERINA CAIN
JOSÉ EDUARDO CRUZ DE OLIVEIRA
CALINA WEIDE SOUSA ARAUJO
IVANA GOTHARDI DE LIMA
MAYCON DOUGLLAS VIEIRA DOS SANTOS
NILMARA FERREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE
WELLINGTON VIANA DA COSTA
ANA ELENA DE LIMA FIGUEIREDO
CHARLES ESPEDITO DE OLIVEIRA
ANA PAULA DA SILVA
MARCOS ROBERTO DA PENHA
SIMONE PEREIRA DOS SANTOS
ADRIANA TAKIGAWA
SHEILA HILÁRIO DE SANTANA
FERNANDA FERREIRA LEITE SANTOS
ADRIANA VIEIRA
SIMONE PERPÉTUA CIVIDANES
BETINA PAES DEL NERY ALCADIPANI
REINALDO JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR
ANA PAOLA LEITE DE OLIVEIRA
FERNANDA ALVES DIAS
VITOR OLIVEIRA TRINDADE
JHENIFER CARVALHO DE OLIVEIRA
RICARDO HÜBNER LIMA DE MORAES
JEAN DE OLIVEIRA
PAULO ROGERIO DA SILVA
ALEXANDRE DO PRADO RODRIGUES
MATHEUS ALVES DE SOUZA
LUCAS TONICIOLI DAS NEVES
MATHEUS DE MORAIS PIZA
GABRIEL BICUDO CANDIDO DE JESUS

Boletim Municipal
Pontos
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75

Clas.
125º
126º
127º
128º
129º
130º
131º
132º
133º
134º
135º
136º
137º
138º
139º
140º
141º
142º
143º
144º
145º
146º
147º
148º
149º
150º
151º
152º
153º
154º
155º
156º
157º
158º
159º
160º
161º
162º
163º
164º
165º
166º
167º
168º
169º
170º

25 de Junho de 2020

Nome Completo:
MATHEUS FAVA HAMESTER
ISABELA BERSTECHER DOS SANTOS
ELIANE CRISTINA MOSMANN MIRANDA GOMES
CLAUDIO LOPES
GILBERTO GONÇALVES
VALÉRIA ANTÔNIA AGUIAR SOUSA PINTO
FERNANDO GOMES DOS SANTOS
GRAZIELLA VENDRAMEL DE LUCENA
MARIZELIA ARAUJO DA SILVA
IVONETE DA CUNHA VITOR PEREIRA
KAREN DE OLIVEIRA JESUINO DOS SANTOS
CLAUDINEIA APARECIDA ROSA
MICHELE VANESSA ORTIZ GODOY
HELEN CAROLINA ALVES DA SILVA
STEFANI FERNANDA GÓIS MARQUES
RAFAEL BECKER MARSON
JÚLIA NASCIMENTO CICHETTI
ROGÉRIO AMELISON GARCIA DA SILVA PEREIRA
STELLA MARY FERREIRA DE OLIVEIRA
THAINARA ROCHA
MÁRCIA EDUARDA GARCIAS BASTOS
NAIANE DA SILVA FORTUNATO
GUILHERME DA SILVA
LÍVIA REGINA CACHOEIRA BALDO
INGRIDY PORTO FERREIRA
RAFAEL PALARO MACHADO
ANDREIA NOGUEIRA SANTOS
EDMARA BARBOSA NAVAS
SILVANA XAVIER GARCIA RUBIANO
CLEIDE MARTINS SILVEIRA
MÁRCIO APARECIDO BIANCHI
CARINA ROSSI DE SOUZA
CRISTIANE HELENA DA SILVA
SIBELE DOMINGUES KIDA
SIMEIA CARDOSO TREVISAN
ISIANNE CRISTINA PORTO DE OLIVEIRA TEIXEIRA
SHEILA DOS SANTOS CAMPOS
GISELE CRISTINA PRADO
ISABEL RIBEIRO MARTINS
IZANETE MARCELO DE PAULA
RICHARD DIEGO FELIX DO AMARAL
IZABEL LINDA CERQUEIRA DE SOUZA
ELIEUZA DOS SANTOS MAZZUCATTO
PÉTALA PEREIRA DA SILVA
RENAN FRANÇA MALENGRE
ANDRÉIA DOS SANTOS SOUZA

Pontos
75
75
75
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
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Clas.
171º
172º
173º
174º
175º
176º
177º
178º
179º
180º
181º
182º
183º
184º
185º
186º
187º
188º
189º
190º
191º
192º
193º
194º
195º
196º
197º
198º
199º
200º
201º
202º
203º
204º
205º
206º
207º
208º
209º
210º
211º
212º
213º
214º
215º
216º

Nome Completo:
DIEGO AUGUSTO TALIONI
JEAN SOUSA RODRIGUES
QUESIA SANTANA FERREIRA
DYSILANE APARECIDA PEREIRA DA SILVA
GABRIEL ESTEVES SARDINHA
IZABELA DA SILVA SANTOS
JULIA BOTELHO DE MELO
EMILENE CRISTINA MACIEL LUCAS
LUZIA FACUNDO DA SILVA ALVES
RENATA APARECIDA REIS HENRIQUE PEREIRA
SILVANA FERREIRA RODRIGUES BROLACCI
IRACEMA DE SOUZA SANTOS
ADRIANA AZI
ALEXANDRA GOMES CARDOSO
EVANDRO LOPES FRANCO
MARLENE NASCIMENTO LEITE
DIELI APARECIDA VARGAS BRANDÃO
VANESSA FERNANDES SANTOS
DELMIRO ROBERTO DE SOUSA
ROSÂNGELA FERNANDES DA SILVA
SAMANTHA SOARES MARQUES
ANDRÉIA DE ARRUDA ALVES
RAFAELA CAMILA EMÍLIO DE OLIVEIRA
ANGELA GALDINO
TARCISIO MIGUEL GALDINO DA SILVA
CLEIDIANE RANGEL DE LINA
MARIENE DE SANTANA SOUSA
MONIQUE STHEFANY PONTES DE SOUZA
VINICIUS LOHAN LEITE COSTA
LUCINEIDE FERREIRA LIMA DE OLIVEIRA
MADALENA GOMES DA SILVA BASTOS
TUANNY DE SOUZA LOPES
RENATA CRISTINA MACHADO SILVA
MARIA ANGELA CECON DE MENDONÇA
SIMONE FRANCISCA GOMES
NEUZA NEVES GONÇALVES DOS SANTOS
MARIA FERREIRA SILVA
MIRIAN CRISTINA NARDI
GABRIEL MATEUS MACHIÃO VIEIRA
MARAIZA MOREIRA
TÃNIA CRISTINA BASÍLIO SANTOS
PALOMA DE SOUZA SEGURA POLA
RHUANA RANIELLY ALVES DE PONTES
GEYSE MAYHARA OLIVEIRA ROCHA
HELDER FRANCISCO SUFFI SILVA
CAMILA DA SILVA PRAXEDES
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Pontos
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55

Clas.
217º
218º
219º
220º
221º
222º
223º
224º
225º
226º
227º
228º
229º
230º
231º
232º
233º
234º
235º
236º
237º
238º
239º
240º
241º
242º
243º
244º
245º
246º
247º
248º
249º
250º
251º
252º
253º
254º
255º
256º
257º
258º
259º

Nome Completo:
MARIA JULIA MACENA ARANHA
NÁDIA GABRIELE SANTOS DA SILVA
ZILDA REGINA DA SILVA ALEXANDRE
ANGELICA DE SOUSA OLIVEIRA
PAULO SÉRGIO LEAL DE SOUZA
SANDRA MARA FERNANDES CANDIDO
MARIA EDUARDA SILVA DA SILVA
PAMALA FERREIRA DE LIMA
VANIA APARECIDA FONTOLAN
JANAÍNA BISPO VIEIRA
MARIANE DE FÁTIMA FERRO RIOS MASCARENHAS
MARILENE DO NASCIMENTO BEVILACQUA
JEAN- MARCEL CHEVALIER
SAMANTA DO NASCIMENTO SILVA
LEILA PEREIRA DO PRADO VILELLA
SIMONE RODRIGUES GONCALVES
JOSIANE ROSA DOS ANJOS
MARIA CECILIA DE LIMA
LARISSA CRISTINA DE SOUSA
ARIANE MONTEIRO DA SILVA
LILIANE COELHO LIMA
SAIURE ARAUJO DA SILVA
JOÃO VICTOR ZINI
MONIQUE STEFANY TERADA
ADRIANA APARECIDA SOLDI GABRIEL SOUSA
CIRCE EDNA DA COSTA VIEIRA
TAWANA DA SILVA NUNES
RODRIGO MADEIRA DA SILVA
DULCIRENE SILVA SANTOS SOUZA
ROSA APARECIDA DA CONCEIÇÃO
ADRIANA DE SOUZA SANTOS
EDINEIA NASCIMENTO PORTO DA SILVA
JESSICA MAURICIO DOS SANTOS FERREIRA
ANA PAULA DE ALMEIDA SANTOS
EDNETE APARECIDA VALENTIM
MARISA DE FÁTIMA PASSINHO DOS SANTOS
RENATA MONIK DA SILVA SANTOS
MARIANA SANCHES DA SILVA
LINDINALVA FREITAS DOS SANTOS
MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS
SONELI FARIAS DOMINGUES
MARJORIE SAINT JUSTE
SELMA CRUZ
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Pontos
55
55
55
55
55
55
55
55
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
45
45
45
45
45
40
40
40
40
40
35
35
30
25
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SANEBAVI
EDITAL DE CHAMADA Nº 027, de 22 de junho de 2020.
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018 – HOMOLOGADO EM 18 DE OUTUBRO DE 2018, COM VALIDADE PELO PRAZO PREVISTO NO ITEM
10.18 DO EDITAL DE ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO, publicado no
Boletim Municipal – Vinhedo/SP, e no site: www.sanebavi.com.br.
Serve o presente para CONVOCAR o(a)(s) Sr.(a)(s) abaixo relacionado(s),
para comparecer(em) imediatamente no Setor de Recursos Humanos desta
Autarquia Municipal, SANEBAVI – Sanebavi Saneamento Básico Vinhedo,
sito à Rua Riachuelo, 249, Vila Planalto – Vinhedo, Estado de São Paulo, no
horário comercial, das 8:00 às 17:00 horas, para cumprir(em) as exigências
do item - 9 do Edital.
Cargo: Contador
Eliane de Oliveira Avelar

25 de Junho de 2020

no Processo Administrativo n° 127/2020, referente ao Pregão Presencial n°
08/2020, do tipo menor preço unitário, cujo objeto consiste na aquisição de
90.000 Kg de Hipoclorito de sódio 12%, nos termos das especificações constantes no instrumento convocatório e anexos, HOMOLOGO o procedimento licitatório com fundamento nas disposições constantes da Lei Federal n°
10.520/2002, Decreto Municipal 153/2006 e Resolução n° 001/2008 (SANEBAVI). Vinhedo/SP, em 22 de junho de 2020. ANDRÉA ANDRADE DE CAMPOS. Superintendente. - Publique-se.

EXTRATO DO 9º ADITAMENTO AO CT Nº 27/2011. Contratado: BRÍGIDA MARIA MEIRELLES DOS SANTOS, MARIA AUGUSTA MEIRELLES
DOS SANTOS, MARIANA MEIRELLES DOS SANTOS, GUGALU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A., Objeto: Prorrogar a vigência por mais 12
(doze), mediante as Cláusula Quarta do Contrato Original. Data: 23/06/2020.
ANDRÉA ANDRADE DE CAMPOS. Superintendente. - Publique-se.

PODER LEGISLATIVO

Andréa Andrade de Campos
Superintendente

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 03/2020

EXTRATO DO 1º ADITAMENTO A ARP Nº 03/2020. Contratado: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO FERRAGUT DE VINHEDO LTDA. – ME., Objeto:
Acrescer itens registrados dos preços em decorrência da desistência do primeiro colocado na licitação, mediante as Cláusula Primeira (1.1) e Cláusula
Décima Primeira nos termos da Lei Federal 8.666/1993 e suas alterações.
Data: 15/06/2020. ANDRÉA ANDRADE DE CAMPOS. Superintendente. Publique-se.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 05/2020– PA Nº 100-1/2020. – Contratada: PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA. Objeto: Contração de
pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de informática, para
o licenciamento de sistemas, com os respectivos serviços de implantação
(contemplando: migração de dados, conversão, customização, treinamento
e capacitação de usuários), manutenção (preventiva, corretiva e de ordem
legal) suporte técnico (funcional e operacional com visitas técnicas periódicas
e suporte “on site” – quando solicitado), contemplando os sistemas abaixo
descritos, nos termos das especificações constantes neste instrumento convocatório e anexos. R325.000,00. Data 05/06/2020. ANDRÉA ANDRADE DE
CAMPOS. – SUPERINTENDENTE. - Publique-se.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 06/2020– PA Nº 94-1/2020. – Contratada:
LEANDRO BARALDI DA SILVA - ME. Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de lavagem externa, limpeza interna e lubrificação
de veículos e máquinas que compõe a frota da SANEBAVI, conforme esse
edital e anexos. R$ 57.840,00. Data 22/06/2020. ANDRÉA ANDRADE DE
CAMPOS. – SUPERINTENDENTE. - Publique-se.

PROCESSO Nº 08/2020
PREGÃO PRESENCIAL N.º 03/2020
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de
serviços de informática, para o licenciamento de sistemas, com os respectivos serviços de implantação (contemplando: migração de dados, customização, treinamento e capacitação de usuários), manutenção (preventiva, corretiva e de ordem legal) suporte técnico (funcional e operacional com visitas
técnicas periódicas e suporte “on site” – quando solicitado), contemplando
os seguintes sistemas: Sistema Planejamento, Gestão Orçamentária e Financeira, Sistema Gestão de Licitação e Compras, Sistema de Gestão de
Patrimônio, Sistema de Gestão de Almoxarifado, Sistema de Gestão de Processos Administrativos, Sistema de Gestão de Recursos Humanos, Portal de
Transparência e Sistema de Controle Interno, conforme descrito no Anexo I.
LEGISLAÇÃO: Lei Federal n.º 8.666/93, 10.520/02 e 3.555/00, Decreto
Legislativo n.º 1/2009.
DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 08/07/2020 às 09h00.
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA: CÂMARA MUNICIPAL
DE VINHEDO, situada na Av. Dois de abril, 78 – Centro – Vinhedo - SP
EDITAL NA ÍNTEGRA: www.camaravinhedo.sp.gov.br
INFORMAÇÕES: administrativo@camaravinhedo.sp.gov.br
PREGOEIRO: Alexandre Fernandes

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO. Com base nos elementos constantes

Câmara Municipal de Vinhedo, 22 de junho de 2020.
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136ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA
RESENHA DO EXPEDIENTE 22 DE JUNHO DE 2020
EXPEDIENTE APRESENTADO PELO PREFEITO
MUNICIPAL
1. OF. GP. Nº 88/2020, em resposta ao Requerimento nº 47/2020, de
autoria dos Vereadores Sandro Rebecca e Edson “PC”.

EXPEDIENTE APRESENTADO PELOS VEREADORES
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Projeto de Decreto Legislativo Nº 8/2020 - 18/06/2020 - Autoria: THIAGO CARANDINA
Assunto: Dispõe sobre a concessão do Título “Mulher Destaque” a ilustríssima Letícia Mayara Macário.

REQUERIMENTO
Requerimento Nº 29/2020 - 17/06/2020 - Autoria: THIAGO CARANDINA
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, bem como, com base no inciso XXXIII
do artigo 5º, no inciso II do § 3º do artigo 37 e no § 2º do artigo 216 da Constituição Federal e na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei do Acesso
à Informação), digne-se a douta Mesa a oficiar o Senhor Prefeito Municipal,
que através da Secretaria competente para que nos preste as seguintes informações referente a creche em construção no bairro Vida Nova III. 1) Qual
a nova previsão de entrega da obra? 2) Quais os motivos da não entrega da
obra no ano de 2019? 3) Qual o orçamento inicial da obra? 4) Qual o valor
gasto com a obra até a data do presente requerimento? 5) Qual a previsão de
gasto final com a obra?

MOÇÕES
Moção Nº 113/2020 - 17/06/2020 - Autoria: SANDRO REBECCA
Assunto: A Câmara de Vereadores de Vinhedo apresenta, nos termos regimentais, MOÇÃO DE APELO à Sanebavi para que providências e melhorias
sejam tomadas a fim de evitar novos rompimentos de canos das residências
localizadas no Bairro Altos do Morumbi, devido à grande pressão d’água que
chega ao Bairro. E que, do deliberado desta Casa de Leis, seja dada ciência
à Sanebavi na pessoa da Superintendente senhora Andréa Campos, endereço: Rua Riachuelo, 249, Vila Planalto, Vinhedo.
Moção Nº 114/2020 - 17/06/2020 - Autoria: SANDRO REBECCA, Subscrito por Vereadores
Assunto: A Câmara de Vereadores de Vinhedo apresenta, nos termos regimentais, MOÇÃO DE APLAUSOS as transmissões e orações realizadas
no dia de Corpus Christi pelas Paróquias: Sant’Ana, São Sebastião, Nossa
Senhora de Lourdes, São Francisco de Assis, Mosteiro de São Bento e também pela missa realizada pelo Arcebispo Metropolitano de Campinas Dom
João Inácio Muller transmitida pela Rede Século 21. E que, do deliberado
desta Casa de Leis, seja dada ciência ao Padre Júlio César Calusni, Paróquia
Sant’Ana, endereço: Largo Monsenhor Favorino Carlos Marrone, s/n, Centro,
CEP: 13280-085: Padre Carlos Lemos, Paróquia São Sebastião, endereço:
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Rua Antônio Vendramini, 31, Nova Vinhedo, CEP: 13284-192; Padre Sérgio
Damasceno, Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, endereço: Rua Nossa Senhora de Lourdes, 95, Capela, CEP: 13285-504; Padre Emerson de Almeida Amaral, Paróquia São Francisco de Assis, endereço: Rua São Francisco
de Assis, 110, Vila João XXIII, CEP:13283-126; Dom Paulo Panza, Prior do
Mosteiro de São Bento, endereço: Rua do Observatório, 138, Observatório,
CEP:13282-006 e ao Arcebispo Metropolitano de Campinas Dom João Inácio
Muller, Arquidiocese de Campinas, endereço: Avenida Aquidaban, 744, Vila
Lídia, CEP: 13026-510, Campinas.
Moção Nº 115/2020 - 17/06/2020 - Autoria: SANDRO REBECCA, Subscrito por Vereadores
Assunto: A Câmara de Vereadores de Vinhedo apresenta, nos termos
regimentais, MOÇÃO DE APLAUSOS as comemorações do Dia de Santo
Antônio realizado no Bairro Caixa D’água no dia 13 de junho de 2020. E
que, do deliberado desta Casa de Leis, seja dada ciência ao Padre Emerson
de Almeida Amaral, Paróquia São Francisco de Assis, endereço: Rua São
Francisco de Assis, 110, Vila João XXIII, Vinhedo, extensivo a todos os fiéis
e colaboradores.

INDICAÇÕES
Indicação Nº 295/2020 - 17/06/2020 - Autoria: THIAGO CARANDINA
Assunto: Indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através da Secretaria
competente, proceda a retirada do lixo na Rua Ibraim Haddad defronte ao
número 54 – Bela Vista – Capela.
Indicação Nº 296/2020 - 18/06/2020 - Autoria: SANDRO REBECCA
Assunto: Indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através da Secretaria
competente, realize a troca de lâmpada queimada no cruzamento da Rua
Santa Cruz esquina com a Avenida Benedito Storani, altura do número 438,
Barra Funda.
Indicação Nº 297/2020 - 18/06/2020 - Autoria: SANDRO REBECCA
Assunto: Indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através da Secretaria
competente, realize a troca de lâmpada queimada na Avenida Castelo Branco, altura do número 1100, Jardim São Matheus.
Indicação Nº 298/2020 - 18/06/2020 - Autoria: SANDRO REBECCA
Assunto: Indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através da Secretaria
competente, realize a troca de lâmpada queimada na Avenida Castelo Branco, altura do número 1375, Jardim São Matheus.
Indicação Nº 299/2020 - 18/06/2020 - Autoria: SANDRO REBECCA
Assunto: Indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através da Secretaria
competente, realize a troca de lâmpada queimada na Avenida Castelo Branco, altura do número 1686, Jardim São Matheus.
Indicação Nº 300/2020 - 18/06/2020 - Autoria: SANDRO REBECCA
Assunto: Indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através da Secretaria
competente, realize a troca de lâmpada queimada na Rua Olívio Thomé, altura do número 142, Vila Claudina.
Indicação Nº 301/2020 - 18/06/2020 - Autoria: SANDRO REBECCA
Assunto: Indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através da Secretaria
competente, realize reparos no asfalto visando consertar rachaduras na Rua
Olívio Thomé, altura do número 66, Santa Claudina.
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Indicação Nº 302/2020 - 18/06/2020 - Autoria: SANDRO REBECCA
Assunto: Indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através da Secretaria
competente, realize a troca de lâmpada queimada na Rua Anésio Augusto do
Amaral, altura do número 180, Jardim Santa Rosa.
Indicação Nº 303/2020 - 18/06/2020 - Autoria: SANDRO REBECCA
Assunto: Indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através da Secretaria
competente, realize a pintura do solo a fim de apagar por completo a antiga
faixa de pedestres localizada na Rua Santa Cruz, altura do número 263, Barra Funda.
Indicação Nº 304/2020 - 18/06/2020 - Autoria: SANDRO REBECCA
Assunto: Indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através da Secretaria
competente, realize reparos no asfalto visando consertar rachaduras na Rua
Santa Cruz, altura do número 475, Barra Funda
Indicação Nº 305/2020 - 18/06/2020 - Autoria: SANDRO REBECCA
Assunto: Indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através da Secretaria
competente, realize a coleta de detritos localizados na Rua dos Expedicionários, altura do número 32, Jardim Santa Rosa.
Indicação Nº 306/2020 - 18/06/2020 - Autoria: SANDRO REBECCA
Assunto: Indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através da Secretaria competente, realize a poda dos galhos das árvores e verificação das fotocélulas de
todos os postes de iluminação da Praça Corazzari, localizada entre a Rua Santa
Cruz e Rua Antônio Barbosa, a fim de melhorar a iluminação da Praça.
Indicação Nº 307/2020 - 18/06/2020 - Autoria: SANDRO REBECCA
Assunto: Indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através da Secretaria
competente, realize a troca de todas as lâmpadas queimadas da Rua Roma,
Altos do Morumbi.
Indicação Nº 308/2020 - 18/06/2020 - Autoria: SANDRO REBECCA
Assunto: Indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através da Secretaria
competente, realize a troca de todas as lâmpadas queimadas da Rua Paris,
Altos do Morumbi.
Indicação Nº 309/2020 - 18/06/2020 - Autoria: SANDRO REBECCA
Assunto: Indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através da Secretaria
competente, realize a troca de todas as lâmpadas queimadas da Rua Manaus, Vila Planalto.
Indicação Nº 310/2020 - 18/06/2020 - Autoria: MÁRCIO MELLE
Assunto: Indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através da Secretaria
competente, viabilize estudos para realizar a pintura das faixas de sinalização
e de pedestres, existente na Avenida Castelo Branco na altura do numero 861,
em frente ao prédio do Conselho Municipal de Saúde, bairro Nova Vinhedo.
Indicação Nº 311/2020 - 18/06/2020 - Autoria: MÁRCIO MELLE
Assunto: Indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através da Secretaria
competente, viabilize estudos para que seja feito a revitalização e manutenção do prédio do Centro Cultural da Vila João XXIII, Localizado na Rua Papa
Pio XII, que seja contemplada com instalação de iluminação publica lixeiras,
concerto de calhas e troca dos vidros quebrados, além da revitalização do
jardim.
Indicação Nº 312/2020 - 18/06/2020 - Autoria: MÁRCIO MELLE
Assunto: Indica ao senhor Prefeito Municipal que, através da Secretaria
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competente, viabilizem estudos, para que proceda a revitalização na Praça
Don Francisco de Campos Barreto, localizada no Bairro Vila João XXIII, ao
lado do Centro cultural, sugerimos as seguintes melhorias: Arborização, revitalização dos jardins, colocação de bancos, lixeiras e instalação de iluminação pública dentre outras benfeitorias necessárias.
Indicação Nº 313/2020 - 18/06/2020 - Autoria: MÁRCIO MELLE
Assunto: Indica ao senhor Prefeito Municipal que, através da Secretaria
competente, viabilize estudos para que sejam feitas sinalizações com placas
de advertência (Devagar, Reduza a Velocidade, Travessia de Pedestres, etc.)
na Avenida Castelo Branco, na altura do numero 861, bairro Nova Vinhedo.
Indicação Nº 314/2020 - 18/06/2020 - Autoria: MÁRCIO MELLE
Assunto: Indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através da Secretaria
competente, realize a poda dos galhos das arvores, em toda extensão da
Avenida Castelo Branco, Bairro Nova Vinhedo, esses galhos estão obstruindo a iluminação publica, além de dificultar a visualização dos carros e pedestres que passam pela via.
Indicação Nº 315/2020 - 18/06/2020 - Autoria: MÁRCIO MELLE
Assunto: Indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através da Secretaria
competente, viabilizem estudos para instalação de Guarda Corpo na ponte
do rio localizado no final da Rua General José de Lima Figueiredo, bairro
Observatório, na altura do numero 755.
Indicação Nº 316/2020 - 18/06/2020 - Autoria: RUI “MACAXEIRA”
Assunto: Indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através da Secretaria
competente, proceda na manutenção da calçada na Rua Amorés, próximo ao
número 144 Casa Verde.
Indicação Nº 317/2020 - 18/06/2020 - Autoria: RUI “MACAXEIRA”
Assunto: Indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através da Secretaria
competente, realize com URGÊNCIA, a troca nas lâmpadas queimadas na
Rua Rosa Paulino de Souza - Palmares.
Indicação Nº 319/2020 - 18/06/2020 - Autoria: MÁRCIO MELLE
Assunto: Indica ao senhor Prefeito Municipal que, através da Secretaria
competente, viabilize estudos para que se realize a roçagem do mato, e limpeza de toda a extensão da Rua General de Lima Figueiredo, Bairro Observatório.
Indicação Nº 320/2020 - 18/06/2020 - Autoria: MÁRCIO MELLE
Assunto: Indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através da Secretaria
competente, viabilize estudos para prolongação da Rua João Corazzari, cruzando com a Rua Monteiro de Barros, ligando a Rua João Ortiz de Camargo,
essa passagem de veículos seria ao lado da escola Integração, local onde
existe uma viela, a fim de facilitar o transito local.
Indicação Nº 321/2020 - 18/06/2020 - Autoria: MÁRCIO MELLE
Assunto: Indica ao Senhor Prefeito Municipal que, através da Secretaria
competente, viabilizem estudos para continuidade da pavimentação asfáltica
ate a Igreja Capela da Ressurreição localizada na Rua General José de Lima
Figueiredo, Bairro Observatório, na altura do numero 755.

EXPEDIENTE RECEBIDO DE DIVERSOS
2.

Ofício Controladoria Autárquica nº 08/2020 - SANEBAVI, em atendi-
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mento ao disposto no Art. 3º da Lei Municipal nº 1.811/1991.
Comunicamos aos Senhores Vereadores que as demais correspondências Recebidas de Diversos para esta sessão encontram-se a disposição na
Secretaria da Casa.
Vinhedo, 22 de junho de 2020.
ALEXANDRE FERNANDES
Diretor Legislativo

AUTÓGRAFO Nº 2.678
(Projeto de Lei nº 3, de 2020)
(Autoria: Vereador Edson “PC”)

		
Institui, no âmbito do município de Vinhedo, o programa “PARCEIRO DA
EDUCAÇÃO” e dá providências.
		
A Câmara de Vereadores de Vinhedo, Estado de São Paulo, APROVA:
Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Município de Vinhedo, com o objetivo
de desenvolver parcerias com pessoas físicas ou jurídicas da iniciativa privada para ações de melhoria da estrutura física e ampliação da qualidade do
ensino nas unidades escolares municipais, o programa “Parceiro da Educação”.
		
Art. 2º As parcerias desenvolvidas com as pessoas jurídicas ou físicas que
tenham interesse no programa dar-se-ão por meio de:
I.

Doações de equipamentos, livros, materiais, mobiliários;

II. Promoção de palestras e cursos extracurriculares sobre cidadania,
saúde, meio ambiente, economia doméstica e atualidades, visando o desenvolvimento pedagógico dos alunos;
III. Realização de obras e serviços de manutenção, conservação e melhoria das unidades escolares, que sejam de baixa complexidade e não acarretem em custos ou despesas extras à Municipalidade.
Parágrafo único: As obras de manutenção e conservação deverão ser
realizadas de acordo com as necessidades elencadas e sugeridas pela
direção da escola e devem ser aprovadas pela Secretaria Municipal de
Educação e pelos órgãos municipais competentes para fins de fiscalização.
Art. 3º Os interessados em serem “parceiros” das escolas nos termos
desta lei firmarão “termo de compromisso e cooperação” com a Secretaria
Municipal de Educação, contando com a participação da Direção do estabelecimento de ensino.
Art. 4º O “termo de compromisso e cooperação” será por prazo determinado e nele deverá constar as obrigações a serem assumidas pela pessoa
física ou jurídica, nos termos do art. 2º.
Parágrafo único: Ficando constatado que o parceiro não vem cumprindo
com os compromissos assumidos, poderá ser rescindido o termo de cooperação, sem necessidade de prévio aviso.
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Art. 5º As ações praticadas pelo parceiro da escola poderão ser divulgadas na forma previamente estabelecida no termo de cooperação, desde
que restritas a publicidade e promoção institucional do parceiro e da própria
Municipalidade, devendo ser respeitados os direitos da personalidade das
crianças e adolescentes.
§1º Fica vedada a publicidade comercial das ações praticadas em prol das
unidades de ensino;
§2º Fica vedada qualquer exploração comercial ou político-partidária no
âmbito das parcerias desenvolvidas.
Art. 6º A cooperação decorrente do “Parceiro da Educação” não implicará
ônus de nenhuma natureza para o Poder Público, nem concederá qualquer
incentivo fiscal aos adotantes.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor a partir de sua publicação, podendo ser
regulamentada por decreto no que couber.
Câmara de Vereadores de Vinhedo, aos vinte e dois 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
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