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E X P E D I E N T E

Em, 4 de Agosto de 2016.
DECRETO Nº 33586

Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.113.368,35.
SEBASTIÃO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso da atribuição que lhe confere o

inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgânica do Município, da autorização contida no artigo 5º, da Lei Municipal nº 7.450,
de 30 de dezembro de 2015 e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 3.325/2016;

DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento do Município, um crédito adicional no valor de R$ 1.113.368,35 (um milhão,

cento e treze mil, trezentos e sessenta e oito reais e trinta e cinco centavos), para suplementar às seguintes
classificações orçamentárias, conforme fonte de recursos e aplicação indicados do Orçamento vigente:
Classificação Orçamentária Descrição da Ação Suplementa R$
3110.1545100241.026.01.110000.449039.000 Ampliação e Modernização do Sistema Viário

Urbano Por Administração Direta 294.499,00
3110.1545100241.026.01.110000.449030.000 Ampliação e Modernização do Sistema Viário

Urbano Por Administração Direta 818.869,35
TOTAL 1.113.368,35

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o presente Decreto, decorrerão da anulação
das seguintes dotações, conforme fonte de recursos e aplicação indicados, do orçamento vigente:
Classificação Orçamentária Descrição da Ação Reduz R$
0310.0412100372.143.01.110000.339037.000 Planejamento, Orçamento, Avaliação e

Monitoramento da Ação de Governo 106.000,00
0310.0412100372.143.01.110000.449052.000 Planejamento, Orçamento, Avaliação e

Monitoramento da Ação de Governo 400.000,00
0310.0412200372.141.01.110000.339039.000 Apoio às Instituições e Entidades 94.000,00
0910.1545100211.018.01.100020.449051.000 Ampliação e Melhoria do Sistema Viário

Urbano e Obras Complementares 146.231,35
1810.1812200202.100.01.110000.339014.000 Gestão e Administração da Secretaria

de Meio Ambiente 335,00
1810.1854100192.099.01.110000.339030.000 Ampliação e Conservação do Plantel

do Zoológico Municipal 127.336,40
1810.1854100182.095.01.110000.339039.000 Manutenção de Parques e Áreas de Lazer 141.104,00
1810.1854100182.095.01.110000.449052.000 Manutenção de Parques e Áreas de Lazer 20.000,00
1810.1854100192.099.01.110000.339039.000 Ampliação e Conservação do Plantel

do Zoológico Municipal 2.999,80
1810.1854100192.098.01.110000.339030.000 Educação Ambiental 1.917,00
1810.1812200202.100.01.110000.339039.000 Gestão e Administração da Secretaria

de Meio Ambiente 73.044,80
1810.1854100181.016.01.110000.449061.000 Implantação de Parques e Áreas de Lazer 200,00
1810.1854100181.016.01.110000.449051.000 Implantação de Parques e Áreas de Lazer 200,00

TOTAL 1.113.368,35
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

DECRETO Nº 33587
Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.992.000,00.
SEBASTIÃO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso da atribuição que lhe confere o

inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgânica do Município, da autorização contida no artigo 5º, da Lei Municipal nº 7.450,
de 30 de dezembro de 2015 e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 8.704/2016;

DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento do Município, um crédito adicional no valor de R$ 1.992.000,00 (um milhão,

novecentos e noventa e dois mil reais), para suplementar às seguintes classificações orçamentárias, conforme
fonte de recursos e aplicação indicados do Orçamento vigente:
Classificação Orçamentária Descrição da Ação Suplementa R$
0510.0412200542.179.01.110000.319011.000 Gestão e Administração do Programa 10.000,00
0610.0212200402.151.01.110000.319011.000 Manutenção de Compras, Licitações

e Almoxarifado Central 20.000,00
0610.0242200402.150.01.110000.319011.000 Acesso à Justiça 50.000,00
0910.1512200232.105.01.110000.319011.000 Gestão e Administração da Secretaria de Obras 5.000,00
1010.1545300282.124.01.110000.319011.000 Manutenção dos Serviços de Trânsito 20.000,00
1110.0412200302.132.01.110000.319011.000 Gestão e Desenvolvimento de Políticas de Rh 150.000,00
1210.1339200422.153.01.110000.319011.000 Desenvolvimento e Implementação das

Ações Culturais 80.000,00
1310.1133400632.193.01.110000.319011.000 Sistema de Microcrédito, Estudos e Apoio

a Empreendimentos Populares 2.000,00
1710.2369500292.130.01.110000.319011.000 Desenvolvimento do Turismo 25.000,00
1810.1854200192.096.01.110000.319011.000 Planejamento Ambiental 15.000,00
1810.1812200202.100.01.110000.319011.000 Gestão e Administração da Secretaria

de Meio Ambiente 90.000,00
2510.0412200502.179.01.110000.319011.000 Gestão e Administração do Programa 150.000,00
2610.0812200132.085.01.110000.319011.000 Coordenação de Assuntos de Igualdade

de Gênero 50.000,00
2710.0812200142.179.01.110000.319011.000 Gestão e Administração do Programa 10.000,00
2810.0812200152.091.01.110000.319011.000 Coordenação de Assuntos de Igualdade Racial 15.000,00
2910.0812200162.092.01.110000.319011.000 Coordenação de Assuntos da Juventude 35.000,00
3110.1512200262.118.01.110000.319013.000 Gestão das Unidades Regionais 55.000,00
3110.1512200262.118.01.110000.319011.000 Gestão das Unidades Regionais 210.000,00
8020.0412200762.180.01.110000.319094.000 Obrigações Trabalhistas 1.000.000,00

TOTAL  1.992.000,00
 Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o presente Decreto, decorrerão da anulação

das seguintes dotações, conforme fonte de recurso e aplicação indicados, do orçamento vigente:
Classificação Orçamentária Descrição da Ação Reduz R$
0310.0412200372.141.01.110000.319016.000 Apoio às Instituições e Entidades 20.000,00
0610.0206200402.149.01.110000.319011.000 Manutenção das Procuradorias e Consultorias 55.000,00
0791.1030200032.013.01.310000.319016.001 Desenvolvimento das Ações de Média e Alta

Complexidade e Atenção Especializada 70.000,00
1110.0412200332.135.01.110000.319013.000 Gestão da Secretaria de Administração

e Modernização 30.000,00
1310.1112200662.198.01.110000.319016.000 Gestão e Administração da Secretaria

do Trabalho 2.000,00
1410.2712200432.179.01.110000.319016.000 Gestão e Administração do Programa 80.000,00
1410.2781100432.155.01.110000.319016.000 Eventos e Atividades de Competição Esportiva 50.000,00
1810.1854100192.099.01.110000.319016.000 Ampliação e Conservação do Plantel

do Zoológico Municipal 30.000,00
8020.0433100762.177.01.110000.339046.000 Benefícios ao Trabalhador 1.655.000,00

TOTAL 1.992.000,00
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

DECRETOS DECRETO Nº 33588
Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 2.600.000,00.
SEBASTIÃO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso da atribuição que lhe confere o

inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgânica do Município, da autorização contida no artigo 5º, da Lei Municipal nº 7.450,
de 30 de dezembro de 2015 e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 1.190/2016;

DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento do Município, um crédito adicional no valor de R$ 2.600.000,00 (dois milhões

e seiscentos mil reais), para suplementar à seguinte classificação orçamentária, conforme fonte de recursos e
aplicação indicados do Orçamento vigente:
Classificação Orçamentária Descrição da Ação Suplementa R$
0791.1030200032.013.01.310000.339039.001 Desenvolvimento das Ações de Média e Alta

Complexidade e Atenção Especializada 2.600.000,00
TOTAL 2.600.000,00

 Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o presente Decreto, decorrerão da anulação
das seguintes dotações, conforme fonte de recurso e aplicação indicados, do orçamento vigente:
Classificação Orçamentária Descrição da Ação Reduz R$
0310.0412600372.144.01.110000.339037.000 Manutenção dos Serviços da Tecnologia

da Informação e Comunicação 60.000,00
0310.0412200372.140.01.110000.339033.000 Gestão e Administração da Secretaria

de Governo 2.000,00
0310.0412600372.144.01.110000.339039.000 Manutenção dos Serviços da Tecnologia

da Informação e Comunicação 102.340,00
0310.0412100372.143.01.110000.339037.000 Planejamento, Orçamento, Avaliação e

Monitoramento da Ação de Governo 430.860,00
0310.0412200372.140.01.110000.339014.000 Gestão e Administração da Secretaria

de Governo 2.000,00
0310.0412100372.143.01.110000.339033.000 Planejamento, Orçamento, Avaliação e

Monitoramento da Ação de Governo 2.000,00
0310.0412100372.143.01.110000.339014.000 Planejamento, Orçamento, Avaliação e

Monitoramento da Ação de Governo 2.000,00
0310.0412200372.140.01.110000.339030.000 Gestão e Administração da Secretaria

de Governo 6.000,00
0310.0412100352.139.01.110000.339036.000 Participação Popular 51.000,00
0310.0412600372.144.01.110000.339014.000 Manutenção dos Serviços da Tecnologia

da Informação e Comunicação 2.000,00
0310.0412200372.140.01.110000.339039.000 Gestão e Administração da Secretaria

de Governo 142.400,00
0310.0412100352.139.01.110000.339030.000 Participação Popular 2.000,00
0310.0412100352.139.01.110000.339014.000 Participação Popular 2.000,00
0310.0412100372.143.01.110000.339039.000 Planejamento, Orçamento, Avaliação e

Monitoramento da Ação de Governo 6.000,00
0310.0412600372.144.01.110000.339030.000 Manutenção dos Serviços da Tecnologia

da Informação e Comunicação 6.000,00
0310.0412100352.139.01.110000.339039.000 Participação Popular 164.000,00
0310.0412600372.144.01.110000.339033.000 Manutenção dos Serviços da Tecnologia

da Informação e Comunicação 2.000,00
0310.0412100352.139.01.110000.339033.000 Participação Popular 2.000,00
0310.0412400372.142.01.110000.339039.000 Controles Internos 1.000,00
0310.0412200372.140.01.110000.339036.000 Gestão e Administração da Secretaria

de Governo 12.400,00
2191.1648200461.050.01.100183.449051.000 Implantação de Infraestrutura em Áreas

de Urbanização de Favelas 59.338,58
2191.1648200461.049.01.100077.449051.000 Produção Pública de Unidades Habitacionais

de Interesse Social 97.040,00
2191.1648200461.049.01.100039.449051.000 Produção Pública de Unidades Habitacionais

de Interesse Social 1.114.960,00
2191.1648200461.049.01.100019.449051.000 Produção Pública de Unidades Habitacionais

de Interesse Social 180.400,00
2191.1648200461.049.01.110000.449051.000 Produção Pública de Unidades Habitacionais

de Interesse Social 148.261,42
TOTAL 2.600.000,00

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

DECRETO Nº 33589
Altera o Decreto Municipal nº 32.465, de 19 de

fevereiro de 2015.
SEBASTIÃO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE

DE GUARULHOS, no uso de suas atribuições que lhe
conferem os incisos XII e XIV, do artigo 63, da Lei
Orgânica do Município de Guarulhos;

DECRETA:
Art. 1º Fica alterado o Decreto Municipal nº 32465, de 19

de fevereiro de 2015, que passa a ter a seguinte redação:
“SEBASTIÃO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE

DE GUARULHOS, no uso de suas atribuições que lhe
conferem os incisos XII e XIV, do artigo 63, da Lei
Orgânica do Município de Guarulhos, observando o
disposto pelo art. 6º, do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de
junho de 1941, e o constante do Processo Administrativo
nº 10.890/2015;

DECRETA:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, a fim de

ser desapropriada, por via amigável ou judicial, a área
de terreno abaixo discriminada situada no Sítio das
Pedreiras, Bairro Cabuçu, INCRA nº 638.153.836.354-
0 - Município de Guarulhos, pertencente a Quitaúna
Serviços S/C Ltda, descrita e caracterizada na
Matrícula nº 50.087 do 2º Cartório Oficial de Registro
de Imóveis de Guarulhos, destinada à ampliação do
Aterro Municipal, de acordo com planta e memorial
descritivo constante do processo administrativo nº
10.890/15, desta Prefeitura a saber:

A poligonal tem início no ponto 1, com coordenadas
UTM Y=7409995,319 e X=340438,365, (Sirgas 2000),

situado no vértice formado por terras de propriedade da
Firpavi Construtora e Pavimentadora S/A e pelo
alinhamento da Alameda dos Eucaliptos; desse ponto
segue com o azimute de 158°24’54" e percorre 52,72
metros, até o ponto 2; do ponto 2, segue com o azimute
de 158°43’28” e percorre 49,46 metros, até o ponto 3;
do ponto 3, segue com o azimute de 155°08’31" e
percorre 45,45 metros, até o ponto 4; do ponto 4, segue
com o azimute de 162°41’45" e percorre 18,34 metros,
até o ponto 5; do ponto 5, segue com o azimute de
167°08’12" e percorre 14,13 metros, até o ponto 6; do
ponto 6, segue com o azimute de 159°07’56" e percorre
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124,71 metros, até o ponto 7; do ponto 7, segue com o
azimute de 163°44’36" e percorre 5,09 metros, até o
ponto 8; do ponto 8, segue com o azimute de 158°47’23"
e percorre 33,41 metros, até o ponto 9; do ponto 9,
segue com o azimute de 156°09’54" e percorre 41,28
metros, até o ponto 10, confrontando do ponto 1 ao
ponto 10, com terras de propriedade da Imobiliária e
Construtora Continental Ltda.; do ponto 10, com
coordenadas UTM Y=7409637,360 e X=340578,030,
segue com o azimute de 62°34’27" e percorre 20,25
metros, até o ponto 11; do ponto 11, segue com o
azimute de 71°34’46" e percorre 30,50 metros, até o
ponto 12; do ponto 12, segue com o azimute de
87°25’12" e percorre 23,96 metros, até o ponto 13; do
ponto 13, segue com o azimute de 76°48’35" e percorre
5,35 metros, até o ponto 14; do ponto 14, segue com o
azimute de 61°56’14" e percorre 27,16 metros, até o
ponto 15; do ponto 15, segue com o azimute de
63°43’30" e percorre 40,87 metros, até o ponto 16; do
ponto 16, segue com o azimute de 58°59’47" e percorre
38,14 metros, até o ponto 17; do ponto 17, segue com
o azimute de 69°39’31" e percorre 27,78 metros, até o
ponto 18; do ponto 18, segue com o azimute de
78°42’31" e percorre 47,06 metros, até o ponto 19; do
ponto 19, segue com o azimute de 73°55’16" e percorre
19,21 metros, até o ponto 20; do ponto 20, segue com
o azimute de 70°16’17" e percorre 22,86 metros, até o
ponto 21; do ponto 21, segue com o azimute de
93°36’04" e percorre 29,47 metros, até o ponto 22; do
ponto 22, segue com o azimute de 84°58’35" e percorre
59,68 metros, até o ponto 23; do ponto 23, segue com
o azimute de 73°30’02" e percorre 42,05 metros, até o
ponto 24; do ponto 24, segue com o azimute de
45°50’03" e percorre 21,71 metros, até o ponto 25; do
ponto 25, segue com o azimute de 29°00’38" e percorre
51,03 metros, até o ponto 26, confrontando do ponto
10 ao ponto 26, com terras de propriedade de Antonio
de Toledo Cesar Neto e Outros; do ponto 26, com
coordenadas UTM Y=7409816,125 e X=341029,076,
segue com o azimute de 18°57’52" e percorre 84,47
metros, até o ponto 27; do ponto 27, segue com o
azimute de 38°06’36" e percorre 46,61 metros, até o
ponto 28; do ponto 28, segue com o azimute de
43°05’38" e percorre 54,00 metros, até o ponto 29; do
ponto 29, segue com o azimute de 50°31’33" e percorre
21,08 metros, até o ponto 30; do ponto 30, com
coordenadas UTM Y=7409985,522 e X=341138,459,
segue em curva a direita numa distância de 22,62, até
o ponto 31; do ponto 31, com coordenadas UTM
Y=7409994,278 e X=341158,852, segue com o azimute
de 84°50’30" e percorre 23,83 metros, até o ponto 32;
do ponto 32, segue com o azimute de 92°42’21" e
percorre 53,90 metros, até o ponto 33; do ponto 33,
com coordenadas UTM Y=7409993,876 e
X=341236,428, segue em curva a esquerda numa
distância de 13,77 metros, até o ponto 34; do ponto 34,
com coordenadas UTM Y=7409997,651 e
X=341249,576, segue com o azimute de 59°02’19" e
percorre 15,72 metros, até o ponto 35; do ponto 35,
segue com o azimute de 49°17’30" e percorre 18,21
metros, até o ponto 36; do ponto 36, segue com o
azimute de 57°39’36" e percorre 17,09 metros, até o
ponto 37; do ponto 37, segue com o azimute de
348°18’23" e percorre 32,78 metros, até o ponto 38; do
ponto 38, segue com o azimute de 359°13’25" e percorre
7,19 metros, até o ponto 39; do ponto 39, segue com o
azimute de 8°03’41" e percorre 39,66 metros, até o
ponto 40; do ponto 40, segue com o azimute de
12°30’21" e percorre 19,04 metros, até o ponto 41; do
ponto 41, segue com o azimute de 9°38’04" e percorre
20,72 metros, até o ponto 42; do ponto 42, segue com
o azimute de 348°07’41" e percorre 11,14 metros, até o
ponto 43; do ponto 43, segue com o azimute de
356°45’39" e percorre 28,39 metros, até o ponto 44; do
ponto 44, segue com o azimute de 358°13’33" e percorre
20,00 metros, até o ponto 45; do ponto 45, com
coordenadas UTM Y=7410203,808 e X=341295,124,
segue em curva a esquerda numa distância de 12,40
metros, até o ponto 46; do ponto 46, com coordenadas
UTM Y=7410216,167 e X=341294,063, segue com o
azimute de 348°16’28" e percorre 9,69 metros, até o
ponto 47; do ponto 47, segue com o azimute de
72°33’57" e percorre 16,91 metros, até o ponto 48; do
ponto 48, segue com o azimute de 75°37’31" e percorre
21,38 metros, até o ponto 49; do ponto 49, segue com
o azimute de 68°52’09" e percorre 19,21 metros, até o
ponto 50; do ponto 50, segue com o azimute de
56°46’15" e percorre 14,81 metros, até o ponto 51; do
ponto 51, segue com o azimute de 54°19’22" e percorre
22,87 metros, até o ponto 52; do ponto 52, segue com
o azimute de 57°43’55" e percorre 30,34 metros, até o
ponto 53; do ponto 53, segue com o azimute de
66°46’54" e percorre 41,45 metros, até o ponto 54; do
ponto 54, segue com o azimute de 62°39’26" e percorre
28,84 metros, até o ponto 55, confrontando do ponto
26 ao ponto 55, com terras de propriedade de Itauba
Empreendimento Imobiliário Ltda.; do ponto 55, com
coordenadas UTM Y=7410310,192 e X=341467,190,
segue com o azimute de 32°21’30" e percorre 10,80
metros, até o ponto 56; do ponto 56, segue com o
azimute de 17°54’52" e percorre 12,65 metros, até o
ponto 57; do ponto 57, com coordenadas UTM
Y=7410331,350 e X=341476,861, segue em curva a
esquerda numa distância de 28,50 metros, até o ponto
58; do ponto 58, com coordenadas UTM Y=7410359,784
e X=341478,508, segue com o azimute de 0°29’28" e
percorre 33,21 metros, até o ponto 59; do ponto 59,
segue com o azimute de 0°28’33" e percorre 24,28
metros, até o ponto 60, confrontando do ponto 55 ao
aponto 60, com terras de propriedade de Área de
Desenvolvimento Imobiliário Ltda.; do ponto 60, com
coordenadas UTM Y=7410417,275 e X=341478,995,
segue pelo eixo de um córrego no sentido a jusante
com o azimute de 312°28’53" e percorre 44,40 metros,
até o ponto 61; do ponto 61, com coordenadas UTM
Y=7410447,260 e X=341446,250, segue ainda pelo eixo
do referido córrego no mesmo sentido numa distância
de 560,20 metros, até o ponto 62; do ponto 62, com
coordenadas UTM Y=7410382,742 e X=340978,729,
segue com o azimute de 135°26’07" e percorre 8,46
metros, até o ponto 63; do ponto 63, segue com o
azimute de 147°35’04" e percorre 4,80 metros, até o

ponto 64; do ponto 64, segue com o azimute de
78°46’02" e percorre 7,86 metros, até o ponto 65; do
ponto 65, segue com o azimute de 128°43’13" e percorre
9,32 metros, até o ponto 66; do ponto 66, segue com o
azimute de 221°40’45" e percorre 16,34 metros, até o
ponto 67; do ponto 67, segue com o azimute 216°59’23"
e percorre 30,63 metros, até o ponto 68; do ponto 68,
segue com o azimute de 205°34’09" e percorre 15,39
metros, até o ponto 69; do ponto 69, segue com o
azimute de 171°35’50" e percorre 18,14 metros, até o
ponto 70; do ponto 70, segue com o azimute de
174°39’48" e percorre 13,22 metros, até o ponto 71; do
ponto 71, segue com o azimute de 196°08’29" e percorre
16,76 metros, até o ponto 72; do ponto 72, segue com
o azimute de 243°03’05" e percorre 18,65 metros, até o
ponto 73; do ponto 73, segue com o azimute de
251°05’31" e percorre 61,60 metros, até o ponto 74; do
ponto 74, segue com o azimute de 243°09’14" e percorre
10,14 metros, até o ponto 75; do ponto 75, segue com
o azimute de 224°20’55" e percorre 12,36 metros, até o
ponto 76; do ponto 76, segue com o azimute de
195°45’01" e percorre 27,29 metros, até o ponto 77; do
ponto 77, segue com o azimute de 181°56’57" e percorre
15,22 metros, até o ponto 78; do ponto 78, segue com
o azimute de 199°51’02" e percorre 26,01 metros, até o
ponto 79; do ponto 79, segue com o azimute de
228°04’12" e percorre 49,03 metros, até o ponto 80; do
ponto 80, segue com o azimute de 232°40’41" e percorre
18,19 metros, até o ponto 81; do ponto 81, segue com
o azimute de 251°12’40" e percorre 13,48 metros, até o
ponto 82; do ponto 82, segue com o azimute de
267°12’33" e percorre 10,08 metros, até o ponto 83; do
ponto 83, segue com o azimute de 293°01’31" e percorre
11,60 metros, até o ponto 84; do ponto 84, segue com
o azimute de 298°41’43" e percorre 19,71metros, até o
ponto 85; do ponto 85, segue com o azimute de
314°38’33" e percorre 40,79 metros, até o ponto 86; do
ponto 86, segue com o azimute de 313°25’18" e percorre
11,57 metros, até o ponto 87; do ponto 87, segue com
o azimute de 292°16’53" e percorre 13,56 metros, até o
ponto 88; do ponto 88, segue com o azimute de
264°05’53" e percorre 17,87 metros, até o ponto 89; do
ponto 89, segue com o azimute de 262°51’50" e percorre
18,78 metros, até o ponto 90; do ponto 90, segue com
o azimute de 255°16’46" e percorre 27,09 metros, até o
ponto 91; do ponto 91, segue com o azimute de
232°32’35" e percorre 27,90 metros, até o ponto 92; do
ponto 92, segue com o azimute de 226°39’10" e percorre
20,75 metros, até o ponto 93; do ponto 93, segue com
o azimute de 212°52’25" e percorre 59,79 metros, até o
ponto 94; do ponto 94, segue com o azimute de
215°11’24" e percorre 34,70 metros, até o ponto 95; do
ponto 95, segue com o azimute de 233°34’52" e percorre
39,14 metros, até o ponto 96; do ponto 96, segue com
o azimute de 254°51’25" e percorre 46,18 metros, até o
ponto 97; do ponto 97, segue com o azimute de
249°10’33" e percorre 31,07 metros, até o ponto 98; do
ponto 98, segue com o azimute de 229°18’40" e percorre
11,43 metros, até o ponto 1, ponto inicial da presente
descrição e confrontando do ponto 60 ao ponto 1, com
terras de propriedade da Firpavi Construtora e
Pavimentadora S/A, encerrando a área de 413.000,00m²
(quatrocentos e treze mil metros quadrados) de terreno.

Parágrafo único. A expropriante fica autorizada a
invocar o caráter de urgência no processo de
desapropriação de que trata o caput deste artigo, para
fins de imissão na posse, nos termos do art. 15, do
Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941”.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

DECRETO Nº 33590
Dispõe sobre denominação oficial para a atual Rua

Projetada, localizada no Loteamento Parque Jurema,
Bairro Pimentas, de RUA OLGA BENÁRIO.

SEBASTIÃO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE
DE GUARULHOS, no uso da atribuição que lhe confere
os incisos XIV e XXIV, do artigo 63 da Lei Orgânica do
Município e considerando o que consta no processo
administrativo nº 23731/2006;

DECRETA:
Art. 1º A atual Rua Projetada, sem nomenclatura

oficial, localizada no Loteamento Parque Jurema, Bairro
Pimentas, com início na Rua Jacutinga e término no
Balão de Retorno, passa a denominar-se oficialmente
RUA OLGA BENÁRIO.

Art. 2º As despesas decorrentes com a execução
do presente Decreto, correrão por conta de verbas
próprias, consignadas em orçamento, suplementadas
se necessário.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

DECRETO Nº 33591
Dispõe sobre denominação oficial para a atual

Passagem Projetada, localizada no Loteamento Jardim
Leda, Bairro Gopoúva, de RUA ALCIDES ELOI.

SEBASTIÃO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE
DE GUARULHOS, no uso da atribuição que lhe confere
os incisos XIV e XXIV, do artigo 63 da Lei Orgânica do
Município e considerando o que consta no processo
administrativo nº 10872/2009;

DECRETA:
Art. 1º A atual Passagem Projetada, sem

nomenclatura oficial, localizada no Loteamento Jardim
Leda, Bairro Gopoúva, com início na Rua Frank Guedes
e término no Balão de Retorno, passa a denominar-se
oficialmente RUA ALCIDES ELOI.

Art. 2º As despesas decorrentes com a execução
do presente Decreto, correrão por conta de verbas
próprias, consignadas em orçamento, suplementadas
se necessário.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

DECRETO Nº 33592
Dispõe sobre denominação oficial para a atual Rua

Cento e Dez, localizada no Loteamento Parque
Continental Gleba III, Bairro Cabuçu, de “RUA JOSEFA
RIBEIRO DE OLIVEIRA”.

SEBASTIÃO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE
DE GUARULHOS, no uso da atribuição que lhe confere
os incisos XIV e XXIV, do artigo 63 da Lei Orgânica do
Município e considerando o que consta no processo
administrativo nº 34045/2011;

DECRETA:
Art. 1º A atual Rua Cento e Dez, sem nomenclatura

oficial, localizada no Loteamento Parque Continental
Gleba III, Bairro Cabuçu, com início na Rua Ibipitanga
e término na Rua “C”, passa a denominar-se
oficialmente “RUA JOSEFA RIBEIRO DE OLIVEIRA”.

Art. 2º As despesas decorrentes com a execução
do presente Decreto, correrão por conta de verbas
próprias, consignadas em orçamento, suplementadas
se necessário.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

DECRETO Nº 33593
Dispõe sobre denominação oficial para a atual Rua

Dois, localizada no Loteamento Jardim Mediterrâneo, Bairro
Pimentas, de RUA GRIMALDO BONFIM DOS REIS.

SEBASTIÃO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE
DE GUARULHOS, no uso da atribuição que lhe confere
os incisos XIV e XXIV, do artigo 63 da Lei Orgânica do
Município e considerando o que consta no processo
administrativo nº 7222/2014;

DECRETA:
Art. 1º A atual Rua Dois, sem nomenclatura oficial,

localizada no Loteamento Jardim Mediterrâneo, Bairro
Pimentas, com início na Rua Dona Néra e término no
Córrego Parati Mirim, passa a denominar-se
oficialmente RUA GRIMALDO BONFIM DOS REIS.

Art. 2º As despesas decorrentes com a execução
do presente Decreto, correrão por conta de verbas
próprias, consignadas em orçamento, suplementadas
se necessário.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

DECRETO Nº 33594
Dispõe sobre denominação oficial para a atual Rua

Dezenove, localizada no Loteamento Parque Flamengo,
Bairro Morros, de RUA LEVI RIOS DE OLIVEIRA.

SEBASTIÃO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE
DE GUARULHOS, no uso da atribuição que lhe confere
os incisos XIV e XXIV, do artigo 63 da Lei Orgânica do
Município e considerando o que consta no processo
administrativo nº 65419/2015;

DECRETA:
Art. 1º A atual Rua Dezenove, sem nomenclatura

oficial, localizada no Loteamento Parque Flamengo, Bairro
Morros, com início na Rua Vinte e Dois e término na Rua
Henrique de Souza Filho “Henfil”, passa a denominar-se
oficialmente RUA LEVI RIOS DE OLIVEIRA.

Art. 2º As despesas decorrentes com a execução
do presente Decreto, correrão por conta de verbas
próprias, consignadas em orçamento, suplementadas
se necessário.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

DECRETO Nº 33595
Dispõe sobre denominação oficial para a atual VIELA,

localizada no Loteamento Jardim Kátia, Bairro Cumbica,
de VIELA CÍCERO LIMA SILVA.

SEBASTIÃO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE
DE GUARULHOS, no uso da atribuição que lhe confere
os incisos XIV e XXIV, do artigo 63 da Lei Orgânica do
Município e considerando o que consta no processo
administrativo nº 34274/2016;

DECRETA:
Art. 1º A atual Viela, sem nomenclatura oficial,

localizada no Loteamento Jardim Kátia, Bairro Cumbica,
com início na Rua Paulino Salviano de Lima “Tóia” e
término na Divisa de Loteamento, passa a denominar-
se oficialmente VIELA CÍCERO LIMA SILVA.

Art. 2º As despesas decorrentes com a execução
do presente Decreto, correrão por conta de verbas
próprias, consignadas em orçamento, suplementadas
se necessário.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

DECRETO Nº 33596
Dispõe sobre denominação oficial para a atual Rua

Dezesseis, localizada no Loteamento Parque Flamengo,
Bairro Morros, de RUA CATURRA MONTAGNANI.

SEBASTIÃO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE
DE GUARULHOS, no uso da atribuição que lhe confere
os incisos XIV e XXIV, do artigo 63 da Lei Orgânica do
Município e considerando o que consta no processo
administrativo nº 29972/2009;

DECRETA:
Art. 1º A atual Rua Dezesseis, sem nomenclatura

oficial, localizada no Loteamento Parque Flamengo,
Bairro Morros, com início na Rua Nelson Fuchs e
término na Rua Treze, passa a denominar-se
oficialmente RUA CATURRA MONTAGNANI.

Art. 2º As despesas decorrentes com a execução
do presente Decreto, correrão por conta de verbas
próprias, consignadas em orçamento, suplementadas
se necessário.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

DECRETO N° 33597
Altera a redação do artigo 1º, do Decreto Municipal

nº 30254, de 4 de outubro de 2012.
SEBASTIÃO ALMEIDA, O PREFEITO DA CIDADE

DE GUARULHOS, no uso de suas atribuições que lhe
conferem os incisos XII e XIV, do artigo 63 da Lei
Orgânica do Município de Guarulhos e’ o constante do
processo administrativo nº 17.802/2012;

DECRETA:
Art. 1° Altera a redação do artigo 1º, do Decreto

Municipal nº 30254, de 4 de outubro de 2012, passando
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, a fim de
ser desapropriada, por via amigável ou judicial, a área
de terreno abaixo discriminada, situada à Estrada
Guarulhos-Nazaré-Aroeira Chata, Inscrição Cadastral
nº 063.81.39.0001.00.000, Município e Comarca de
Guarulhos, pertencente a Vito Martuscelli, destinada
para fins de implantação do Centro de Reservação
Lavras, de acordo com planta atualizada constante do
processo administrativo nº 17.802/2012, desta
prefeitura, a saber:

Começa no ponto “A”, cravado no alinhamento da
Rua Estrela de Belém, tendo neste ponto coordenadas
SIRGAS/2000 N=7.410.992,774 e E=352.008,917. Deste
ponto, segue em curva com AC (ângulo da corda)

15º33’13”, raio 583,16 metros e desenvolvimento 158,31
metros até encontrar o ponto “B” de coordenadas
N=7.410.838,914 e E=351.973,775. Deste ponto deflete
à direita e passa a confrontar com a Via Pública Rua
Estrela de Belém em três segmentos, sendo: do ponto
“B” segue com azimute 342º38’17” e distância 46,30
metros até encontrar o ponto “C” de coordenadas
N=7.410.883,102 e E=351.959,960; do ponto “C” segue
em curva com AC (ângulo da corda) 78º18’50”, raio
90,50 metros e desenvolvimento de 124,38 metros até
encontrar o ponto “D” de coordenadas N=7.410.989,615
e E=352.003,106; do ponto “D” segue com azimute
61º27’57” e distância 6,61 metros até encontrar o ponto
“A”, retornando-se assim ao ponto de partida da área
em questão, área esta que tem forma irregular e perfaz
um total de 4.249,79m² (quatro mil, duzentos e quarenta
e nove metros e setenta e nove decímetros quadrados)”.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Em, 4 de Agosto de 2016.
PORTARIA N° 1263/2016-GP

SEBASTIÃO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE
DE GUARULHOS, no uso da atribuição que lhe confere
o inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgânica do Município
e o que consta no Processo Administrativo n° 35.435/
2005; e
Considerando o que consta no artigo 174, da Lei
Municipal n° 6.046, de 5 de novembro de 2004, que
institui o Código de Edificações e Licenciamento Urbano
do Município de Guarulhos, regulamentado pelo Decreto
Municipal n° 23.202 de 9 de maio de 2005;

RESOLVE:
1 - Nomear pelo período de 02 (dois) anos, os

membros da JUNTA DE RECURSOS DE
EDIFICAÇÕES E LICENCIAMENTO - JUREL,
assinaladas as respectivas titularidades e suplências,
conforme segue:

Presidente: Adalberto José Mathias Pinto
I - REPRESENTANTES INDICADOS PELO

EXECUTIVO MUNICIPAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Titular: Márcia Ribeiro Rosa
Suplente: Thiago Perez Savio
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Titular: Laura Maria da Silva Matos
Suplente: Karla Caroline Tavares de Sá
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Titular: Cecília Cristiane Frazão Martinez
Suplente: Maria Inês Dias Torres
SECRETARIA DE OBRAS
Titular: Cláudio Atilli
Suplente: João Davi Sartor
II - REPRESENTANTES INDICADOS PELA

SOCIEDADE CIVIL
ACE - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E

EMPRESARIAL DE GUARULHOS
Titular: Silvana Cesário de Araújo
Suplente: João Junio Rodrigues da Silva
OAB - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Titular: Paulo Roberto Magalhães Júnior
Suplente: Flávio Schoppan
ASSEAG/CREA-SP - ASSOCIAÇÃO DOS

ENGENHEIROS, ARQUITETOS E AGRÔNOMOS DE
GUARULHOS / CONSELHO REGIONAL DE
ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO
PAULO

Titular: Eduardo Henrique Martins
Suplente: Magda Berberich Freire Seabra
CIESP - CONFEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO

ESTADO DE SÃO PAULO
Titular: Sandro Oliveira das Chagas
Suplente: Glauce Loredo
2 - Esta Portaria entrará em vigor na da de sua

publicação, revogadas as disposições em contrário.
PORTARIA Nº 1264/2016-GP

SEBASTIÃO ALMEIDA, Prefeito da Cidade de
Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei
Orgânica do Município,

TORNA SEM EFEITO as Portarias abaixo, conforme
segue:

1.065/2016-GP,
1.107/2016-GP.

PORTARIA Nº 1265/2016-GP
SEBASTIÃO ALMEIDA, Prefeito da Cidade de

Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei

Orgânica do Município,
TORNA SEM EFEITO por não comparecimento, no

que dizem respeito aos senhores admitidos, lotados
conforme segue:

1 - PORTARIA Nº 824/2016-GP
FUNÇÃO: MÉDICO (A) (CLÍNICO GERAL) (5500)
NOMES:
FELIPE CARVALHO PRIANTE (89) SS01
THIAGO ARNOLD VILLARROEL GAMBOA (889)

SS01
2 - PORTARIA Nº 826/2016-GP
FUNÇÃO: MÉDICO (A) (SOCORRISTA CLÍNICO

GERAL) (5500)
NOMES:
SERGIO BONANNO (606) SS03
ALFONSO CRISTINO MARTINEZ ARREOLA (1134)

SS
SILVERIA HERRERA CRESPO (1323) SS
JUAN ALBERTO ALBA ZAMBRANA (585) SS03
ANAHID ARAKELIAN (1330) SS
FERNANDO CESAR MAIORINO (232) SS03
MARIA PAULA MATAREZIO (335) SS
3 - PORTARIA Nº 827/2016-GP
FUNÇÃO: MÉDICO (A) (CLÍNICO GERAL) (5500-

336) SS01
NOME: ANA LETICIA MELQUIADES DOS SANTOS

NERY
4 - PORTARIA Nº 828/2016-GP
FUNÇÃO: MÉDICO (A) (PEDIATRA) (5500-900) SS
NOME: JULIA AMARAL DE SA
5 - PORTARIA Nº 829/2016-GP

PORTARIAS



5 de Agosto de 2016 Diário Oficial do Município de Guarulhos - Página 3

FUNÇÃO: MÉDICO (A) (SOCORRISTA CLÍNICO
GERAL) (5500-532) SS03

NOME: ANA LEDA SOARES BELLOT DE SOUZA
6 - PORTARIA Nº 830/2016-GP
FUNÇÃO: MÉDICO (A) (SOCORRISTA PEDIATRA)

(5500-422) SS03
NOME: YGOR BORGES SILVA
7 - PORTARIA Nº 836/2016-GP
FUNÇÃO: PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO

INFANTIL (5862-506) SE01
NOME: PATRICIA APARECIDA DOS SANTOS
8 - PORTARIA Nº 844/2016-GP
FUNÇÃO: AUXILIAR EM SAÚDE (ENFERMAGEM)

(5832-1199) SS
NOME: ELISABETE LOPES
9 - PORTARIA Nº 1.072/2016-GP
FUNÇÃO: ENFERMEIRO (A) (5840-436) SS
NOME: ALINE MIRANDA
10 - PORTARIA Nº 1.073/2016-GP
FUNÇÃO: ESPECIALISTA EM SAÚDE

(FONOAUDIÓLOGO) (5829-167) SS
NOME: FATIMA AGNELLO MARTINS
11 - PORTARIA Nº 1.074/2016-GP
FUNÇÃO: ENFERMEIRO (A) DA FAMÍLIA (5828-

26) SS
NOME: JULIANA MARIA DOS SANTOS
12 - PORTARIA Nº 1.076/2016-GP
FUNÇÃO: ATENDENTE SUS (5854-117) SS
NOME: GABRIELA JACOB SANTOS

PORTARIA Nº 1266/2016-GP
SEBASTIÃO ALMEIDA, Prefeito da Cidade de

Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e

XIV da Lei Orgânica do Município,
Considerando o artigo 73 da Lei Federal nº 9.504/97,
SUSTA os efeitos da Portaria nº 1.033/2016-GP, que

concedeu licença para promoção de campanha eleitoral
ao servidor João de Assis Azevedo (código 42721).

PORTARIA Nº 1267/2016-GP
SEBASTIÃO ALMEIDA, Prefeito da Cidade de

Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e

XIV da Lei Orgânica do Município,
Considerando o artigo 73 da Lei Federal nº 9.504/97,
SUSTA a pedido, os efeitos das Por tarias que

concederam licença para promoção de Campanha
Eleitoral, dos servidores abaixo relacionados, conforme
segue:

1 - PORTARIA: 1.033/2016-GP
NOME: JOSE FERREIRA (CÓDIGO 31594)
2 - PORTARIA: 933/2016-GP
NOME: ANDERSON MACEDO MALVA (CÓDIGO

33976)
3 - PORTARIA: 1.033/2016-GP
NOME: ANA MARIA FERREIRA (CÓDIGO 19786)
4 - PORTARIA: 1.033/2016-GP
NOME: WALDIR QUINTINO DO NASCIMENTO

(CÓDIGO 17034)
5 - PORTARIA: 930/2016-GP
NOME: CELSO LUIZ MARCOLINO (CÓDIGO

43017).
PORTARIA Nº 1268/2016-GP

SEBASTIÃO ALMEIDA, Prefeito da Cidade de
Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e
XIV da Lei Orgânica do Município,

Considerando o disposto nos Decretos nºs 29.522/
2011, 32.589/2015 e o que consta do memorando nº
409/2016-SC,

DELEGA no período de 05.08.2016 a 03.10.2016,
sem ônus à Municipalidade, o servidor Marcelo Pereira
Gomes Mendonça (código 27951), Professor de Música
(5908), para responder cumulativamente pelas atribuições
do cargo de Diretor (a) de Departamento (302), lotado
na SC02, no impedimento de Paulo Antonio de Moraes.

PORTARIA Nº 1269/2016-GP
SEBASTIÃO ALMEIDA, Prefeito da Cidade de

Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e

XIV da Lei Orgânica do Município,
Considerando o disposto nos Decretos nºs 29.522/

2011 e 32.589/2015 e o que consta do memorando nº
94/2016-CIR,

DELEGA no período de 03.08.2016 a 22.08.2016,
sem ônus à Municipalidade, a servidora Tatiane
Eigenmann Justo (código 35537), Gerência
Administrativa (274), para responder cumulativamente
pelas atribuições do cargo de Coordenador (a) (300),
lotado na Coordenadoria da Igualdade Racial, no
impedimento de Edna Maria Santos Roland.

PORTARIA Nº 1270/2016-GP
SEBASTIÃO ALMEIDA, Prefeito da Cidade de

Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei

Orgânica do Município,
DESTITUI a servidora Thais Daine Alves Barbosa

(código 54585), Assessor (a) de Gabinete de Diretor
de Departamento (328-323), lotada na Secretaria do
Governo Municipal.

PORTARIA Nº 1271/2016-GP
SEBASTIÃO ALMEIDA, Prefeito da Cidade de

Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei

Orgânica do Município,
DESTITUI o servidor Eduardo da Silva Ernesto

(código 56054), Assessor (a) de Implementação de
Políticas Públicas (329-129), lotado na Secretaria do
Governo Municipal.

PORTARIA Nº 1272/2016-GP
SEBASTIÃO ALMEIDA, Prefeito da Cidade de

Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei

Orgânica do Município,
DESTITUI o servidor Celso Sousa dos Santos

(código 29065), Assessor (a) de Gabinete de Diretor
de Departamento (328-61), lotado na Secretaria do
Governo Municipal.

PORTARIA Nº 1273/2016-GP
SEBASTIÃO ALMEIDA, Prefeito da Cidade de

Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei

Orgânica do Município,

DESTITUI a servidora Marilda da Silva de Almeida
(código 61930), Assessor (a) de Gabinete
Governamental (324-108), lotada na Secretaria do
Governo Municipal.

PORTARIA Nº 1274/2016-GP
SEBASTIÃO ALMEIDA, Prefeito da Cidade de

Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei

Orgânica do Município,
DESTITUI a servidora Adriana Almeida Silva (código

62210), Assessor (a) Executivo de Secretário Municipal
(325-4), lotada na Secretaria do Governo Municipal.

PORTARIA Nº 1275/2016-GP
SEBASTIÃO ALMEIDA, Prefeito da Cidade de

Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei

Orgânica do Município,
Considerando a Lei Municipal nº 7.430/2015,
SUBSTITUI a servidora Tatiana Ferreira de Souza,

atribuindo à senhora Thais Daine Alves Barbosa, o
mesmo cargo em comissão (327-235), lotado na
Secretaria do Governo Municipal.

PORTARIA Nº 1276/2016-GP
SEBASTIÃO ALMEIDA, Prefeito da Cidade de

Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei

Orgânica do Município,
Considerando a Lei Municipal nº 7.430/2015,
SUBSTITUI a servidora Fernanda Scaramelli,

atribuindo ao senhor Eduardo da Silva Ernesto, o
mesmo cargo em comissão (327-81), lotado na
Secretaria do Governo Municipal.

PORTARIA Nº 1277/2016-GP
SEBASTIÃO ALMEIDA, Prefeito da Cidade de

Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei

Orgânica do Município,
Considerando a Lei Municipal nº 7.430/2015,
SUBSTITUI o servidor Eduardo da Silva Ernesto,

atribuindo à senhora Joselita Neta Nunes da Silva, o
mesmo cargo em comissão (329-129), lotado na
Secretaria do Governo Municipal.

PORTARIA Nº 1278/2016-GP
SEBASTIÃO ALMEIDA, Prefeito da Cidade de

Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei

Orgânica do Município,
Considerando a Lei Municipal nº 7.430/2015,
SUBSTITUI a servidora Helena Oliveira dos

Santos, atribuindo à senhora Adriana Alves de Faria,
o mesmo cargo em comissão (328-157), lotada na
Secretaria do Governo Municipal.

PORTARIA Nº 1279/2016-GP
SEBASTIÃO ALMEIDA, Prefeito da Cidade de

Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei

Orgânica do Município,
Considerando a Lei Municipal nº 7.430/2015,
SUBSTITUI a servidora Flavia Caratori Alves,

atribuindo à senhora Tatiane Ferreira de Souza, o
mesmo cargo em comissão (327-79), lotado na
Secretaria do Governo Municipal.

PORTARIA Nº 1280/2016-GP
SEBASTIÃO ALMEIDA, Prefeito da Cidade de

Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei

Orgânica do Município,
Considerando a Lei Municipal nº 7.430/2015,
SUBSTITUI o servidor Celso Sousa dos Santos,

atribuindo ao senhor Felipe Pereira dos Santos, o
mesmo cargo em comissão (328-61), lotado na
Secretaria do Governo Municipal.

PORTARIA Nº 1281/2016-GP
SEBASTIÃO ALMEIDA, Prefeito da Cidade de

Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei

Orgânica do Município,
Considerando a Lei Municipal nº 7.430/2015,
SUBSTITUI a contar de 29/07/2016 a servidora Thais

Daine Alves Barbosa, atribuindo à senhora Ozana
Elias dos Santos Vital, o mesmo cargo em comissão
(328-323), lotado na Secretaria do Governo Municipal.

PORTARIA Nº 1282/2016-GP
SEBASTIÃO ALMEIDA, Prefeito da Cidade de

Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei

Orgânica do Município,
Considerando a Lei Municipal nº 7.430/2015,
SUBSTITUI a servidora Marilda da Silva de

Almeida, atribuindo ao senhor Marcos Petroni Pires,
o mesmo cargo em comissão (324-108), lotado na
Secretaria do Governo Municipal.

PORTARIA Nº 1283/2016-GP
SEBASTIÃO ALMEIDA, Prefeito da Cidade de

Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei

Orgânica do Município,
Considerando a Lei Municipal nº 7.430/2015,
SUBSTITUI a servidora Adriana Almeida Silva,

atribuindo ao senhor Bruno Vicente dos Santos, o
mesmo cargo em comissão (325-4), lotado na Secretaria
do Governo Municipal.

PORTARIA Nº 238/2016-SAM
O Secretário Municipal de Administração e

Modernização GERALDO SERGIO NOGIRI DE
SIQUEIRA, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo Decreto nº 21.310/2001,

Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e
XIV da Lei Orgânica do Município,

SUSTA a pedido, a contar de 01.08.2016, os efeitos
da Portaria nº 322/2006-SAM, que estendeu a carga
horária da servidora Sueli Muynarsk (código 11596).

PORTARIA Nº 239/2016-SAM
O Secretário Municipal de Administração e

Modernização GERALDO SERGIO NOGIRI DE
SIQUEIRA, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo Decreto nº 21.310/2001,

Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e

XIV da Lei Orgânica do Município,
SUSTA a contar de 01.08.2016, os efeitos da Portaria

nº 34/2010-SAM, que estendeu a carga horária da
servidora Marilisa Moreno Medeiros (código 14155).

PORTARIA Nº 240/2016-SAM
O Secretário Municipal de Administração e

Modernização GERALDO SERGIO NOGIRI DE
SIQUEIRA, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo Decreto nº 21.310/2001,

Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e
XIV da Lei Orgânica do Município e o que consta do
memorando nº 1643/2016-SS10.10,

RESOLVE:
Incluir na Portaria nº 176/2006-SAM, que constituiu

Comissão de Recebimento de Materiais da Secretaria da
Saúde, os servidores abaixo relacionados, conforme segue:

Arvelino Cafaccio (código 48063)
Glauber Lima Almeida (código 59078)
Roberto Rodrigues (código 40551).

PORTARIA Nº 241/2016-SAM
O Secretário Municipal de Administração e

Modernização GERALDO SERGIO NOGIRI DE
SIQUEIRA, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo Decreto nº 21.310/2001,

Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e
XIV da Lei Orgânica do Município e o que consta do
processo nº 33.588/2013,

RESOLVE:
Suspender preventivamente de suas funções, por

incapacidade laborativa, com prejuízo de seus
vencimentos, a contar de 21.07.2016, pelo período de
06 (seis) meses, a servidora Tatiane Rezende Corral
(código 29515), Professor (a) de Educação Básica
(5874-1695), lotada na SE01, devendo, após este prazo
comparecer a SAM01.03 - Divisão Técnica de Segurança
e Saúde do Servidor (SESMT) para perícia médica,
situada na Rua Engenheiro Alexandre Machado nº 234,
Vila Augusta - Guarulhos, caso da manutenção do
indeferimento pela Previdência Social deverá retornar
imediatamente ao trabalho, ou comprovar Ação Judicial
neste sentido, sob pena de configurar abandono de
emprego, nos termos da letra “i” do artigo 482 da CLT.

PORTARIA Nº 242/2016-SAM
O Secretário Municipal de Administração e

Modernização GERALDO SERGIO NOGIRI DE
SIQUEIRA, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo Decreto nº 21.310/2001,

Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e
XIV da Lei Orgânica do Município e o que consta dos
processos nºs 42.195 e 42.294/2016,

RESOLVE:
Suspender preventivamente de suas funções, por

alegada incapacidade laborativa, com prejuízo de seus

vencimentos, pelo período de 12 (doze) meses, as
servidoras abaixo relacionadas, lotadas conforme segue:

1- A contar de 29.03.2016, Renata Ribeiro de Abreu
(código 38849), Auxiliar em Saúde (Enfermagem) (5832-
671), SS03,

2- A contar de 31.05.2016, Lilian Cristina Braga
Vieira (código 41354), Professor (a) de Educação Infantil
(5862-681), SE01, devendo, após este prazo comparecer
a SAM01.03 Divisão Técnica de Segurança e Saúde do
Servidor - (SESMT) para perícia médica, situada na
Rua Engenheiro Alexandre Machado nº 234, Vila Augusta
Guarulhos, caso da manutenção do indeferimento pela
Previdência Social deverá retornar imediatamente ao
trabalho, ou comprovar Ação Judicial neste sentido,
sob pena de configurar abandono de emprego, nos
termos da letra “i” do artigo 482 da CLT.

PORTARIA Nº 243/2016-SAM
O Secretário Municipal de Administração e

Modernização GERALDO SERGIO NOGIRI DE
SIQUEIRA, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo Decreto nº 21.310/2001,

Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e
XIV da Lei Orgânica do Município,

REDUZ a pedido, a contar de 27.07.2016, de 20
(vinte) para 12 (doze) horas semanais de trabalho, a
carga horária da função de Médico (a) (Clínico Geral)
(5500-110), SS01, o servidor Caio Matsucuma Uemura
(código 63314).

PORTARIA Nº 244/2016-SAM
O Secretário Municipal de Administração e

Modernização GERALDO SERGIO NOGIRI DE
SIQUEIRA, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo Decreto nº 21.310/2001,

Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e
XIV da Lei Orgânica do Município,

RETIFICA as Por tarias abaixo relacionadas,
conforme segue:

1- 1.108/2016-GP, referente ao servidor Pablo
Rodrigues Telles (código 63389), para fazer constar
que sua substituição se deu em vaga decorrente da
destituição de Milton Jose da Silva (323-20),

2- 1.113/2016-GP, para fazer constar que o nome
correto é Emerson Zito da Silva,

3- 1.247/2016-GP, para fazer constar que o nome
correto é Alessandra Trindade Lopes Ferreira,

4- 1.246/2016-GP, referente ao senhor Marco Aurelio
Silveira Novais, para fazer constar que sua substituição
se deu em vaga decorrente da destituição de Glauco
Cavalcanti de Souza (328-152),

5- 1.250/2016-GP, para fazer constar que o nome
correto é Gabriela Mereles Luz,

6- 1.251/2016-GP, para fazer constar que o nome
correto é Francisco Olavo Sousa da Silva.

PORTARIA Nº 245/2016-SAM
O Secretário Municipal de Administração e Modernização GERALDO SERGIO NOGIRI DE SIQUEIRA, no uso

das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 21.310/2001,
Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,
APOSTILA as Portarias abaixo relacionadas, para fazer constar seus nomes atuais:

PORTARIA Nº ANTERIOR ATUAL
2.622/2009-GP ROSELI MARTINS FERNANDES SILVA (CÓDIGO 46893) ROSELI MARTINS FERNANDES
2.603/2009-GP LUCIANA SOARES CESAR (CÓDIGO 46935) LUCIANA SOARES CESAR NORONHA
4.509/1997-GP TANIA MARA HENRIQUE ANTONIO MOREIRA (CÓDIGO 24260) TANIA MARA HENRIQUE ANTONIO
771/2014-GP VALQUIRIA CASTRO RAMOS (CÓDIGO 59550) VALQUIRIA CASTRO RAMOS MOREIRA
473/2006-GP GIULLIANA DE ALMEIDA TEIXEIRA (CÓDIGO 38643) GIULLIANA DE ALMEIDA REIS
1.526/2004-GP ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA SILVA (CÓDIGO 35607) ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA
99/2000-GP RAQUEL MARIA MIGUEL (CÓDIGO 27747) RAQUEL MARIA MIGUEL RANGEL

PORTARIA Nº 283/2016-SG/DRA
A Secretária Municipal de Educação NEIDE

MARCONDES GARCIA, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo Decreto nº 23.729/2006,

Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei
Orgânica do Município e o que consta dos memorandos
nºs 176, 177 e 187/2016-DTCMP,

SUSTA os efeitos das Portarias abaixo relacionadas,
referentes às servidoras designadas para
desempenharem as seguintes atividades:

COORDENADOR (A) DE PROGRAMAS
EDUCACIONAIS

1 - PORTARIA: 194/2014-SG/DRA
NOME: MARINA CRISTINA DEOCLIDES DA SILVA

(CÓDIGO 39937)
DATA: 05.08.2016
PROFESSOR (A) COORDENADOR (A)

PEDAGÓGICO (A)
2 - NOME: DIONE CYNTHIA RIBEIRO (CÓDIGO

28149)
PORTARIA A SER SUSTADA: 204/2012-SG/DRA

(A PEDIDO)
DATA: 20.07.2016
APOIO ADMINISTRATIVO ESCOLAR
3 - PORTARIA: 557/2003-SA (a pedido)
NOME: MARCIA DA CONSOLAÇÃO QUEIROZ

PEREIRA (CÓDIGO 33036)
DATA: 03.08.2016

REPUBLICAÇÃO DA PORTARIA Nº 034/2016-SG,
POR ERRO DE IMPRENSA
PORTARIA Nº 034/2016-SG

De 26 de julho de 2016.
O SECRETARIO DE GOVERNO, BENEDITO

APARECIDO DA SILVA, no uso de suas atribuições
legais próprias e considerando o contido no Processo
Administrativo nº 33.410/2016;

RESOLVE:
Art. 1º – Prorrogar por 30 (trinta) dias os efeitos da

Portaria nº. 025/2016-SG, para conclusão dos trabalhos
da Comissão de Sindicância.

Art. 2º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 035/2016-SG
de 01 de agosto de 2016.

O SECRETÁRIO DE GOVERNO, BENEDITO
APARECIDO DA SILVA,, no uso de suas atribuições
legais próprias e considerando o contido no Processo
Administrativo nº. 38.715/2016;

RESOLVE:
Art. 1º – Prorrogar por 30 (trinta) dias os efeitos da

SECRETARIA DE GOVERNO

Portaria nº. 030/2016-SG, para conclusão dos trabalhos
da Comissão de Sindicância.

Art. 2º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 036/2016-SG
de 01 de agosto de 2016.

O SECRETÁRIO DE GOVERNO, BENEDITO
APARECIDO DA SILVA, no uso de suas atribuições
legais próprias e considerando o contido no Processo
Administrativo nº. 39.135/2016;

RESOLVE:
Art. 1º – Prorrogar por 30 (trinta) dias os efeitos da

Portaria nº. 031/2016-SG, para conclusão dos trabalhos
da Comissão de Sindicância.

Art. 2º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 037/2016-SG
de 01 de agosto de 2016.

O SECRETÁRIO DE GOVERNO, BENEDITO
APARECIDO DA SILVA, no uso de suas atribuições
legais próprias e considerando o contido no Processo
Administrativo nº. 37.830/2016;

RESOLVE:
Art. 1º – Prorrogar por 30 (trinta) dias os efeitos da

Portaria nº. 028/2016-SG, para conclusão dos trabalhos
da Comissão de Sindicância.

Art. 2º – Excluir a servidora Claudia Huller Calazans
Fialho código funcional nº 27.387, e incluir o servidor
Agnaldo Anselmo de Brito Filho código funcional nº
34.235 como presidente da Comissão.

Art. 3º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

DEPARTAMENTO DE CONTROLES INTERNOS
RESUMO DE CONTRATO

Locatária: PREFEITURA DE GUARULHOS
Locador: MANOEL MARCELO CAMARGO DE LAET
Objeto: Locação do imóvel sito na Rua Guaira, nº 83,
Jardim Barbosa, Guarulhos S/P.
Finalidade: instalação da Inspetoria Regional Centro,
Grupo Unido de Apoio e Resistência às Drogas,
Grupamento de Trânsito – Educação para o Trânsito
Contrato Nº: 002305/2016-CL
Processo Nº: 59485/2014
Data da Assinatura: 11/07/2016
Valor: O preço do aluguel mensal é de R$ 18.000,00
(dezoito mil reais) nos 24 (vinte e quatro) primeiros
meses, e a partir do 25º (vigésimo quinto) mês passará
o valor para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que serão
reajustados a partir do 36º (trigésimo sexto) mês em
diante aplicando-se o índice do IPCA
Prazo: 60(sessenta) meses, contados a partir da data
da assinatura do presente instrumento.
Recurso Orçamentário:
2010.0612200452.163.01.110000.339036.000
Secretaria Para Assuntos de Segurança Púbica
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DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL DE RETIFICAÇÃO N.º 07/2016-SAM01
O  P R E S I D E N T E  D A  C O M I S S Ã O

ORGANIZADORA  do  Concu rso  Púb l i co  pa ra
P R O F E S S O R ( A )  D E  E D U C A Ç Ã O  B Á S I C A  e
P R O F E S S O R ( A )  D E  E D U C A Ç Ã O  B Á S I C A -
E D U C A Ç Ã O  F Í S I C A ,  a b e r t o  p e l o  e d i t a l  0 1 /
2016-SAM01, no uso de suas atribuições legais
e cons iderando o ar t igo 1º  da Le i  Federa l  nº
9 .696/98 ,

TORNA PÚBLICO
1 – RETIFICA o item 1.1. do Edital de Abertura nº

01/2016-SAM01, publicado no Diário Oficial do
Município nos dias 15 e 22/07/2016, no que diz
respeito à Escolaridade/Exigências para o Professor
de Educação Básica – Educação Física, para fazer
constar o correto:

“Licenciatura Plena em Educação Física e registro
no Conselho Regional de Educação Física”

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
E MODERNIZAÇÃO

REPUBLICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA
N° 01/2016-SAM 01

(por conter alterações)
O Diretor do Departamento de Recursos Humanos da

Secretaria de Administração e Modernização, no uso de suas
atribuições legais, faz saber que fará realizar concurso público,
regido de acordo com a presentes Instruções Especiais e seus
Anexos, por meio da Fundação para o Vestibular da Universidade
Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – Fundação VUNESP,
para preenchimento de vagas nos empregos públicos constantes
da Tabela adiante, da Prefeitura de Guarulhos, a realizar-se de
acordo com Lei Federal nº 7.853/1989, Lei Orgânica Municipal
de Guarulhos, Leis Municipais nºs. 4.772/96, 6.058/2005, 6.289/
2007, 6.711/2010, 6.839/2011, 7.007/2012 e 7.119/2013,
Decretos Municipais n.°s 15.214/1989, 22.353/2003, 23.704/
2006, 25.064/2008, 28.939/2008, 29.086/2011 e 31.218/2013,
obedecidas às normas deste Edital e autorização contida no
processo nº 27.017/2016.

O Concurso Público será regido pelas instruções
especiais a seguir transcritas.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS
1.DOS EMPREGOS PÚBLICOS
1.1. Os empregos públicos, as vagas, a escolaridade,

as exigências, a carga horária semanal, o salário e a
taxa de inscrição são estabelecidos abaixo:

1.2. A descrição sumária das atividades da função
constante da Tabela do item 1.1 consta do Anexo I
deste Edital.

1.3. O Concurso destina-se a selecionar candidatos
para preenchimento pelo regime da Consolidação das
Leis do Trabalho – CLT.

1.4. Os salários mencionados referem-se ao mês
de junho/2016 e será reajustado de acordo com os
percentuais aplicados pela Prefeitura de Guarulhos
aos salários dos servidores públicos municipais da
mesma categoria.

1.5. O candidato admitido deverá prestar serviços
dentro do horário estabelecido pela administração,
podendo ser diurno e/ou noturno, em dias da semana,
sábados, domingos, obedecida a carga horária semanal
de trabalho e o previsto em acordo coletivo de jornada.

1.6. Para o(a) Professor(a) de Educação Básica -
Ensino Fundamental, o contrato de trabalho inicial
será de 25 horas semanais, podendo ser ampliada
para 30 (trinta) horas, com o salário de R$ 2.794,56
ou para 38(trinta e oito) horas, com o salário de R$
3.539,75, de acordo com o horário de funcionamento
da Unidade Escolar.

1.7. Para o(a) Professor(a) de Educação Básica –
Educação Física, o contrato de trabalho inicial será de
25 horas semanais, podendo ser ampliada para 30 (trinta)
horas, com o salário de R$ 3.129,90 ou para 38(trinta e
oito) horas, com o salário de R$ 3.964,50, de acordo
com o horário de funcionamento da Unidade Escolar.

1.8. O Auxílio-Transporte, em conformidade com o
Decreto Municipal nº 29.086, de 22 de julho de 2011,
será fornecido aos servidores residentes a mais de
mil metros do local de trabalho e que tenham a
necessidade de utilização do transporte público para
o deslocamento de sua residência ao trabalho e para
o retorno ao final da jornada. O benefício será fornecido
também para os residentes em municípios limítrofes
a Guarulhos e para os municípios integrantes da região
metropolitana de São Paulo.

1.9. O Auxílio Alimentação será fornecido mediante
solicitação do servidor, respeitado o prazo necessário
para a operacionalização do pedido e, por caracterizar-
se como benefício utilizado para a alimentação diária
do servidor, não será fornecido para períodos
retroativos à data da concessão. O Auxílio Alimentação
esta sendo concedido aos servidores da Prefeitura
com o valor mensal atualizado de R$ 450,00
(quatrocentos e cinquenta) reais, sendo descontado
do servidor um percentual de acordo com a faixa
salarial em que se insere.

1.10. Os servidores integrantes do quadro que forem
aprovados em Concurso Público de prova ou provas e
títulos, a investidura na nova vaga somente ocorrerá
mediante comprovação de desligamento definitivo da
vaga até então ocupada e eventual designação para
gerência ou supervisão, sendo vedada a transferência.

1.11. O desligamento do serviço público de que
trata o item 1.10 pressupões a quitação ampla e geral
dos direitos acumulados no período do emprego
público e/ou emprego público encerrado, iniciando-se
novo vinculo empregatício e nova relação jurídica.

2.DAS INSCRIÇÕES
2.1. A inscrição do candidato implicará o

conhecimento e a tácita aceitação das normas e
condições estabelecidas neste Edital e nas normas
legais pertinentes, bem como em eventuais
retificações, comunicados e instruções específicas
para a realização do certame, acerca das quais o
candidato não poderá alegar desconhecimento.

2.2. Objetivando evitar ônus desnecessário, o
candidato deverá orientar-se no sentido de recolher o
valor de inscrição somente após tomar conhecimento
de todos os requisitos exigidos para o Concurso.

2.3. O candidato, ao se inscrever, estará
declarando, sob as penas da lei, que, após a habilitação
no concurso e no ato da contratação, comprovará
que satisfaz as seguintes condições:

a)ser brasileiro nato ou naturalizado, na forma do
artigo 12 da Constituição Federal, e se estrangeiro
que se encontram com visto permanente, conforme
artigos 95 e 101 da Lei Federal nº 6.815/80;

b)ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos
ou emancipado na forma da lei;

c)estar em dia com as obrigações do Serviço Militar,
se do sexo masculino;

d)estar em situação regular com a Justiça Eleitoral;
e)possuir escolaridade/pré-requisitos exigidos para

o emprego, no caso da carteira fornecida por Conselhos
de Classe devem estar em situação regular;

f) não registrar antecedentes criminais, impeditivos
do exercício da função pública, achando-se no pleno
gozo de seus direitos civis e políticos;

g)submeter-se, por ocasião da contratação, ao
exame médico pré-admissional, de caráter
eliminatório, a ser realizado pela Prefeitura ou por sua
ordem, para constatação de aptidão física e mental,
sendo impedido o ingresso dos portadores de
moléstias incapacitantes para o emprego público e
aquelas integrantes do rol de moléstias ensejadoras
de aposentadoria por invalidez, nos termos do
regulamento da Previdência Social;

h)não estar aposentado pelo serviço público de
qualquer dos entes federativos ou ser detentor de
emprego público, emprego ou função pública, exceto
as ressalvas das letras “a”, “b” e “c” do inciso XVI do
artigo 37 da Constituição Federal/1988.

i)preencher as exigências das funções segundo o que
determina a Lei e a Tabela do item 1.1 do presente Edital;

j)não ter sido dispensado por justa causa, demitido
ou demitido a bem do serviço público de qualquer dos
entes federativos nos últimos 05 (cinco) anos, a contar
da data prevista para o início das atividades, e;

k)apresentar regularidade no cadastro NIS.
2.3.1. O candidato deverá informar, no ato da

inscrição, uma conta de e-mail para receber todas as
informações referentes as fases do presente
concurso, incluindo a convocação para a admissão,
quando for o caso.

2.4. No ato da inscrição não serão solicitados
comprovantes das exigências contidas no item 2.3,
deste Capítulo,  sendo obr igatór ia a sua
comprovação quando da convocação para o
ingresso no quadro de servidores públ icos
municipais,  sob pena de desclassi f icação
automática, não cabendo recurso.

2.4.1. O candidato deverá optar somente por um
emprego público, entretanto, caso seja efetuada mais
de uma inscrição será considerado, para efeito deste
Concurso Público, aquele em que o candidato estiver
presente nas provas, sendo considerado ausente nas
demais opções.

2.5. As inscrições serão efetuadas exclusivamente
pela internet, no site www.vunesp.com.br; durante o
período das 10 horas de 01 de agosto de 2016 até as
16 horas de 02 de setembro de 2016.

2.5.1. Às 16 horas (horário de Brasília) do último dia
de inscrição, a ficha de inscrição e o boleto bancário
não estarão mais disponíveis no site.

2.5.2. O período de inscrições poderá ser prorrogado,
por necessidade de ordem técnica e/ou operacional, a
critério da Prefeitura Municipal de Guarulhos.

2.5.3. A prorrogação das inscrições que trata o
subitem 2.5.2 poderá ser feita sem prévio aviso,
bastando para todos os efeitos legais, a comunicação
de prorrogação feita por meio de Edital de Prorrogação
de Inscrições a ser publicado no Diário Oficial do
Município e no site da Fundação VUNESP
(www.vunesp.com.br).

2.6. Na impossibilidade de acesso particular à
internet, o candidato poderá efetuar sua inscrição por
meio de serviços públicos, tais como os infocentros
do Programa Acessa São Paulo
(www.acessasaoopaulo.sp.gov.br), que disponibiliza
postos (locais públicos para acesso à internet), em
todas as regiões da cidade de São Paulo, assim como
em várias cidades do Estado de São Paulo.

2.6.1. Este programa, além de oferecer facilidade
para os candidatos que não tem acesso à internet, é
completamente gratuito e permitido a todo cidadão.
Para utilizar os equipamentos, basta fazer o cadastro,
apresentando o RG, nos próprios Postos Acessa São
Paulo.

2.7. O candidato, no período de inscrição, deverá:
a)acessar o site www.vunesp.com.br;
b)localizar, no site, o link correlato ao Concurso

Público;

c)ler total e atentamente o Edital e preencher, na
integra e corretamente, a ficha de inscrição, nos
moldes previstos neste Edital;

d)imprimir o boleto bancário;

e)transmitir os dados da inscrição; e
f) efetuar o pagamento em qualquer agência

bancária correspondente a taxa de inscrição, conforme
tabela adiante:

2.8. O descumprimento das instruções para inscrição
pela internet implicará a não efetivação da inscrição.

2.9. Para o correspondente pagamento da taxa de
inscrição, somente poderá ser util izado o boleto
bancário gerado no ato da inscrição, até a data limite
do encerramento das inscrições, com observância do
horário de atendimento bancário.

2.10. Em caso de feriado ou evento que acarrete o
fechamento das agências bancárias na localidade em
que se encontra o candidato, o boleto deverá ser
pago antecipadamente.

2.11. No caso de agendamento, a inscrição
somente será efetivada se comprovado o pagamento
da taxa até o último dia do período de inscrição.

2.12. O pagamento da taxa de inscrição poderá
ser efetuado em dinheiro ou em cheque, em qualquer
agência bancária.

2.13. A inscrição por pagamento em cheque
somente será considerada efetivada após a respectiva
compensação.

2.14. Caso devolvido o cheque util izado para
pagamento da taxa de inscrição ou caso preenchido
em valor inferior, a inscrição será automaticamente
cancelada e/ou anulada, não sendo permitida
complementação em hipótese alguma.

2.15. Não será efetivada a inscrição se o
pagamento correspondente for realizado fora do
período estabelecido neste Edital.

2.16. Não haverá devolução do valor pago a título
de inscrição, mesmo que efetuado a maior, seja qual
for o motivo alegado.

2.17. A devolução da importância paga somente
ocorrerá se o Concurso Público não se realizar.

2.18. A efetivação da inscrição somente ocorrerá
após a informação bancária do valor correspondente
do pagamento do boleto referente à taxa de inscrição.
A pesquisa para acompanhar a situação da inscrição
poderá ser feita no site www.vunesp.com.br, na página
do Concurso Público, a partir do terceiro dia útil após
o encerramento do período de inscrições. Caso seja
detectada falta de informação, o candidato deverá
entrar em contato com o Disque VUNESP, pelo telefone
(0XX11) 3874-6300, em dias úteis de segunda a
sábado, das 8 às 20 horas (horário oficial de Brasília),
para verificar o ocorrido.

2.19. A Fundação VUNESP e a Prefeitura Municipal
de Guarulhos não se responsabilizam por solicitação
de inscrição pela internet não recebida por motivos de
ordem técnica dos computadores, falhas de
comunicação, congestionamento das linhas de
comunicação, bem como outros fatores de ordem
técnica que impossibilitem a transferência de dados.

2.20. Em caso de necessidade de condição especial
(não deficientes e/ou deficientes) para realizar as
provas, o candidato deverá durante o período de
inscrição, encaminhar a solicitação, por SEDEX,
fazendo constar no envelope, conforme segue:

Concurso Público: Prefeitura do Município de
Guarulhos

Emprego Público: Professor de Educação
________

Condição Especial:
Rua Dona Germaine Burchard, 515
Água Branca – São Paulo – SP – CEP05002-062
2.20.1. Não haverá alteração do local de realização da

prova em decorrência do disposto no caput deste item.
2.21.O atendimento às condições solicitadas ficará

sujeito à análise de razoabilidade e viabilidade do pedido.
2.22. O candidato que não atender integralmente

ao estabelecido no item 2.20 deste Capítulo, não terá
a sua prova especial preparada ou as condições
especiais providenciadas, seja qual for o motivo alegado.

2.23. Para efeito do prazo estipulado no item 2.20
deste Capítulo, será considerada, conforme o caso, a
data de postagem fixada pela ECT – Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos (remessa por SEDEX).

2.24. O candidato com deficiência deverá observar
e cumprir integralmente, quando da sua inscrição, o
disposto no item 2.30 deste Edital.

2.25. No ato da inscrição não serão solicitados os
documento comprobatórios constantes no item 2.34
deste Edital, sendo obrigatória a sua comprovação
quando da posse.

2.26. Amparado pela Lei Municipal nº 6.289, de
15 de outubro de 2007, regulamentada pelo Decreto
Municipal nº 25.064 de 24/01/2008, que prevê a
gratuidade da inscrição para desempregados, poderão
efetuar a inscrição no período das 8 horas de 01 de
agosto de 2016 a 23h59 min de 02 de agosto de
2016 , para solicitar a isenção do valor da taxa de
inscrição, desde que atenda aos seguintes requisitos:

a)não possuir relação de emprego com pessoa física
e/ou jurídica no período de 3 (três) meses anteriores
15 de julho de 2016.

b)não possuir renda superior a 2 (dois) salários
mínimos estadual por exercício regular de qualquer
atividade de trabalhador autônomo.

c)não tenha direito e não esteja recebendo parcelas
do seguro desemprego no período de 01 de agosto
de 2016 a 02 de setembro de 2016.

2.27. Poderá solicitar isenção do valor da taxa de
inscrição no presente concurso o candidato inscrito
no Programa Social do Governo Federal denominado
Bolsa Família que comprove o recebimento do
benefício referente ao mês de junho de 2016.

2.28. As solicitações de isenção do valor da taxa

de inscrição de que trata o item 2.26 e seus subitens
e o item 2.27 serão realizadas no
site:www.vunesp.com.br, das 10 horas de 01 de
agosto de 2016 às 23h59 de 02 de agosto de 2016
(horário oficial de Brasília), por meio do link referente
ao Concurso Público da Prefeitura do Município de
Guarulhos, devendo o candidato ler e aceitar as
condições estabelecidas em Edital, para requerer a
isenção da taxa de inscrição.

2.28.1. O candidato deverá encaminhar até 03
de agosto de 2016, por Sedex, com Aviso de
Recebimento (AR), à Fundação VUNESP – Ref.
Isenção da Taxa de Inscrição da Prefeitura do Município
de Guarulhos, - na Rua Dona Germaine Burchard, 515
– Água Branca – São Paulo – SP - CEP 05002-062 os
documentos comprobatórios, conforme segue:

a)Requerimento de Isenção de Pagamento de Taxa
de Inscrição no “Concurso Público 01/2016-SAM01”,

b)cópia do RG;
c)cópia do CPF;
d)cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social

(página com foto e com a qualificação do candidato,
e página onde conste a baixa do último emprego e
página posterior ao registro) e, quando se fizer
necessário, a comprovação de recebimento da última
parcela do seguro desemprego ou cópia da rescisão
de contrato de trabalho, onde comprovará não ter
direito ao recebimento do seguro desemprego;

e)declaração de próprio punho, com 2 (duas)
testemunhas, onde conste não possuir renda superior
a 2 (dois) salários mínimos estadual por exercício regular
de qualquer atividade de trabalhador autônomo, ou

f) Comprovar a inscrição no Programa Bolsa Família
e apresentar a cópia de recebimento do benefício
referente ao mês de junho de 2016, além das cópias
do RG, CPF e Car teira de Trabalho e Previdência
Social, e

g)O número de inscrição do candidato gerado a
partir dos dados cadastrais, em atendimento aos itens
deste Capítulo.

2.28.2. Não serão considerados os documentos
encaminhados por outro meio que não o estabelecido
neste Capítulo.

2.28.3. Não serão aceitas as solicitações de isenção
de taxa de inscrição por fac-símile ou por qualquer
outra via que não as especificadas neste Edital.

2.28.4. Os documentos encaminhados para as
inscrições de isenção da taxa de inscrição terão
validade somente para este Concurso Público e não
serão devolvidos.

2.28.5. As informações prestadas na inscrição de
isenção e a documentação apresentada / encaminhada
serão de inteira responsabilidade do candidato,
respondendo civil e criminalmente pelo teor das
afirmativas.

2.28.6. A qualquer tempo, poderão ser realizadas
diligências relativas à situação declarada pelo
candidato, deferindo ou não seu pedido.

2.28.7. O candidato que não comprovar as
condições constantes nos subitens 2.26. não terá a
isenção da taxa de inscrição deferida e terá seu pedido
invalidado.

2.28.8. Expirado o período de postagem dos
documentos, não serão aceitos pedidos de inclusão
de documentos, sob qualquer hipótese ou alegação.

2.28.9. Os pedidos de isenção serão analisados e
julgados pela Fundação VUNESP.

2.28.10. Em 19 de agosto de 2016, a partir das
10 horas, o candidato deverá verificar no endereço
eletrônico da Fundação VUNESP
(www.vunesp.com.br) os resultados da análise dos
pedidos das inscrições de isenção da taxa de inscrição
deferidos e indeferidos, observados os motivos do
indeferimento da taxa de inscrição de isenção.

2.28.11. O candidato que tiver seu pedido de isenção
do valor da taxa de inscrição indeferido poderá
apresentar recurso no prazo de 2 (dois) dias úteis
após a divulgação, no site da Fundação VUNESP.

2.28.12. Em 26 de agosto de 2016 a partir das 10
horas, após análise dos recursos referente aos pedidos
de isenção será disponibilizada no site da Fundação
VUNESP (www.vunesp.com.br) a relação dos
recursos deferidos e indeferidos.

2.28.13. Ao acessar o site da Fundação VUNESP, o
candidato será automaticamente informado pelo
sistema que a sua inscrição com pedido de isenção
foi deferida e efetivada;

2.28.14. O candidato que tenha exercido a função
de jurado, a partir da vigência da Lei Federal nº 11.689/
2008, poderá informar na ficha de inscrição esta
condição para fins de critério de desempate, desde
que comprovadamente, tenha sido jurado nos termos
do art.440 do Código do Processo Penal – Decreto
Federal 3.689, de 03.10.1941.

2.28.15. O candidato que fizer jus ao previsto no
item 2.28.14 deste Capítulo deverá encaminhar à
Fundação VUNESP os documentos comprobatórios,
até o término das inscrições, fazendo constar no
envelope o que segue:

Concurso Público: Prefeitura do Município de
Guarulhos

Emprego Público: Professor de Educação ________
Condição de Jurado:
Rua Dona Germaine Burchard, 515
Água Branca – São Paulo – SP – CEP05002-062
2.28.16. Para fins de comprovação, serão aceitas
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certidões, declarações, atestados e outros
documentos públicos (original ou cópia autenticada
em car tório) emitidos pelos Juízos e Tribunais de
Justiça Estaduais e Federais do País.

2.28.17. O documento apresentado terá validade
para esse Concurso e não será devolvido.

2.28.18. O candidato que não atender ao item 2.28.15
deste Capítulo não terá sua condição de jurado
reconhecida como critério de desempate.

2.28.19.Informações complementares referentes à
inscrição poderão ser obtidas no site
www.vunesp.com.br de segunda-feira a sábado (dias

úteis), das 8 às 20 horas (horário oficial de Brasília) ou
pelo Disque-VUNESP, no telefone (0xx11) 3874-6300.

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA CANDIDATOS
DEFICIENTES

2.29. Ante o que dispõe o Decreto Federal n°
3.298/1999 ar t igo 4° inciso I  a IV, com as
modif icações trazidas pelo Decreto Federal  nº
3.298/99, Decreto Federal n° 5.296/2004 e Decreto
Municipal n° 23.704/2006, a reserva de vagas para
candidatos com deficiência prevista no inciso VIII
do art igo 37 da Const i tu ição Federal  dar-se-á
conforme segue:

2.49. Não havendo candidatos com deficiência
habilitados, as vagas reservadas serão revertidas aos
demais candidatos.

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA CANDIDATAS
LACTANTES

2.50. Fica assegurada às mães lactantes o direito
de participarem do concurso, nos critérios e condições
estabelecidas pelo art. 227 da Constituição Federal,
art.4º da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do
Adolescente) e art. 1º e 2º da Lei n° 10.048/2000.

2.51. A candidata que seja mãe lactante deverá
encaminhar requerimento por SEDEX à Fundação
VUNESP, fazendo constar no envelope o que segue:

Concurso Público: Prefeitura do Município de
Guarulhos

Emprego Público: Professor de Educação ________
Solicitação de Amamentação:
Rua Dona Germaine Burchard, 515
Água Branca – São Paulo – SP – CEP05002-062
Requerimento contendo: nome completo da

candidata , o nome do responsável pela criança e
documento de identidade, devendo ser maior de
18 anos, bem como o nome da criança.

2.52. Nos horários previstos para amamentação,
a mãe poderá retirar-se, temporariamente, da sala/
local em que estarão sendo realizadas as provas,
para atendimento ao seu bebê, em sala especial a ser
reservada pela Coordenação.

2.53. Não haverá compensação do tempo de
amamentação em favor da candidata.

2.54. Para amamentação o bebê deverá permanecer
no ambiente a ser determinado pela Coordenação.

2.55. O bebe deverá estar acompanhado somente
de um adulto responsável por sua guarda (familiar ou
terceiro indicado pela candidata) e a permanência

temporária desse adulto, em local apropriado, será
indicada pela Coordenação do Concurso.

2.56. A candidata durante o período de amamentação,
será acompanhada de uma “fiscal” da Fundação VUNESP,
sem a presença do responsável pela guarda da criança,
que garantirá que sua conduta esteja de acordo com os
termos e condições deste Edital.

3.DAS MODALIDADES DE AVALIAÇÃO
O concurso constará das seguintes etapas:
3.1. Prova Objetiva, para todos os empregos

públicos, de caráter eliminatório e classificatório, visa
avaliar o grau de conhecimento teórico do candidato,
necessário ao desempenho do emprego.

3.1.1. As provas objetivas serão compostas de
questões de múltipla escolha com 05 (cinco)
alternativas cada uma. As provas serão elaboradas
de acordo com o conteúdo programático constante do
ANEXO II - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO.

3.2. Prova de Redação, para todos os empregos
públicos, de caráter eliminatório e classificatório. Na
prova de redação, espera-se que o candidato produza
uma dissertação em prosa na norma-padrão da língua
portuguesa, a partir da leitura de textos auxiliares,
que servem como um referencial para ampliar os
argumentos produzidos pelo próprio candidato. Ele
deverá demonstrar domínio dos mecanismos de
coesão e coerência textual, considerando a
importância de apresentar um texto bem articulado.

3.3. A prova objetiva e a prova de redação, serão
aplicadas simultaneamente e terão duração de 4h30 min.

3.4. Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório,
visa aferir a compatibilidade das características
psicológicas com as atribuições da função.

3.5. Títulos, de caráter classificatório , visa
valorizar a formação acadêmica do candidato.

2.30. Serão consideradas deficiências aquelas
conceituadas pela medicina especializada, de acordo
com os padrões mundialmente estabelecidos e que
constituam inferioridade que implique em grau
acentuado de dificuldade para a integração social, em
conformidade com o artigo 5º do Decreto Federal nº
5.296/04, a saber:

“Art. 5º Os órgãos da administração pública direta,
indireta e fundacional, as empresas prestadoras de
serviços públicos e as instituições financeiras deverão
dispensar atendimento prioritário à pessoas com
deficiência ou com mobilidade reduzida.

§ 1º - Considera-se, para os efeitos deste Decreto:
1 – Pessoa com deficiência, além daquelas previstas

na Lei nº 10.690, de 16 de junho de 2.003, a que
possui limitação ou incapacidade para o desempenho
de atividade e se enquadras nas seguintes categorias:

a)- Deficiência física: alteração completa ou parcial
de um ou mais seguimentos do corpo humano,
acarretando o comprometimento da função física,
apresentando-se sob a forma de paraplegia,
paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia,
tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia,
hemiparesia, amputação ou ausência de membro,
paralisia cerebral, membros com deformidade
congênita adquirida, exceto as deformidades estéticas
e as que não produzam dificuldades para o
desempenho de funções

b) – Deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou
total de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida
por audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz
2.000Hz e 3.000Hz

c) – Deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade
visual é igual ou menor que 0.05 no melhor olho, com
a melhor correção óptica: a baixa visão, que significa
acuidade visual entre 0.03 e 0,05 no melhor olho, com
a melhor correção óptica; os casos nos quais a
somatória da medida do campo visual em ambos os
olhos for igual ou menor que 60º; ou a ocorrência
simultânea de quaisquer das condições anteriores.

d) – Deficiência mental: funcionamento intelectual
significativamente inferior à média, com manifestação
antes dos dezoito anos limitações associadas a duas
ou mais áreas de habilidade adaptativas, tais como:

1 –comunicação
2 –cuidado pessoal
3 – habilidades sociais
4 – utilização dos recursos da comunidade
5 – saúde e segurança
6 – habilidades acadêmicas
7 – lazer
8 – trabalho
e) – Deficiência múltipla: associação de duas ou

mais deficiências.
2 – Pessoa com mobilidade reduzida, àquela que,

não se enquadrando no conceito de pessoa com
deficiência, , tenha por qualquer motivo, dificuldade
de movimentar-se, permanente ou temporariamente,
gerando redução efetiva da mobilidade, flexibilidade,
coordenação motora e percepção”.

2.31. As alterações quanto às definições e
parâmetros de deficiência na legislação federal serão
automaticamente aplicadas no cumprimento deste Edital.

2.32. Não serão considerados como deficiência,
os distúrbios passíveis de correção.

2.33. O candidato, antes de se inscrever, deverá
verificar se as atribuições do emprego público
especificadas no ANEXO I - DAS ATRIUIÇÕES DO
EMPREGO PÚBLICO , são compatíveis com o
emprego público.

2.34. O candidato deverá especificar na ficha de
inscrição, o tipo de deficiência que apresenta,
observado o disposto no art. 4º do Decreto Federal nº
3.298, de 20 de dezembro de 1999, e na Súmula 377,
do Superior Tribunal de Justiça, e, no período de
inscrição, encaminhar os documentos descritos nas
alíneas “a” e “b” deste Capítulo, por meio de SEDEX,
fazendo constar no envelope o que segue:

Fundação VUNESP:
Concurso Público: Prefeitura do Município de

Guarulhos
Emprego Público: Professor de Educação ________
Condição Especial:
Rua Dona Germaine Burchard, 515
Água Branca – São Paulo – SP – CEP05002-062
a)Laudo médico original e expedido no prazo de 60

(sessenta) dias antes do término das inscrições,
atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência,
com expressa referência ao código correspondente
da Classificação Internacional de Doença – CID, bem
como a provável causa da deficiência, inclusive para
assegurar previsão de adaptação da prova, informando
também o seu nome, documento de identidade (R.G)
e opção do emprego público;

b)O candidato portador de deficiência visual, além
da entrega da documentação indicada na letra “a”
deste item, deverá solicitar, por escrito, até o término

das inscrições, a confecção de prova especial em
BRAILE ou AMPLIADA, especificando o tipo de
deficiência. Aos deficientes visuais (cegos) que
solicitarem prova especial serão oferecidas provas
no sistema BRAILE e suas respostas deverão ser
transcritas também em BRAILE. Os referidos
candidatos deverão levar para esse fim, no dia da
aplicação da prova, reglete e punção podendo, ainda,
utilizar-se de soroban.

c) solicitação, por escrito, de atendimento de
Intérprete de Língua Brasileira de Sinais, se necessário,
em caso de deficiente auditivo.

d) declaração, por escrito, da necessidade ou não
de aparelho de audição no dia da(s) prova(s), no caso
de deficiente auditivo;

e) solicitação, por escrito, da necessidade, de tempo
adicional para a realização da(s) prova(s), se
necessário , com justificativa acompanhada de parecer
emitido por especialista da área da deficiência;

f) solicitação, por escrito, de atendimento especial
durante a realização da(s) provas, se necessário.

2.35. Os candidatos que, não atenderem dentro do
prazo do período das inscrições, aos dispositivos
mencionados no:

Item 2.34 – letra “a” – não será considerado como
candidato com deficiência.

Item 2.34 – letra “b” – não terá a prova preparada,
sejam quais forem os motivos alegados.

Item 2.34 – letra “c” – não terá atendimento de
Intérprete de Língua Brasileira de Sinais.

Item 2.34. – letra “d” – não será permitido o uso do
aparelho de audição.

Item 2.34. – letra “e” – não será concedido o tempo
adicional.

Item 2.34 - letra “f” - não terá atendimento especial
para a realização das provas.

2.36. O candidato com deficiência que não realizar
a inscrição conforme instruções constantes neste
Capítulo, não poderá interpor recurso em favor de
sua condição.

2.37. Após o prazo de inscrição, fica proibida
qualquer inclusão ou exclusão de candidato da lista
especial de pessoa com deficiência.

2.38. O atendimento às condições solicitadas ficará
sujeito à análise de viabilidade e razoabilidade do
pedido e ficará condicionada à possibilidade de fazê-
las de forma que não importe em quebra de sigilo ou
não enseje seu favorecimento.

2.39. Não haverá preparação de prova especial,
mesmo que solicitada no formulário de inscrição caso
o recebimento dos documentos (Laudo e solicitação
de condições especiais) não ocorra durante o período
de inscrição.

2.40. O tempo para a realização da prova, e tão
somente neste caso, a que as pessoas com
deficiência serão submetidas poderá, desde que
requerido justificadamente, ser diferente daquele
previsto para os demais candidatos, levando-se em
conta o grau de dificuldade apresentado em
decorrência da deficiência.

2.41. Serão publicadas duas listagens de
candidatos aprovados, em ordem classificatória: uma
com os deficientes por emprego público e outra com
todos os aprovados no Concurso Público.

2.42. Não havendo candidatos aprovados para as
vagas reservadas às pessoas com deficiência, será
elaborada somente a Lista de Classificação Geral.

2.43. Os candidatos com deficiência deverão
submeter-se, quando convocados, a exame médico a
ser realizado pela Prefeitura ou por sua ordem, que
terá decisão terminativa sobre a qualificação do
candidato como deficiente ou não, e o grau de
deficiência capacitante para o exercício do emprego
público, observada a legislação aplicável à matéria.

2.43.1. Havendo parecer médico oficial contrário à
condição de deficiente, o nome do candidato será
excluído da listagem correspondente.

2.44.O candidato que for julgado inapto para o exercício
da função, em razão da deficiência incompatibilizar-se
com o exercício das atividades próprias do emprego público,
será desclassificado do concurso.

2.45. A não observância pelo candidato de qualquer
das disposições deste Capítulo implicará a perda do
direito a ser contratado para as vagas reservadas às
pessoas com deficiência.

2.46. O laudo médico apresentado terá validade
somente para este concurso e não será devolvido.

2.47. Após o ingresso do candidato com deficiência
no serviço público, esta não poderá ser apresentada
como motivo para justificar a concessão de
readaptação do emprego público, bem como para a
aposentadoria por invalidez.

2.48. As pessoas com deficiência participarão do
concurso público em igualdade de condições com os
demais candidatos no que se refere ao conteúdo das
provas e avaliações, à nota de corte, duração das
avaliações, data horário e local de realização das provas.

QUADRO GERAL

4. DA APLICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA E
DISSERTATIVA

4.1. As provas serão realizadas na cidade de
Guarulhos.

4.1.1. Caso haja impossibilidade de aplicação das
provas na cidade de Guarulhos, poderá aplicar em
munícipios vizinhos.

4.2. As provas (objetiva e redação) estão previstas
para 16 de outubro de 2016, podendo ser alterada
ou confirmada) conforme item 4.3 deste edital.

4.2.1. Os horários previstos para realização das
provas ocorrerão no período da tarde.

4.3. A confirmação ou alteração da data prevista e
as informações sobre local e horário das provas será
divulgado com antecedência mínima de 10 (dez) dias,
por meio de publicação no Diário Oficial do Município
de Guarulhos e como subsídio o candidato poderá
consultar nos sítios eletrônicos da Prefeitura de
Guarulhos (www.guarulhos.sp.gov.br.) e da Fundação
VUNESP (www.vunesp.com.br), não podendo alegar
qualquer espécie de desconhecimento ou justificar
sua ausência ou atraso.

4.3.1. Recomenda-se ao candidato que acesse
diariamente os sítios eletrônicos mencionados a partir
da 1ª quinzena de outubro de 2016.

4.4. Eventualmente, se, por qualquer que seja o
motivo, o nome do candidato não constar no Edital de
Convocação para a prova objetiva/redação, esse
deverá entrar em contato com a Fundação VUNESP,
por meio do telefone (0xx11) 3874-6300, de segunda-
feira a sábado, em dias úteis, das 8 horas às 20
horas, horário de Brasília, para verificar o ocorrido.

4.5. O candidato deverá comparecer ao local da(s)
prova(s) com, no mínimo, 1 (uma) hora de
antecedência do horário estabelecido para o seu início,
não sendo admitidos retardatários, sob pretexto
algum, após o fechamento dos portões.

4.5.1. Não haverá segunda chamada ou repetição
da(s) prova(s), seja qual for o motivo alegado para
justificar o atraso ou a ausência do candidato.

4.6. Será admitido no local da(s) prova(s) apenas o
candidato que estiver trajado adequadamente e
munido de caneta esferográfica com corpo
transparente, de tinta de cor azul ou preta, lápis preto
e borracha e um dos seguintes documentos de
identificação, no original, com foto que permita sua
identificação, expedido por órgão oficial:

a)Cédula de identidade (RG);
b)Carteira de Identidade expedida pelas Forças

Armadas ou pelas Polícias Militares ou pelos Corpos
de Bombeiros Militares;

c)Carteira Nacional de Habilitação expedida nos
termos da Lei Federal nº 9.503/1997;

d)Passaporte;
e)Carteira de Órgão ou Conselho de Classe;
f) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);
g)Certificado Militar.
4.6.1. O candidato deverá apresentar o

comprovante de inscrição, no caso de o nome não
constar do local das provas objetiva/redação, no Edital
de Convocação, publicado no Diário Oficial do
Munícipio e divulgados nos sitios eletrônicos da
Prefeitura de Guarulhos (www.guarulhos.sp.gov.br ) e
da Fundação VUNESP (www.vunesp.com.br), na
respectiva página do Concurso.

4.6.2. Não serão aceitos, para efeito de
identificação, documentos sem foto, tais como Boletim
de Ocorrência, Protocolos de requisição de
documentos, Certidão de Nascimento ou Casamento,
Título Eleitoral, Carteira Nacional de Habilitação emitida
anteriormente à Lei nº 9.503/1997, Carteira de
Estudante, Crachás, dentre outros.

4.7. Não será admitido no local da(s) prova(s) o
candidato que se apresentar após o horário
estabelecido no Edital de Convocação. Os portões
serão fechados impreterivelmente no horário
estabelecido para a realização da(s) prova(s).

4.8. O horário de início da(s) prova(s), propriamente
dito, será definido em cada sala de aplicação, após
os devidos esclarecimentos.

4.9. Durante a realização da prova não será
permitido o uso de máquinas calculadoras, pagers,
telefones celulares, tablets, relógios de qualquer
natureza ou quaisquer outros aparelhos eletrônicos e,
ainda, boné, gorro, chapéu, óculos de sol ou outros
materiais não classificados como estritamente
necessários à realização da prova.

4.9.1. Haverá, em cada sala de prova, cartaz/
marcador de tempo para que os candidatos possam
acompanhar o tempo de prova.

4.9.2. O candidato que estiver de posse de qualquer
equipamento eletrônico, deverá antes do início da prova:

a)desligá-lo;
b)retirar sua bateria (se possível);
c)acondicioná-lo em embalagem específica

fornecida pela Fundação VUNESP, devendo lacrar a
embalagem e mantê-la lacrada, embaixo da carteira,
durante todo o tempo de realização da(s) prova(s);

d)colocar também, nessa embalagem, os eventuais
pertences pessoais( bonés, gorros ou similares,
relógio e protetor auricular);

e)esse material deverá permanecer durante todo o
período de permanência do candidato no local de
provas, dentro dessa embalagem, que deverá também
permanecer lacrada, até a saída do candidato do prédio
de aplicação da(s) prova(s).
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f) os aparelhos eletrônicos deverão permanecer
desligados e lacrados, bem como com seus alarmes
desabilitados, até a saída do candidato do prédio de
aplicação da(s) prova(s).

4.10. É reservado à Fundação VUNESP, caso julgue
necessário, o direito de utilizar detector de metais. O
candidato que for flagrado portando em seu bolso e/
ou utilizando qualquer tipo de aparelho de comunicação,
nas dependências do local onde estiver realizando a
prova, durante o processo de aplicação das provas,
será eliminado do Concurso Público.

4.11. O candidato não poderá ausentar-se da sala
durante a aplicação da prova sem o acompanhamento
de um fiscal e, tampouco, levar consigo quaisquer
dos materiais fornecidos.

4.12. A candidata lactante que necessitar
amamentar durante a realização das provas, poderá
fazê-lo em sala reservada, desde que o requeira à
Fundação VUNESP, conforme previsto no Capítulo 2
deste Edital.

4.12.1. Em caso de necessidade de amamentação
durante a prova, e tão somente nesse caso, a candidata
deverá levar um acompanhante maior de idade,
devidamente comprovado, que ficará em lugar reservado
para tal finalidade e será responsável pela criança.

4.12.2. No momento da amamentação, a candidata
será acompanhada por um fiscal, sem o material de
aplicação das provas e sem o acompanhante.

4.12.3. Não haverá compensação do tempo de
amamentação na duração da prova da candidata.

4.12.4. Excetuada esta situação, não será
permitida a permanência de qualquer acompanhante,
inclusive de menor de idade nas dependências do
local de realização de prova.

4.13. Não será permitida a interferência e a
participação de outras pessoas, durante a realização
das provas, salvo em caso de candidato que tenha
solicitado condição especial para esse fim, de acordo
com o Capítulo 2 deste Edital, ocasião em que o
candidato será acompanhado por um fiscal da
Fundação VUNESP, devidamente treinado.

4.14. Não haverá prorrogação do tempo previsto
para a aplicação das provas em virtude de
afastamento, por qualquer motivo, do candidato da
sala de provas.

4.15. Os responsáveis pela aplicação das provas
não emitirão esclarecimentos a respeito das questões
formuladas, da inteligência (do entendimento) de seu
enunciado ou da forma de respondê-las.

4.16. No início da prova poderá ser colhida a
impressão digital do candidato, sendo que na
impossibilidade de o candidato realizar o procedimento,
deverá assinar , em campo predeterminado, por 3
(três) vezes.

4.17. No ato da realização da prova objetiva serão
entregues ao candidato:

a)a folha de respostas personalizada (contendo todos
os dados cadastrais do candidato) e

b)o caderno de questões.
4.17.1. Não será permitida a substituição da folha

de respostas personalizada por erro do candidato.
4.17.2. São de responsabilidade do candidato,

inclusive no que diz respeito aos seus dados pessoais,
a verificação e a conferência do material entregue
pela Fundação VUNESP.

4.18. O preenchimento da folha de respostas
personalizada e da folha de resposta definitiva, que
serão os únicos documentos válidos para a correção
das provas e, será de inteira responsabilidade do
candidato, que deverá proceder em conformidade com
as instruções fornecidas no momento da realização
das provas.

4.19. A folha de respostas personalizada deverá ser
entregue ao final da prova, juntamente com o caderno
de questões, ao fiscal de sala, com a assinatura do
candidato no campo próprio e com a transcrição das
respostas com caneta esferográfica em material
transparente, com tinta de cor azul ou preta.

4.19.1.Não serão computadas questões não
respondidas nem questões que contenham, ainda que
legível, emenda ou rasura, assim como questões com
mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja
correta.

4.19.2.Não poderá ser feita nenhuma marca fora
do campo reservado às respostas ou à assinatura,
pois qualquer marca poderá ser lida pelas leitoras
ópticas, prejudicando o desempenho do candidato.

4.20. O candidato somente poderá retirar-se do local
de aplicação da prova depois de decorrido o prazo de
75% (setenta e cinco por cento) do tempo de sua duração,
não podendo levar o caderno de questões e a folha de
respostas, podendo levar apenas o rascunho de gabarito,
localizado em sua carteira para futura conferência.

4.20.1. Deverão permanecer em cada uma das
salas de prova os 3 (três) últimos candidatos, até que
o último deles entregue sua prova, assinando termo
respectivo, os quais deverão sair juntos da sala.

4.21. Após o término do prazo previsto para a
duração da prova, não será concedido tempo adicional
para o candidato continuar respondendo questão ou
procedendo à transcrição para a folha de respostas.

4.22. O candidato que, eventualmente, necessitar
alterar ou corrigir algum dado cadastral, deverá efetuar
a correção em formulário específico fornecido pela
Fundação VUNESP, datar e assinar, e entregar ao
fiscal da sala no dia da aplicação das provas.

4.23. Um exemplar do caderno de questões da
prova objetiva e da prova de redação estarão
disponíveis no site da Fundação VUNESP
(www.vunesp.com.br), no link “prova” e “gabarito” na
respectiva página do Concurso, a partir das 14 horas
do 1º dia útil subsequente à aplicação da prova.

4.23.1. O gabarito estará disponibilizado no site da
Fundação Vunesp, após publicação em Diário Oficial
do Município.

4.24. A Fundação VUNESP e a Prefeitura do
Munícipio de Guarulhos não se responsabilizarão por
danos, perda ou extravio de documentos e/ou objetos
ocorridos no prédio de realização da prova.

4.25. O candidato que queira fazer alguma
reclamação ou sugestão deverá procurar a sala de
coordenação no local em que estiver prestando a prova.

4.26. Quando, após a prova, for constatado, por
meio eletrônico, estatística, visual ou grafológico, ter
o candidato utilizado de processos ilícitos para sua
realização, sua prova será anulada e, em
consequência, será eliminado do Concurso.

4.27. Será excluído do Concurso o candidato que,
além das demais hipóteses previstas neste Edital:

a)apresentar-se após o horário estabelecido para a
realização das provas;

b)apresentar-se à prova em outro local que não
seja o previsto no Edital de Convocação;

c)não comparecer às provas, de caráter eliminatório,
seja qual for o motivo alegado;

d)não apresentar documento de identificação
conforme previsto neste Edital;

e)ausentar-se da sala de realização da prova sem o
acompanhamento de um fiscal;

f) retirar-se do local de realização da prova antes
de decorrido 75% do tempo estabelecido para a sua
duração;

g)for surpreendido, durante a realização da prova,
em comunicação com outras pessoas, bem como
utilizando livro, anotação, impressos não permitidos
ou máquina calculadora;

h)estiver fazendo uso ou portando qualquer tipo de
equipamento eletrônico, ou de comunicação, conforme
disposto no item 4.9 deste Edital, durante o período
de realização da prova;

i)estiver fazendo uso de óculos de sol, boné, gorro
ou chapéu;

j)lançar mão de meios ilícitos para execução de
prova;

k)não devolver integralmente o material solicitado
ao final da prova;

l)ausentar-se da sala de provas levando material
sem autorização;

m) estiver portando arma branca ou de fogo, ainda
que possua o respectivo porte;

n)per turbar, de qualquer modo, a ordem dos
trabalhos;

o)agir com incorreção ou descortesia para com
qualquer membro da equipe encarregada pela aplicação
das provas.

5. DA PROVA DE REDAÇÃO
5.1. A prova de redação será realizada no mesmo

período da prova objetiva, devendo o candidato
administrar o tempo de realização das provas. O
candidato receberá o caderno pré-identificado e deverá
conferir seu nome, número do documento e assinar
no local reservado.

5.2. A prova deverá ser feita com caneta
esferográfica de corpo transparente de tinta azul,
preferencialmente, ou preta, com grafia legível, a fim
de não prejudicar o seu desempenho, quando da
correção pela banca examinadora, não sendo permitida
a interferência e participação de outras pessoas, salvo
caso em que o candidato tenha solicitado condição
especial para a realização da prova.

5.3. A prova deverá ser manuscrita, não podendo
ser assinada, rubricada, ou conter em outro local que
não o pré-estabelecido, qualquer palavra ou marca
que a identifique, sob pena de ser anulada. Assim, a
detecção de qualquer marca apontada no espaço
destinado à transcrição do texto acarretará a anulação
da redação e a consequente eliminação do candidato
do concurso.

5.4. Durante a prova de redação não serão
permitidas consultas nem oferecidas folhas adicionais
para rascunho. Ao final da prova, o candidato deverá
entregar a Folha de Respostas ao fiscal da sala.

5.5. Após o término do prazo previsto para a duração
da prova, não será concedido tempo adicional para o
candidato continuar elaborando ou transcrevendo o
texto para o Caderno da Prova Redação.

6. DA PROVA OBJETIVA E SEU JULGAMENTO
6.1. A prova objetiva, de caráter eliminatório e

classificatório, será avaliada na escala de 0 (zero) a
100 (cem) pontos.

6.2. A nota da prova objetiva será obtida pela
seguinte fórmula:

NP = Nax100
Nq
Onde:
NP = nota da prova
Na = número de acertos
Nq = número de questões
6.3. Será considerado habilitado na prova objetiva

o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50
(cinquenta) pontos.

6.4. Os candidatos, habilitados na prova objetiva
serão classificados, por emprego público, em duas
listas, em ordem decrescente da nota da prova, sendo
uma lista geral (para todos os candidatos) e outra
especial (para os candidatos com deficiência).

7. DA PROVA DE REDAÇÃO E SEU
JULGAMENTO

7.1. A prova de redação será de caráter eliminatório
e classificatório.

7.2. Serão corrigidas as provas de redação dos
candidatos mais bem classificados na prova objetiva,
mais os empatados na última classificação, nas
seguintes proporções:

7.2.1. 1.000º (milésima) colocação para o emprego
de Professor de Educação Básica (Educação Infantil,
Anos Iniciais do Ensino Fundamental e EJA).

7.2.2. 300º (trecentésima) colocação para o
emprego de Professor de Educação Básica (Educação
Física).

7.3. A prova de redação será avaliada conforme os
critérios a seguir:

a)Tema: considera-se se o texto do candidato atende
ao tema proposto. A fuga completa ao tema proposto
é motivo suficiente para que a redação não seja
corrigida em qualquer outro de seus aspectos,
recebendo nota 0 (zero) total.

b) Estrutura (gênero/tipo de texto e coerência):
consideram-se aqui, conjuntamente, os aspectos
referentes ao gênero/tipo de texto proposto e à coerência
das ideias. A fuga completa ao gênero/tipo de texto é
motivo suficiente para que a redação não seja corrigida
em qualquer outro de seus aspectos, recebendo nota 0
(zero) total. Avalia-se aqui como o candidato sustenta

sua tese em termos argumentativos e como essa
argumentação está organizada, considerando-se a
macroestrutura do texto dissertativo (introdução,
desenvolvimento e conclusão). No gênero/tipo de texto,
avalia-se também o tipo de interlocução construída:
por se tratar de uma dissertação, deve-se prezar pela
objetividade, sendo assim, o uso de primeira pessoa
do singular e de segunda pessoa (singular e plural)
poderá ser penalizado. Será considerada aspecto
negativo a referência direta à situação imediata de
produção textual (ex.: como afirma o autor do primeiro
texto/da coletânea/do texto I; como solicitado nesta
prova/proposta de redação). Na coerência, será
observada, além da pertinência dos argumentos
mobilizados para a defesa do ponto de vista, a
capacidade do candidato de encadear as ideias de
forma lógica e coerente (progressão textual). Serão
consideradas aspectos negativos a presença de
contradições entre as ideias, a falta de partes da
macroestrutura dissertativa, a falta de desenvolvimento
das ideias ou a presença de conclusões não decorrentes
do que foi previamente exposto.

c)Expressão (coesão e modalidade): consideram-
se nesse item os aspectos referentes à coesão textual
e ao domínio da norma-padrão da língua portuguesa.
Na coesão, avalia-se a util ização dos recursos
coesivos da língua (anáforas, catáforas, substituições,
conjunções etc.) de modo a tornar a relação entre
frases e períodos e entre os parágrafos do texto mais
clara e precisa. Serão considerados aspectos
negativos as quebras entre frases ou parágrafos e o
emprego inadequado de recursos coesivos. Na
modalidade, serão examinados os aspectos
gramaticais como ortografia, morfologia, sintaxe e
pontuação, bem como a escolha lexical (precisão
vocabular) e o grau de formalidade/informalidade
expressa em palavras e expressões.

7.4. Será atribuída nota zero à redação que:
a)fugir ao tema e/ou gênero propostos;
b)apresentar nome, rubrica, assinatura, sinal, iniciais

ou marcas que permitam a identificação do candidato;
c)estiver em branco;
d)apresentar textos sob forma não articulada

verbalmente (apenas com desenhos, números e/ou
palavras soltas);

e)for escrita em outra língua que não a portuguesa;
f) apresentar letra ilegível e/ou incompreensível;
g)apresentar o texto definitivo fora do espaço

reservado para tal;
h)apresentar 7 (sete) linhas ou menos (sem contar

o título);
i)for composta integralmente por cópia de trechos

da coletânea ou de quaisquer outras partes da prova.
7.5. Observações importantes:
a)Cada redação é avaliada por dois examinadores

independentes e, quando há discrepância na atribuição
das notas, o texto é reavaliado por um terceiro
examinador independente. Quando a discrepância
permanece, a prova é avaliada pelos coordenadores
da banca.

b) O espaço para rascunho no caderno de questões
é de preenchimento facultativo. Em hipótese alguma,
o rascunho elaborado pelo candidato será considerado
na correção da prova de redação pela Banca
Examinadora.

c) Em hipótese alguma o título da redação será
considerado na avaliação do texto. Ainda que o título
contenha elementos relacionados à abordagem temática,
a nota do critério que avalia o tema só será atribuída a
partir do que estiver escrito no corpo do texto.

d) Textos curtos, com apenas 15 (quinze) linhas ou
menos, poderão ser penalizados no critério que avalia
a expressão.

e)Textos em que os trechos de cópia são
predominantes em relação aos trechos autorais
poderão ser penalizados. As propostas de redação da
Fundação Vunesp geralmente apresentam uma
coletânea de textos motivadores que servem como
ponto de partida para a reflexão sobre o tema que
deverá ser abordado. Esses textos não devem ser
copiados de forma parcial ou integral. A cópia dos
textos motivadores ou de qualquer outra parte da
prova pode implicar zero total ou diminuir drasticamente
a nota final do candidato.

7.6. A prova de redação será avaliada na escala de
0 (zero) a 20 (vinte) pontos.

7.7. Será considerado habilitado o candidato que
obtiver nota igual ou superior a 10 (dez) pontos na
prova de redação.

8. DA PRESTAÇÃO DA AVALIAÇÃO
PSICOLÓGICA

8.1. A avaliação psicológica será realizada na cidade
de Guarulhos.

8.2. A confirmação da data e as informações sobre
local e horário da prova será divulgado com
antecedência mínima de 10 (dez) dias, por meio de
publicação no Diário Oficial do Município de Guarulhos
e como subsídio consultar nos sítios eletrônicos da
Prefeitura de Guarulhos (www.guarulhos.sp.gov.br) e
da Fundação VUNESP (www.vunesp.com.br), não
podendo o candidato alegar qualquer espécie de
desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso.

8.3. O candidato deverá comparecer ao local da
prova com, no mínimo, 1 (uma) hora de antecedência
do horário estabelecido para o seu início, não sendo
admitidos retardatários, sob pretexto algum, após o
fechamento dos portões.

8.3.1. Não haverá segunda chamada ou repetição
da prova seja qual for o motivo alegado para justificar
o atraso ou a ausência do candidato.

8.4. Será admitido no local da prova apenas o
candidato que estiver trajado adequadamente e
munido de caneta esferográfica em material
transparente, com tinta de cor azul ou preta, lápis
preto e borracha e um dos seguintes documentos de
identificação, no original, com foto que permita sua
identificação, expedido por órgão oficial:

a)Cédula de identidade (RG);
b)Carteira de Identidade expedida pelas Forças

Armadas ou pelas Polícias Militares ou pelos Corpos
de Bombeiros Militares;

c)Carteira Nacional de Habilitação expedida nos

termos da Lei Federal nº 9.503/1997;
d)Passaporte;
e)Carteira de Órgão ou Conselho de Classe;
f) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);
g)Certificado Militar.
8.4.1. Não serão aceitos, para efeito de

identificação, documentos sem foto, tais como Boletim
de Ocorrência, Protocolos de requisição de
documentos, Certidão de Nascimento ou Casamento,
Título Eleitoral, Carteira Nacional de Habilitação emitida
anteriormente à Lei nº 9.503/1997, Carteira de
Estudante, Crachás, dentre outros.

8.5. Não será admitido no local da prova o candidato
que se apresentar após o horário estabelecido no
Edital de Convocação. Os portões serão fechados
impreterivelmente no horário estabelecido para a
realização da prova.

8.6. O horário de início da prova propriamente
dito,será definido em cada sala de aplicação, após os
devidos esclarecimentos.

8.7. Durante a realização da prova não será
permitido o uso de máquinas calculadoras, pagers,
telefones celulares, tablets, relógios de qualquer
natureza ou quaisquer outros aparelhos eletrônicos e,
ainda, boné, gorro, chapéu, óculos de sol ou outros
materiais não classificados como estritamente
necessários à realização da prova.

8.7.1. O candidato, que estiver de posse de qualquer
equipamento eletrônico, deverá antes do início da prova:

a)desligá-lo;
b)retirar sua bateria (se possível);
c)condicioná-lo em embalagem específica fornecida

pela Fundação VUNESP, devendo lacrar a embalagem
e mantê-la lacrada, embaixo da carteira, durante todo
o tempo de realização da(s) prova(s);

d)colocar também, nessa embalagem, os eventuais
pertences pessoais( bonés, gorros ou similares,
relógio e protetor auricular);

e)esse material deverá permanecer durante todo o
período de permanência do candidato no local de
provas, dentro dessa embalagem, que deverá também
permanecer lacrada, até a saída do candidato do prédio
de aplicação da(s) prova(s).

f) os aparelhos eletrônicos deverão permanecer
desligados e lacrados, bem como com seus alarmes
desabilitados, até a saída do candidato do prédio de
aplicação da(s) prova(s).

8.8. É reservado à Fundação VUNESP, caso julgue
necessário, o direito de utilizar detector de metais.
Caso o candidato seja flagrado pelo detector de metal
portando qualquer tipo de aparelho eletrônico, será
excluído do Concurso Público.

8.9. O candidato não poderá ausentar-se da sala
durante a aplicação da prova sem o acompanhamento
de um fiscal e, tampouco, levar consigo quaisquer
dos materiais fornecidos.

8.9.1. A candidata lactante que necessitar
amamentar durante a realização das provas, poderá
fazê-lo em sala reservada, desde que o requeira à
Fundação VUNESP, conforme previsto no Capítulo 2.

8.9.2 Em caso de necessidade de amamentação
durante a prova, e tão somente nesse caso, a candidata
deverá levar um acompanhante maior de idade,
devidamente comprovado, que ficará em lugar reservado
para tal finalidade e será responsável pela criança.

8.9.1. No momento da amamentação, a candidata
será acompanhada por um fiscal, sem o material de
aplicação das provas e sem o acompanhante.

8.9.2. Não haverá compensação do tempo de
amamentação na duração da prova da candidata.

8.9.3. Excetuada esta situação, não será permitida
a permanência de qualquer acompanhante, inclusive
de menor de idade nas dependências do local de
realização de prova.

8.10. Não haverá prorrogação do tempo previsto
para a aplicação das provas em virtude de
afastamento, por qualquer motivo, do candidato da
sala de provas.

9.DA APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO
PSICOLÓGICA

9.1. A avaliação psicológica, de caráter eliminatório,
será aplicada para todos os candidatos habilitados na
Prova de Redação .

9.2. A avaliação psicológica é um processo técnico
e científico e será realizada por meio de metodologias
e técnicas específicas, sendo empregado os
procedimentos científicos destinados a aferir a
compatibilidade das características psicológicas do
candidato com as atribuições do emprego público,
verificando se o avaliado apresenta características
essenciais como, por exemplo: funções cognitivas,
habilidades específicas, de personalidade etc,
necessárias para o desempenho das atribuições do
emprego público objeto deste concurso, considerando
o perfil psicológico contido do Anexo III, nos termos
das Resoluções atualizadas do Conselho Federal de
Psicologia e da Legislação Municipal, Lei Municipal nº
7.119 de 18 de abril de 2016 (atualizada).

9.3. A avaliação psicológica será realizada por
Banca Examinadora constituída por psicólogos
regularmente inscritos em Conselho Regional de
Psicologia que util izarão métodos e técnicas
psicológicas aprovados pelo Conselho Federal de
Psicologia, em conformidade com a Resolução n.º
02/2016 do Conselho Federal de Psicologia.

9.4. Os requisitos psicológicos para o bom
desempenho das atribuições da função foram
estabelecidos previamente, considerando as
responsabilidades do função a descrição detalhada das
atividades e tarefas, a identificação dos conhecimentos,
habilidades e características pessoais necessárias para
o desempenho das atividades da função.

9.5. A avaliação psicológica compreenderá a
aplicação individual ou coletiva de métodos e técnicas
capazes de aferir, de forma objetiva e padronizada,
os requisitos psicológicos do candidato para o
desempenho das atribuições inerentes ao emprego
público, Resolução n.º 02/2016 do Conselho Federal
de Psicologia - CFP.?

9.6. O resultado da avaliação psicológica será obtido
por meio da análise de todos os instrumentos
psicológicos utilizados, considerando os critérios
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estabelecidos, relacionados aos requisitos
psicológicos ideais para o desempenho das atribuições
inerentes ao emprego público e terá caráter
eliminatório, resultando nos conceitos para os
candidatos de “Apto” ou “Inapto”, cujo significado de
cada conceito é:

9.7. APTO: significa que o candidato apresentou,
na época da aplicação dos métodos e técnicas da
avaliação psicológica, o perfil psicológico (Anexo III
deste Edital) compatível com a descrição das
atribuições do emprego público (Anexo I).

9.8. INAPTO: significa que o candidato não
apresentou, na época da aplicação dos métodos e
técnicas da avaliação psicológica, o perfil psicológico
(Anexo III deste Edital) compatível com a descrição
das atribuições do emprego público (Anexo I).

9.9. A divulgação dos resultados será feita por meio
de relação nominal, constando os candidatos “Aptos”
nos termos da Resolução n.º 02/2016 do Conselho
Federal de Psicologia e, somente o número de inscrição
dos candidatos considerados “Inaptos”. A divulgação
do resultado será por meio do Diário Oficial do
Município de Guarulhos e, subsidiariamente, nos sites
da Fundação Vunesp e da Prefeitura de Guarulhos.

9.10. A “inaptidão” na avaliação psicológica não
significará, necessariamente, incapacidade intelectual
ou existência de transtornos de personalidade. Indicará,
tão somente, que o candidato não atendeu, por ocasião
dos exames, aos requisitos para o desempenho das
atribuições inerentes ao emprego público.

9.11. Nenhum candidato “inapto” será submetido à
nova avaliação psicológica dentro do presente concurso
público. Será facultado a todo o candidato considerado
“inapto” solicitar a realização do procedimento
denominado entrevista devolutiva, para conhecimento
das razões de sua “inaptidão”, mediante requerimento
específico, por meio de página web que será
disponibilizada pelo site da Fundação Vunesp, dentro
do prazo de 3 (três) dias úteis, após a publicação do
resultado desta avaliação no Diário Oficial do Município
de Guarulhos e, subsidiariamente, nos sites da
Fundação Vunesp e da Prefeitura de Guarulhos . A
entrevista devolutiva será exclusivamente de caráter
informativo para esclarecimento do motivo da “inaptidão”
do candidato ao propósito do concurso público, não
sendo, em hipótese alguma, considerada como recurso
ou nova oportunidade de realização do teste.

9.12. Atendendo aos ditames previstos no Código
de Ética Profissional do Psicólogo, nas resoluções do
Conselho Federal de Psicologia e nas orientações do
Conselho Regional de Psicologia -São Paulo, esse
procedimento somente será divulgado ao candidato,
uma única vez, de forma pessoal e individual, dentro
do prazo de 20 (vinte) dias úteis após o término do
período de solicitação da entrevista devolutiva, pelo
profissional psicólogo responsável pela aplicação
desta avaliação, na cidade de Guarulhos, em local e
hora predeterminados, conforme o edital de
convocação para o cumprimento desse procedimento
que será divulgado pelo Diário Oficial do Município de
Guarulhos e, subsidiariamente, nos sites da Fundação
Vunesp e da Prefeitura de Guarulhos.

9.13. Para o cumprimento do procedimento
denominado entrevista devolutiva, o candidato deverá
comparecer no local determinado, com antecedência
de, pelo menos 30 minutos do horário divulgado, conforme
o edital de convocação, munido do original de um dos
documentos listados no item 8.4, letra “a” a “g”. A
realização do procedimento da entrevista devolutiva não
altera o status do resultado da avaliação psicológica.

9.14. A entrevista devolutiva poderá ocorrer em dias
úteis, finais de semana, ou feriados, conforme Edital
de Convocação que será disponibilizado por meio de
publicação no Diário Oficial do Município de Guarulhos
e, subsidiariamente, nos sites da Fundação Vunesp e
da Prefeitura de Guarulhos, página do concurso, antes
do prazo para interposição do recurso administrativo,

da publicação do resultado da avaliação psicológica.
9.14.1. No momento da realização do procedimento

da entrevista devolutiva, para o conhecimento das
razões da “Inaptidão”, o candidato que desejar poderá
comparecer acompanhado de um profissional
psicólogo, necessariamente inscrito no Conselho
Regional de Psicologia. O candidato receberá uma
cópia de seu laudo psicológico contendo o resultado
da avaliação e serão disponibilizadas, também,
explicações sobre o processo. As informações técnicas
somente serão abordadas com o psicólogo, sem a
presença do candidato.

9.14.2. No momento da realização do procedimento
da entrevista devolutiva, para o conhecimento das
razões da “Inaptidão”, o candidato que desejar
comparecer desacompanhado de um profissional
psicólogo, receberá uma cópia de seu laudo
psicológico contendo o resultado da avaliação e serão
disponibilizadas, também, explicações sobre o
processo desta avaliação.

9.15. Para todos os candidatos “Inaptos”,
solicitantes ou não da entrevista devolutiva, após o
período de atendimento, caso seja de seu interesse,
poderá interpor recurso administrativo do resultado
da avaliação psicológica, nos termos do capítulo 13
do presente edital.

9.16. Os candidatos ausentes e aqueles
considerados “Inaptos” na avaliação psicológica
estarão eliminados do concurso e não terão
classificação alguma.

9.17. O perfil psicológico do emprego público
encontra-se no ANEXO III deste edital e demais
informações constarão de edital específico de
convocação para esta fase.

10. DA PROVA DE TÍTULOS E SEU
JULGAMENTO

10.1. A prova de títulos visa valorizar a formação
acadêmica do candidato e será realizada no mesmo
dia da avaliação psicológica , mas em período oposto
ao dela.

10.1.1. A prova de títulos terá caráter
exclusivamente classificatório.

10.2. Serão analisados apenas os títulos dos
candidatos considerados APTOS na avaliação
psicológica.

10.2.1. Não serão aceitos títulos entregues fora
do local, data e horário estabelecidos no Edital de
Convocação, nem a complementação ou a
substituição, a qualquer tempo, de títulos já entregues.

10.2.2. O candidato que não comparecer à prova
de títulos será considerado ausente, porém, não será
eliminado do Concurso.

10.2.3. Será permitida entrega de títulos por
procuração, sendo que no ato da entrega, o procurador
deverá apresentar procuração, documento de
identificação pessoal e cópia simples de documento
de identidade do candidato.

10.2.3.1. A não apresentação dos documentos
citados no item 10.7 inviabilizará o recebimento dos
títulos do candidato, bem ainda o não comparecimento
do candidato ou de seu procurador em data, local e
horário estabelecido em edital de convocação
específico.

10.2.4. A entrega e a comprovação dos títulos são
de responsabilidade do candidato.

10.3. Serão avaliados os títulos de todos os
candidatos considerados aptos na avaliação psicológica.

10.4. Somente serão avaliados os títulos obtidos
até o último dia de inscrição.

10.5. A pontuação total da prova de títulos estará
limitada ao valor máximo de 10 (dez) pontos.

10.6. A pontuação dos títulos estará limitada aos
valores constantes na tabela de títulos do quadro do
item 10.7, observando-se os comprovantes, os valores
unitário e máximo e a quantidade máxima de cada título.

10.7. Serão considerados títulos somente os
constantes na presente tabela de títulos:

comprovada a sua culpa, esse será eliminado do
Concurso.

11. DA CLASSIFICAÇÃO E DOS CRITÉRIOS DE
DESEMPATE

11.1. Os candidatos habilitados serão classificados
por ordem decrescente da pontuação final, em lista
de classificação especial e geral.

11.2. Somente constarão da lista de classificação
os candidatos aprovados em todas as etapas do
Concurso Público.

11.3. Serão publicadas duas listagens de
candidatos habilitados no concurso público, em ordem
classificatória: uma com todos os candidatos
habilitados, inclusive os candidatos com deficiência,
e outra somente com os candidatos com deficiência
habilitados.

11.4. Em caso de igualdade da pontuação final,
serão aplicados, sucessivamente os seguintes
critérios de desempate:

a)candidato com idade igual ou superior a 60
(sessenta) anos, no término das inscrições,nos
termos da Lei Federal nº 10.741/2003, entre si e
frente aos demais, sendo que será dada preferência
ao de idade mais elevada;

b) que obtiver maior pontuação na Prova de
Redação;

c)que obtiver maior pontuação nas questões
de Conhecimentos Específicos,quando houver;

d) que obtiver maior pontuação nas questões
de Conhecimentos Pedagógicos & Legislação;

e)que obtiver maior pontuação nas questões
de Língua Portuguesa;

f) que obtiver maior pontuação nas questões
de Matemática;

g) que obtiver maior pontuação nas questões
de Atualidades;

h) maior pontuação na prova de títulos;
i) candidato mais idoso entre os candidatos

com idade inferior a 60 (sessenta) anos, no
término das inscrições. no término das
inscrições, e

j) candidato que tiver exercido efetivamente a
função de jurado nos termos da Lei nº 11.689/2008.

11.5. Persistindo ainda o empate, poderá haver
sorteio com a participação dos candidatos envolvidos.

12. PONTUAÇÃO FINAL
12.1. A pontuação final será a somatória das notas

das provas objetiva, da prova de redação e da
pontuação da prova de títulos, já aplicado os critérios
de desempate.

13. DOS RECURSOS
13.1. O prazo para interposição de recurso será de

até 3 (três) dias úteis, contados da data da divulgação
do evento ou do fato que lhe deu origem.

13.2. Quando da publicação do resultado das
provas, serão disponibilizados os espelhos da folha
definitiva de respostas da prova objetiva e da prova
de redação, bem como a grade de correção.

13.3. O candidato dentro do prazo estabelecido no
item 13.1 deste Capítulo deverá utilizar o campo próprio
para interposição de recursos no endereço eletrônico
www.vunesp.com.br, na página do Concurso Público,
seguindo as instruções ali contidas.

13.3.1. O candidato que não interpuser recurso no
prazo mencionado será responsável pelas
consequências advindas de sua omissão.

13.4. Admitir-se-á um único recurso para cada
questão da prova, desde que devidamente
fundamentado.

13.5. Quando o recurso se referir ao gabarito da
prova objetiva, deverá ser elaborado de forma
individualizada, ou seja, 01 (um) recurso para cada
questão e a decisão será tomada mediante parecer
técnico da Banca Examinadora.

13.6. O gabarito divulgado poderá ser alterado em
função da análise dos recursos interpostos e, caso
haja anulação ou alteração do gabarito, as provas serão
corrigidas de acordo com o gabarito oficial definitivo.

13.7. A pontuação relativa à(s) questão(ões)
anulada(s) será(ão) atribuída(s) a todos os candidatos
presentes na prova.

13.7.1. No caso de provimento do recurso interposto
dentro das especificações, esse poderá,
eventualmente, alterar a nota/classificação inicial
obtida pelo candidato para uma nota/classificação
super ior ou infer ior, ou ainda poderá ocorrer a
desclassificação do candidato que não obtiver a nota
mínima exigida para habilitação.

13.7.2. A decisão do deferimento ou indeferimento
de recurso será publicada no Diário Oficial do Município
de Guarulhos e disponibilizada no site
www.vunesp.com.br.

13.8. O recurso interposto fora da forma e dos
prazos estipulados neste Edital não será conhecido,
bem como não será conhecido aquele que não
apresentar fundamentação e embasamento, ou aquele
que não atender às instruções constantes do “link”
Recursos na página específica do Concurso Público.

13.9. Somente serão considerados os recursos
interpostos para a fase a que se referem e no prazo
estipulado, não sendo aceitos, portanto, recursos
interpostos em prazo destinado a evento diverso
daquele em andamento.

13.10. A interposição de recurso não obsta o regular
andamento do cronograma do Concurso Público.

13.11. No caso de recurso em pendência à época
da realização de algumas das etapas do Concurso
Público, o candidato poderá participar condicionalmente
da etapa seguinte.

13.12. Não será aceito e conhecido recurso
interposto pelos Correios, por meio de fax, e-mail ou
por qualquer outro meio além do previsto neste
Capítulo.

13.13. A Banca Examinadora constitui última instância
para os recursos, sendo soberana em suas decisões,
razão pela qual não caberão recursos adicionais.

13.14. Não será aceito pedido de revisão de
recurso e/ou recurso de recurso.

14. DO PROVIMENTO DO EMPREGO PÚBLICO
14.1. A contratação dar-se-á mediante ato do Chefe

do Executivo, que será publicado no Diário Oficial do
Município de Guarulhos e disponível no site:

www.guarulhos.sp.gov.br.
14.2. O contato realizado pela Prefeitura de

Guarulhos com o candidato, por telefone, não tem
caráter oficial, é meramente informativo, não sendo
aceita a alegação do não recebimento como
justificativa de ausência ou de comparecimento em
data, local ou horário incorretos, sendo do candidato
a responsabilidade de acompanhar pelo Diário Oficial
do Município de Guarulhos a publicação das
respectivas convocações, sob pena de perder o direito
à contratação.

14.3. É de responsabilidade do candidato manter
seu endereço e telefone atualizados, até que se expire
o prazo de validade do Concurso, junto ao Departamento
de Recursos Humanos da PMG, sito a Av. Presidente
Humberto de Alencar Castelo Branco, 1041 –Vila
Augusta – Guarulhos, no horário das 8 às 16h30m,
para viabilizar os contatos necessários, sob pena de
perder o prazo para admissão, caso não seja localizado.

14.4. A contratação dos candidatos aprovados, de
acordo com as necessidades da Administração,
obedecerá rigorosamente à ordem de classificação
final e as condições dispostas no item 2.3 deste Edital.

14.5. A aprovação do candidato nas avaliações
previstas neste Edital não isenta o mesmo da
apresentação dos documentos pessoais exigíveis
para a contratação.

14.6. O prazo para início das atividades será de
15(quinze) dias corridos a contar da convocação,
prorrogável por 01(uma) vez, por igual período, a
pedido do interessado, ou a critério da Administração,
desde que atendida a conveniência do serviço público.

14.7. O não atendimento ao prazo de convocação
ou a não comprovação de preenchimento dos requisitos
previstos, ensejará a exclusão da lista de convocação
e o cancelamento da portaria de admissão/nomeação
caso já tenha sido publicada.

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1. A aprovação no concurso Público não gera

direito à contratação, mas apenas a expectativa de
direito a contratação e à preferência na contratação,
reservando-se a Prefeitura de Guarulhos o direito de
contratar os candidatos aprovados na medida de suas
necessidades e de acordo com a disponibilidade
orçamentária e com estrita observância da ordem de
classificação.

15.2. Serão designados pelo Prefeito Municipal, o
Presidente e os membros da Comissão responsáveis
pela organização do Certame, ficando delegada ao
Presidente a competência para tomar as providências
necessárias à realização de todas as fases do presente
Concurso Público.

15.3. Os casos omissos serão resolvidos pela
Comissão designada para a realização do presente
Concurso Público.

15.4. O resultado final do Concurso será homologado
pelo Prefeito de Guarulhos.

15.5. O não comparecimento à prova objetiva,
qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência
do candidato e resultará a eliminação no Concurso
Público.

15.6. Motivará a eliminação do candidato do
concurso público, sem prejuízo das sanções penais
cabíveis, a burla ou a tentativa de burla a quaisquer
das normas definidas neste Edital e/ou em outros
relativos ao concurso, nos comunicados, nas
instruções aos candidatos e/ou nas instruções
constantes das Provas, bem como o tratamento
incorreto e/ou descortês a qualquer pessoa envolvida
na aplicação das provas, o candidato que:

a.apresentar-se após o horário estabelecido para
fechamento dos portões do prédio, inadmitindo-se
qualquer tolerância;

b.não comparecer às provas seja qual for o motivo
alegado;

c .não apresentar o documento que bem o
identifique;

d.ausentar-se da sala de provas sem o
acompanhamento do fiscal;

e.ausentar-se do local antes de decorrida 75%
(setenta e cinco por cento) do início das provas;

f . ausentar-se da sala de provas levando folha de
respostas ou outros materiais não permitidos, sem
autorização;

g.estiver portando armas, mesmo que possua o
respectivo porte;

h.lançar mão de meios ilícitos para a execução das
provas;

i.for surpreendido em comunicação com outras
pessoas ou utilizando-se de livros, notas ou impressos
não permitidos ou máquina calculadora ou similar;

j.estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo
de equipamento eletrônico ou de comunicação (bip,
telefone celular, relógios digitais, walkman, agenda
eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador ou
outros equipamentos similares), bem como protetores
auriculares;

k .per turbar, de qualquer modo, a ordem dos
trabalhos, incorrendo em comportamento indevido.

15.7. A legislação com vigência após a data de
publicação deste Edital, bem como as alterações em
dispositivos constitucionais, legais e normativos a
ela posteriores não serão objeto de avaliação nas
provas do Concurso.

15.8. O prazo de validade deste concurso será de 2
(dois) anos, a contar da publicação da homologação,
prorrogável por igual período, a juízo da Administração
Municipal.

15.9. A inexatidão das afirmativas ou irregularidades
de documentos, ou outras irregularidades constatadas
no decorrer do processo, verificadas a qualquer tempo,
acarretará a nulidade da inscrição, prova ou a
contratação do candidato, sem prejuízo das medidas
de ordem administrativa, cível ou criminal cabíveis.

15.10. Todos os atos relativos ao presente Concurso,
convocações, avisos e resultados serão publicados
no Diário Oficial do Município de Guarulhos e
divulgados nos sites www.guarulhos.sp.gov.br e
www.vunesp.com.br, entretanto, cabe ao candidato
acompanhar as publicações oficiais – inclusive as
convocações para as provas divulgadas por intermédio
do Diário Oficial do Município.

10.8. Os documentos comprobatórios dos títulos
deverão ser entregues em cópias reprográficas,
autenticadas ou acompanhadas da apresentação do
original para serem vistadas pelo receptor, sendo que:

10.8.1. não serão aceitos protocolos de
documentos ou fac-símile ou por e-mail;

10.8.2. não serão aceitos documentos impressos
via internet que não atendam ao item 10.10. e seus
subitens deste Capítulo;

10.8.3. não serão aceitos, para entrega e
pontuação, documentos originais de diplomas;

10.8.4. poderão ser entregue, no original,
certificados e declarações.

10.9. Todos os títulos deverão ser comprovados
por documentos que contenham as informações
necessárias ao perfeito enquadramento e consequente
valoração.

10.9.1. Quando o nome do candidato for diferente
do constante nos documentos apresentados, deverá
ser anexado comprovante de alteração do nome.

10.9.2. Quando o documento não comprovar
explicitamente que o título se enquadra na área exigida
na Tabela de Títulos, o candidato poderá entregar,
também, de acordo com o item 10.10 e seus subitens,
o histórico escolar, para o caso de entrega do diploma,
ou declaração da instituição que emitiu o documento,
na qual declara a(s) área(s) de concentração e/ou
programa(s) e/ou linha(s) de pesquisa(s) do título.

10.10. Os comprovantes deverão estar em papel
timbrado da instituição, com nome, emprego público
e assinatura do responsável e,

10.10.1. no caso de certificado/declaração de
conclusão de curso de doutorado ou de mestrado,
deverá constar a data da homologação do respectivo
título ou da respectiva ata de defesa;

10.10.2. no caso de certificado/declaração de
conclusão de curso de pós-graduação lato sensu,
deverão constar a carga horária total e o período de
realização do curso;

10.10.3. no histórico escolar, deverão constar o rol
das disciplinas com as respectivas cargas horárias,
notas ou conceitos obtidos pelo aluno e o título do
trabalho, conforme o caso (monografia, dissertação
ou tese).

10.11. Os títulos obtidos no exterior deverão ser
revalidados por universidades oficiais que mantenham
cursos congêneres, credenciados nos órgãos
competentes.

10.12. Os títulos obtidos no exterior não passíveis
de revalidação deverão ser traduzidos por tradutor
oficial juramentado.

10.13. Os documentos entregues para a prova de
títulos não serão devolvidos.

10.14. Comprovada, em qualquer tempo, a
irregularidade ou ilegalidade na obtenção do título, o
candidato terá anulada a respectiva pontuação e,
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15.11. Em caso de alteração de algum dado
cadastral, até a realização das provas, o candidato
deverá requerer a atualização à Fundação VUNESP
ou, após a finalização do Concurso, à PREFEITURA
DE GUARULHOS, por meio de formulário específico
protocolado no Departamento de Recursos Humanos
da PMG, sito na Av. Presidente Humberto de Alencar
Castelo Branco, 1041 –Vila Augusta – Guarulhos, no
horário das 8 às 16h30m.

15.12. Os aposentados em emprego/função/cargo
públicos, desde que a aposentadoria não seja por
invalidez, somente serão contratados, mediante
aprovação neste Concurso, se as funções estiverem
previstas nas acumulações legais previstas pela
Constituição Federal. Nesse caso, o aposentado
deverá apresentar, na data da contratação, certidão
expedida pelo órgão competente, que indique o tipo
de aposentadoria.

15.13. A Prefeitura de Guarulhos e a Fundação
VUNESP não se responsabilizam por eventuais
prejuízos ao candidato decorrentes de:

a.endereço não atualizado;
b.endereço de difícil acesso;
c .correspondência devolvida pela ECT por razões

diversas de fornecimento e/ou endereço errado do
candidato;

d.correspondência recebida por terceiros.
15.14. A Prefeitura de Guarulhos e a Fundação

VUNESP se eximem das despesas decorrentes de
viagens e estadas dos candidatos para
comparecimento a qualquer prova do Concurso
Público, bem como objetos pessoais esquecidos e
danificados nos locais de prova.

15.15. A qualquer tempo poder-se-á anular a
inscrição, prova ou tornar sem efeito a nomeação do
candidato, desde que verificadas falsidades ou
inexatidões de declarações ou informações prestadas
pelo candidato ou irregularidades na inscrição, nas
provas e títulos ou nos documentos.

15.16. Os itens deste Edital poderão sofrer
eventuais alterações, atualizações ou acréscimos
enquanto não consumada a providência ou evento
que lhes disser respeito, até a data da convocação
dos candidatos para as provas correspondentes,
circunstância que será mencionada em Edital ou aviso
a ser publicado, sendo do candidato a responsabilidade
de acompanhar pelo Diário Oficial do Município de
Guarulhos as eventuais retificações.

15.17. Não será fornecida informação relativa à
convocação, ao resultado das provas e resultado final
via telefone ou e-mail, bem como atestados ou
declarações pela participação no Certame.

15.18. No dia da realização das provas não serão
fornecidas, por qualquer membro da equipe de
aplicação ou pelas autoridades presentes, informações
referentes ao conteúdo das provas ou os critérios de
avaliação e classificação.

15.19. As despesas relativas à participação do
candidato no Concurso e à apresentação para
admissão e exercício correrão à expensas do próprio
candidato.

15.20. A Prefeitura de Guarulhos e a Fundação
VUNESP não se responsabilizam por quaisquer
cursos, textos, apostilas e outras publicações
referentes a este Concurso.

15.21. Decorridos 90 (noventa) dias da homologação
o Concurso e não caracterizando qualquer óbice, é
facultada a incineração da prova e demais registros
escritos, inclusive os documentos de solicitação de
isenção de taxa de inscrição, mantendo-se, porém, pelo
prazo de validade do concurso, os registros eletrônicos.

15.22. Será fornecido ao candidato certificado de
habilitação em concurso, somente dos concursos
realizados nos últimos 5 (cinco) anos , com a finalidade
de atestar a condição de aprovado, não gerando
nenhum direito a contratação no presente certame.

15.22.1. Para solicitar o certificado de habilitação,
o candidato deverá acessar|: http://
p o r t a l d o s e r v i d o r . g u a r u l h o s . s p . g o v . b r /
certificado_aprovacao.php?p=1467289300472

ANEXO I DO EDITAL DE ABERTURA Nº 01/
2016-SAM01

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Promover aprendizagens significativas, que

favoreçam a inclusão dos educandos no mundo da
cultura, da ciência, da arte e do trabalho; Desenvolver
o trabalho considerando a pluralidade sócio-cultural,
respeitando a diversidade dos educandos, tendo em
vista o desenvolvimento de valores, atitudes, do
sentido de justiça, de solidariedade e ética, essenciais
ao convívio social; Participar das reuniões pedagógico-
administrativas e de atividades relacionadas ao Projeto
Pedagógico da Escola; Planejar, elaborar, desenvolver,
avaliar e responsabilizar-se pelas atividades
pedagógicas em conjunto com o coletivo da escola,
embasando-se nas diretrizes da Secretaria Municipal
de Educação; Discutir coletivamente a organização e
util ização dos espaços, dos equipamentos, dos
materiais pedagógicos e recursos disponíveis na
escola e comunidade;

Propor e desenvolver estratégias pedagógicas
diferenciadas e/ou encaminhamentos, quando
necessário para os educandos que necessitem de
maior atenção em relação aos aspectos específicos
do desenvolvimento e da aprendizagem; Manter diálogo
frequente com os pais dos educandos ou seus
responsáveis, informando-os sobre o processo de
desenvolvimento e aprendizagem, e obtendo deles
dados que possam facilitar o processo educativo;

Elaborar, desenvolver, acompanhar e avaliar
coletivamente os projetos desenvolvidos pela/na
escola e seus resultados no processo de
desenvolvimento e aprendizagem dos educandos;
Participar dos diversos espaços formativos que
contribuam para sua prática pedagógica; Participar da
elaboração do Calendário Escolar, respeitando a carga
horária anual, conforme legislação vigente; Articular a
integração escola-família-comunidade, de modo a
favorecer ações conjuntas; Manter atualizados os
Diários de Classe e demais registros que revelem o
processo de desenvolvimento e aprendizagem dos

educandos; Prestar atendimento aos educandos quando
enfermos ou acidentados e, se necessário,
acompanhá-los à residência ou para eventual
assistência médica, mediante autorização de seu
superior; Comunicar aos gestores da escola casos de
doenças infecto-contagiosas entre os educandos e/
ou comunidade escolar; Acompanhar, coordenar e
orientar os momentos de merenda escolar, bem como
auxiliar os educandos com dificuldades motoras na
alimentação e higiene, com vistas ao desenvolvimento
de sua autonomia; Estar atento e responsabilizar-se
pelos educandos durante o período de atividades
escolares; Realizar avaliação pedagógica dos alunos
com deficiência, visando sua inserção na classe
(regular ou especial) mais adequada ao seu
desenvolvimento global; Favorecer a inclusão social
dos educandos com necessidades educativas
especiais, orientar e acompanhar os educandos na
entrada e saída do período, na organização e cuidados
com seus pertences pessoais; Participar de
comissões, grupos de trabalho ou de estudos, quando
designado por seu superior hierárquico; Obedecer às
normas de segurança Executar outras atividades afins
à sua Unidade Funcional, a partir das necessidades e
demandas da área e de conformidade com as
orientações dadas pela sua chefia imediata; Operar
equipamentos e sistemas de informática e outros,
quando autorizado e necessário ao exercício das
demais atividades; Manter organizados, limpos e
conservados os materiais, máquinas, equipamentos
e local de trabalho sob sua responsabilidade.

ANEXO II DO EDITAL DE ABERTURA Nº 01/
2016-SAM01

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
No que se refere à atualização da legislação

indicada, deve ser considerada a legislação atualizada,
desde que vigente, tendo como base até a data da
publicação oficial do Edital.

ENSINO SUPERIOR COMPLETO
Para os cargos de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO

BÁSICA e PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
– EDUCAÇÃO FÍSICA

CONHECIMENTOS GERAIS
LÍNGUA PORTUGUESA: Leitura e interpretação

de diversos tipos de textos (literários e não literários).
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado
das palavras. Pontuação. Classes de palavras:
substantivo, adjetivo, numeral, artigo, pronome, verbo,
advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido
que imprimem às relações que estabelecem.
Concordância verbal e nominal. Regência verbal e
nominal. Colocação pronominal. Crase.

MATEMÁTICA: Operações com números reais.
Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum.
Potências e raízes. Razão e proporção. Porcentagem.
Regra de três simples e composta. Média aritmética
simples e ponderada. Juro simples. Equação do 1.º e
2.º graus. Sistema de equações do 1.º grau. Relação
entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de
medidas usuais. Geometria: forma, perímetro, área,
volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Resolução de
situações-problema.

ATUALIDADES: Questões relacionadas a fatos
políticos, econômicos, sociais e culturais, nacionais
e internacionais, ocorridos a partir do 1o semestre de
2016 divulgados na mídia local e/ou nacional.

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS E
LEGISLAÇÃO Para o cargo de PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO BÁSICA

TEMÁRIO: A educação enquanto processo de
humanização; A educação baseada na ética, estética,
solidariedade e respeito ao bem comum; A educação
em direitos humanos; Educação Inclusiva; Prevenção
e enfrentamento da violência; Aprendizagem e
desenvolvimento: afetividade, construção do
conhecimento, zona de desenvolvimento proximal; A
ludicidade enquanto dimensão humana; Avaliação: o
papel do erro, a relação entre a avaliação e o fracasso
escolar, os registros do educando e do educador no
acompanhamento dos processos de aprendizagem e
desenvolvimento; A concepção de ciclos e a
reorganização dos tempos e espaços escolares; A
educação e os tempos de vida: Concepção de
infância(s); Educação de Jovens e Adultos: identidade,
trajetória, cultura e singularidades; Metodologias:
pedagogia participativa na infância, juventude e vida
adulta; trabalho coletivo, foco nos educandos (sujeitos);
tecnologias e mediação pedagógica; projetos como
modalidade organizativa do trabalho pedagógico:
cotidiano e contextos; reflexão sobre a prática; A
relação entre família/comunidade e escola na
contemporaneidade; Currículo – educação integral;
alfabetização, interdisciplinaridade, protagonismo e
autoria; emancipação humana; o educando e as
múltiplas linguagens – o direito às artes e à expressão;
sexualidade; relações de gênero na educação escolar;
ciências e cotidiano; leitura, escrita e oralidade no
processo de alfabetização e letramento; a matemática
e a construção do pensamento matemático pela
problematização de situações do cotidiano e resolução
de problemas matemáticos; a educação e a cultura
corporal de movimento; o educando e as artes;
Sustentabilidade e educação. 
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LIMA, Elvira Souza. Ciclos de Formação: uma
reorganização do tempo escolar. São Paulo: Interália, 2011.

LOUREIRO, Carlos Frederico B. Sustentabilidade
e educação – um olhar da ecologia política. São Paulo,
SP. Editora: Cortez, 2012.

MORAN, J. M. Novas tecnologias e mediação
pedagógica. Campinas, SP. Papirus, 2000.

NEIRA, Marcos Garcia. Pedagogia da cultura
corporal críticas e alternativa. São Paulo: Phorte, 2008.

NOGUEIRA, Maria Alice. Família e escola na
contemporaneidade. In: Educação e Realidade. V. 31
(2), jul/dez 2006. Disponível em:

http://seer.ufrgs.br/educacaoerealidade/ar ticle/
viewFile/6850/4121 (Acessado em 01/05/2016).

OLIVEIRA, Martha Kohl de. Vygotsky: aprendizado
e desenvolvimento: um processo sócio-histórico. São
Paulo: Scipione, 1997.

OLIVEIRA, Zilma Ramos (org.). O trabalho do
professor na educação infantil. São Paulo: Biruta, 2014.

SMOLE, Kátia Stocco; MUNIZ, Cristiano Alberto. A
matemática em sala de aula: Reflexões e propostas
para os anos iniciais do ensino fundamental. Porto
Alegre: Artmed, 2013.

VASCONCELLOS, Celso. Avaliação da
aprendizagem. São Paulo: Libertad, 2005.

VIGOTSKY, L. A formação social da mente. 2ª ed.
São Paulo: Martins, 2007.

3.Vídeos:
Criança, A alma do negócio – Direção: Estela Renner,

2008;
Muito além do peso – Direção: Estela Renner, 2012;
Quando sinto que já sei – Direção:Antônio Sagrado,

Anderson Lima e Raul Perez, 2014;
Tarja Branca: A Revolução que Faltava – Direção:

Cacau Rhoden, 2013.

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS E
LEGISLAÇÃO para o cargo de PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO BÁSICA – EDUCAÇÃO FÍSICA

TEMÁRIO: A educação enquanto processo de
humanização; A educação baseada na ética, estética,
solidariedade e respeito ao bem comum; A educação
em direitos humanos; Educação Inclusiva; Prevenção
e enfrentamento da violência; Aprendizagem e
desenvolvimento: afetividade, construção do
conhecimento, zona de desenvolvimento proximal; A
ludicidade enquanto dimensão humana; Avaliação: o
papel do erro, a relação entre a avaliação e o fracasso
escolar, os registros do educando e do educador no
acompanhamento dos processos de aprendizagem e
desenvolvimento; A concepção de ciclos e a
reorganização dos tempos e espaços escolares; A
educação e os tempos de vida: Concepção de
infância(s); Educação de Jovens e Adultos: identidade,
trajetória, cultura e singularidades; Metodologias:
pedagogia participativa na infância, juventude e vida
adulta; trabalho coletivo, foco nos educandos (sujeitos);
tecnologias e mediação pedagógica; projetos como
modalidade organizativa do trabalho pedagógico:
cotidiano e contextos; reflexão sobre a prática; A
relação entre família/comunidade e escola na
contemporaneidade; Currículo – educação integral;
alfabetização, interdisciplinaridade, protagonismo e
autoria; emancipação humana; o educando e as
múltiplas linguagens – o direito às artes e à expressão;
sexualidade; relações de gênero na educação escolar;
ciências e cotidiano; leitura, escrita e oralidade no
processo de alfabetização e letramento; a matemática
e a construção do pensamento matemático pela
problematização de situações do cotidiano e resolução
de problemas matemáticos; a educação e a cultura
corporal de movimento; o educando e as artes;
Sustentabilidade e educação.

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA:
1.LEGISLAÇÃO:
Legislação Federal
BRASIL. Ministério da Educação. Diretrizes

Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica –
MEC/SEB: Brasília, 2013. 

Constituição da República Federativa do Brasil
de 1988 – Artigo 5o, Artigos 37 ao 41, 205 a 214 e 227
ao 229;

Lei Federal no 8.069, de 13/07/90 – Dispõe sobre
o Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá outras
providências. Artigos 1o ao 6o, 15 ao 18-B, 53 ao 59 e
136 ao 137.

Lei Federal no. 9.394, de 20/12/96 – Estabelece
as Diretrizes e Bases da Educação Nacional;

Lei Federal no 10.436, de 24/04/02 – Dispõe sobre
a Língua Brasileira de Sinais - Libras e dá outras
providências;

Lei Federal no 11.645, de 10/03/08 – Altera a Lei
no 9.394, de 20/12/96, modificada pela Lei no 10.639,
de 09/01/03, que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional, para incluir no currículo oficial da
rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História
e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”;

Lei Federal no 13.005, DE 25/06/14 – Aprova o
Plano Nacional de Educação (PNE) e dá outras
providências;

Lei Federal no 13.257, de 08/03/2016 – Dispõe
sobre as políticas públicas para a primeira infância e
altera a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto
da Criança e do Adolescente); o Decreto-Lei no 3.689,
de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal);
a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada
pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943; a
Lei no 11.770, de 9 de setembro de 2008; e a Lei
no 12.662, de 5 de junho de 2012”. – Artigos 1o ao 18
e Artigos 25 ao 36.

Legislação Municipal
a)Legislação:
Decreto no 23.798, de 15/05/06 – Dispõe sobre

instituição do “Conselho Escolar”;
Decreto no 33.349 de 01/04/2016 – Dispõe sobre a

organização da Educação Básica, no que tange a sua
competência: Educação Infantil (creche e pré-escola)
e Ensino Fundamental (anos inicias) nas escolas da
Prefeitura de Guarulhos, e dá outras providências;

Lei no 6.058, de 04/03/05  – Dispõe sobre a
estrutura, organização e funcionamento da carreira e
remuneração do Magistério Público do Município de
Guarulhos, alterada pelas Leis no 6.122/2006, no 6.338/
2007, no 6.711/2010 e no 6.839/2011;

Portaria no 080/2013 SE, DE 27/09/13 – Dispõe
sobre Acompanhamento da frequência escolar dos
educandos matriculados na rede municipal de ensino;

Portaria no 095/2014 SE, DE 17/12/14 – Dispõe
sobre Regulamentação da Educação de Jovens e
Adultos do Ensino Fundamental nas Escolas da
Prefeitura de Guarulhos (revogada a Portaria 104/13).

Publicações da Secretaria Municipal de Guarulhos,
disponíveis em: http://www.guarulhos.sp.gov.br/
pagina/publica%C3%A7%C3%B5es”.

a)Quadro de Saberes Necessários (QSN) – 2010;
oAvaliação Educacional;
oEducação Inclusiva: história, concepções e

políticas públicas;
oEducação Inclusiva: violência contra crianças e

adolescentes.
BIBLIOGRAFIA:
AUAD, Daniela. Educar meninas e meninos: relações

de gênero na escola. São Paulo: Contexto, 2006.
CAVALLEIRO, Eliane dos Santos. Do silêncio do lar.

Racismos, preconceitos e discriminação na educação
infantil. São Paulo: Ed Contexto, 2000 FREIRE, Paulo.
Não há docência sem discência (Cap. I). In: Pedagogia
da autonomia: saberes necessários à prática
educativa. ed. 43ª. São Paulo: Paz e Terra, 2011.

KISHIMOTO, Tizuko M. (org.). Jogo, brinquedo,
brincadeira e a educação. 13ª Edição. São Paulo:
Cortez, 2010.

NOGUEIRA, Maria Alice. Família e escola na
contemporaneidade. In: Educação e Realidade. V. 31
(2), jul/dez 2006. Disponível em:

http://seer.ufrgs.br/educacaoerealidade/ar ticle/
viewFile/6850/4121 (Acessado em 01/05/2016).

OLIVEIRA, Martha Kohl de. Vygotsky: aprendizado
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e desenvolvimento: um processo sócio-histórico. São
Paulo: Scipione, 1997.

VASCONCELLOS, Celso. Avaliação da
aprendizagem. São Paulo: Libertad, 2005.

VIGOTSKY, L. A formação social da mente. 2ª ed.
São Paulo: Martins, 2007.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS para o cargo
de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA –
EDUCAÇÃO FÍSICA

TEMÁRIO: Contextualização sócio-política da
Educação Física. Esporte na escola (teoria e prática
conscientizadora). Cultura popular e educação física
escolar no Ensino Fundamental. Características
socioafetivas, motoras e cognitivas através do jogo;
o jogo cooperativo. Corpo, sociedade e a construção
da cultura corporal do movimento. Aspectos gerais do
corpo humano. Socorros de urgência aplicados à
Educação Física. Aspectos psicossociais.
Planejamento e sua evolução. Metodologia, avaliação
na Educação Física escolar. A Educação Física no
currículo da Educação Básica: significados e
possibilidades. Perspectivas educacionais através do
lúdico. As diferentes tendências pedagógicas da
Educação Física na escola.

BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA SUGERIDA:
BETTI, Mauro. Educação Física e Sociedade, São

Paulo: Movimento, 1991.
CASTELLANI FILHO, Lino. Educação Física no Brasil:

a história que não se conta. Campinas: Papirus, 1991.
DAÓLIO, Jocimar. Da cultura do corpo. Campinas:

Papirus, 1995.
FREIRE, João Batista. Educação de corpo inteiro:

teoria e prática da educação física. São Paulo:
Scipione, 1989.

MEDINA. João Paulo S. A educação Física cuida
do corpo...e “mente”: Bases para a renovação e
transformação da educação física. 9º ed. Campinas:
Papirus,1990.

NEIRA M. G; NUNES M. L. F. Pedagogia da Cultura
Corporal: críticas e alternativas, São Paulo: Phorte, 2006.

NEIRA M. G. Ensino de educação física. São Paulo:
Thomson Learning, 2007- (Coleção ideias em ação/
coordenadora Anna Maria Pessoa de Carvalho).

SOARES, Carmem Lucia ET AL. Metodologia do
ensino da educação física. São Paulo: Cortez, 1992.

ANEXO III DO EDITAL DE ABERTURA Nº 01/
2016-SAM01

PERFIL PSICOLÓGICO DO EMPREGO PÚBLICO
DE PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO BÁSICA (com
atuação no Ensino Fundamental de 1º ao 5º ano e
Educação de Jovens e Adultos anos iniciais)
CARACTERÍSTICAS/DIMENSÕES/DEFINIÇÃO

AGRESSIVIDADE CONTROLADA E BEM
CANALIZADA - Adequada

Deve predominar o controle das emoções, reagindo
aos estímulos de forma equilibrada e utilizando de
seu potencial intelectual para adaptar-se rapidamente
às situações inesperadas. Assim, deve ter condições
de controlar sua agressividade verbal e física no
relacionamento do seu dia a dia profissional. Deve
ainda apresentar autocrítica que contribua com o seu
desempenho e desenvolvimento profissional, bem
como respeito a normas, hierarquia e regras em vigor.

ANSIEDADE – Adequada
O nível de ansiedade deve manter-se sobre controle

ou ser utilizado para estimular ações preventivas e/
ou atitudes combativas, de forma assertiva e com
ponderação, em situações inesperadas e de conflitos.
Assim é esperado que administre o seu nível de
ansiedade adequadamente no ambiente interno e
externo de trabalho, para que não prejudique sua
integridade física e mental, bem como das crianças e
adolescentes sob sua orientação e cuidados. Desta
forma mantendo o nível de impulsividade e
precipitação adequados.

ATENÇÃO – Adequada
Trata da capacidade e do esforço realizado para

focalizar, selecionar, dividir e alternar, processando
estímulos do meio ambiente em detrimento de outros.
Desta forma, o indivíduo torna-se capaz de utilizar
seus recursos cognitivos para emitir respostas rápidas
e adequadas diante de estímulos que julgue importantes.

AUTOCRITICA – Adequada
Saber reconhecer a própria conduta e avaliar se ela

está em conformidade, no todo ou em parte, com
padrões por ela adotados, bem como perceber
realisticamente as qualidades e defeitos do próprio
caráter. Assim, apresentar capacidade de observar
sua atuação profissional no ambiente de trabalho, em
especial com as crianças e adolescentes,
possibilitando auto avaliação e, se necessário, a
mudança comportamental.

CRIATIVIDADE – Adequada
Capacidade para inovar, criar, desenvolver novas

ideias e projetos, a partir dos recursos disponíveis
que resultem em contribuições efetivas. Habilidade
para extrair conclusões e soluções da própria
experiência anterior e da vivência interna,
apresentando soluções novas de forma a buscar
formas cada vez mais eficazes de realizar ações e
atingir objetivos. Desta forma, utilizando-se de suas
condições intelectual e emocional para resolução
adequada da situação, ou seja, dar a resposta certa
para o momento e para a situação problema.

COMUNICAÇÃO – Boa
Facilidade para manipular os termos linguísticos na

expressão do pensamento, por meio de verbalização
clara, expressando-se com desembaraço,
demonstrando habilidade de expressar ideias com
lógica e objetividade, sendo eficiente e eficaz na
comunicação.

CONTROLE EMOCIONAL – Adequado
Capacidade de conhecimento que temos dos nossos

estados internos e da influência que estes têm sobre
o nosso pensamento, comportamento e atitudes,
possibilitando uma atitude de condução assertiva
frente às situações de pressões, demonstrando
equilíbrio emocional, mantendo a flexibilidade com
assertividade, eficiente e eficácia, tão necessários
para o desempenho da função.

DISPOSIÇÃO PARA O TRABALHO – Boa
Capacidade de lidar, de maneira produtiva, com

tarefas sob sua responsabilidade, participando de
maneira construtiva e suportando uma longa exposição
a agentes estressores, sem permitir que causem
danos importantes ao organismo, mantendo um bom
nível de energia interna durante toda a jornada de
trabalho e, ainda, a interação com o meio de maneira
adequada, independente dos danos causados devido
às situações conflitantes e estressantes do trabalho.
Energia, resistência, alto potencial para trabalhar,
buscando excelência nas tarefas que realiza.

FLEXIBILIDADE DE CONDUTA – Adequada
Capacidade de se adaptar a diferentes pessoas,

situações e às mudanças no ambiente de trabalho,
em especial para lidar com as diferenças individuais.
Assim, deve demonstrar capacidade para flexibilizar
sua conduta, estimando, dentre as atitudes possíveis
para atuação, àquela que é mais eficiente para
solucionar os problemas e exigências com os quais
se depara, compreendendo de forma adequada a
realidade que o cerca.

INICIATIVA E DECISÃO – Adequada
Capacidade de empreender uma ação por decisão

própria diante das necessidades de tarefas ou
situações. As atividades principais do emprego público,
entre outras, envolvem administração de conflitos e a
resolução de problemas que requerem atitudes firmes,
ágeis e que demonstrem segurança e domínio da
situação.

INTELIGÊNCIA GERAL – Adequada
Grau de inteligência geral (fator G) dentro de faixa

mediana padronizada para a análise, aliado à
receptividade para incorporar novos conhecimentos,
reestruturar conceitos já estabelecidos e lembrar dos
associados aos mesmos, a fim de conduzir
adequadamente seu comportamento.

RESPONSABILIDADE – Adequada
É apresentar competência para se comportar de

maneira sensata ou responsável assumindo as
consequências pelos seus atos e corrigindo se necessário.

PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - Adequado
Capacidade de ordenar o material e coordenar as

ações de trabalho de forma a facilitar a execução das
tarefas. Apresentar capacitação para planejar visando
o objetivo estabelecido, devendo considerar as
diferenças individuais, as condições existentes e prazo
necessário para a realização do proposto, buscando
a melhorar a qualidade de ensino.

RELACIONAMENTO INTERPESSOAL – Adequado
Estabelecer um bom nível no trato com as pessoas

que o permita manter acessível ao diálogo e aperceber-
se e reagir adequadamente às necessidades,
sentimentos os outros, com empatia necessária frente
às diferentes situações, de maneira a gerir e motivar
colegas buscando os melhores resultados, por meio
de interação, gerando confiança, proporcionando um
ambiente positivo e produtivo.

SINAIS DISRITMICOS – Diminuídos
A presença de sinais disrítimicos representa um

risco potencial à integridade pessoal e de outrem,
uma vez que as atividades do emprego público exigem
pleno equilíbrio tensional.

SINAIS FÓBICOS – Diminuídos
A presença de sinais de medo patológico ou

irracional com dificuldade para manter o autocontrole
indica distanciamento do perfil em tela, pois para o
desenvolvimento de suas atividades é necessário ter
atitudes equilibradas.

Dimensões:
BOM – Acima dos níveis medianos
ADEQUADO – Dentro dos níveis medianos
DIMINUIDO – Abaixo dos níveis medianos
PERFIL PSICOLÓGICO DO EMPREGO PÚBLICO

DE PROFESSOE DE EDUCAÇÃO FISICA
CARACTERÍSTICAS/DIMENSÕES/DEFINIÇÕES

AGRESSIVIDADE CONTROLADA E BEM
CANALIZADA - Adequada

Deve predominar o controle das emoções, reagindo
aos estímulos de forma equilibrada e utilizando de
seu potencial intelectual para adaptar-se rapidamente
às situações inesperadas. Assim, deve ter condições
de controlar sua agressividade verbal e física no
relacionamento do seu dia a dia profissional. Deve
ainda apresentar autocrítica que contribua com o seu
desempenho e desenvolvimento profissional, bem
como respeito a normas, hierarquia e regras em vigor.

ANSIEDADE – Adequada
O nível de ansiedade deve manter-se sobre controle

ou ser utilizado para estimular ações preventivas e/
ou atitudes combativas, de forma assertiva e com
ponderação, em situações inesperadas e de conflitos.
Assim é esperado que administre o seu nível de
ansiedade adequadamente no ambiente interno e
externo de trabalho, para que não prejudique sua
integridade física e mental, bem como das crianças e
adolescentes sob sua orientação e cuidados. Desta
forma mantendo o nível de impulsividade e
precipitação adequados.

ATENÇÃO – Adequada
Trata da capacidade e do esforço realizado para

focalizar, selecionar, dividir e alternar, processando
estímulos do meio ambiente em detrimento de outros.
Desta forma, o indivíduo torna-se capaz de utilizar
seus recursos cognitivos para emitir respostas rápidas
e adequadas diante de estímulos que julgue importantes.

AUTOCRITICA – Adequada
Saber reconhecer a própria conduta e avaliar se ela

está em conformidade, no todo ou em parte, com
padrões por ela adotados, bem como perceber
realisticamente as qualidades e defeitos do próprio
caráter. Assim, apresentar capacidade de observar
sua atuação profissional no ambiente de trabalho, em
especial com as crianças e adolescentes,
possibilitando auto avaliação e, se necessário, a
mudança comportamental.

CAPACIDADE DE IMPROVISAÇÃO – Adequada
Agir com presteza, criatividade e agilidade após

análise da situação, considerando todas as
especificidades e natureza do problema, tomando
decisões que a situação requer.

COMUNICAÇÃO – Boa
Facilidade para manipular os termos linguísticos na

expressão do pensamento, por meio de verbalização
clara, expressando-se com desembaraço, demonstrando
habilidade de expressar ideias com lógica e objetividade,
sendo eficiente e eficaz na comunicação.

CONTROLE EMOCIONAL – Adequado
Capacidade de conhecimento que temos dos nossos

estados internos e da influência que estes têm sobre
o nosso pensamento, comportamento e atitudes,
possibilitando uma atitude de condução assertiva
frente às situações de pressões, demonstrando
equilíbrio emocional, mantendo a flexibilidade com
assertividade, eficiente e eficácia, tão necessários
para o desempenho da função.

DINAMISMO – Bom
Tendência para o que é empreendedor; espírito

energético; energia ou vitalidade.
FLEXIBILIDADE DE CONDUTA – Adequada
Capacidade de se adaptar a diferentes pessoas,

situações e às mudanças no ambiente de trabalho,
em especial para lidar com as diferenças individuais.
Assim, deve demonstrar capacidade para flexibilizar
sua conduta, estimando, dentre as atitudes possíveis
para atuação, àquela que é mais eficiente para
solucionar os problemas e exigências com os quais
se depara, compreendendo de forma adequada a
realidade que o cerca.

INICIATIVA E DECISÃO – Adequada
Capacidade de empreender uma ação por decisão

própria diante das necessidades de tarefas ou situações.
As atividades principais do emprego público, entre outras,
envolvem administração de conflitos e a resolução de
problemas que requerem atitudes firmes, ágeis e que
demonstrem segurança e domínio da situação.

INTELIGÊNCIA GERAL – Adequada
Grau de inteligência geral (fator G) dentro de faixa

mediana padronizada para a análise, aliado à
receptividade para incorporar novos conhecimentos,
reestruturar conceitos já estabelecidos e lembrar dos
associados aos mesmos, a fim de conduzir
adequadamente seu comportamento.

LIDERANÇA – Adequada
Capacidade de integrar as pessoas para que se

envolvam voluntariamente em tarefas para a
concretização de objetivos comuns. Assim, é esperado
que apresente condição de exercer a liderança de forma
assertiva, de acordo com a situação e o ambiente. Em
especial exercendo a sua autoridade com as crianças
e adolescentes no limite de seu papel profissional de
forma segura e tranquila. Enfim, apresente capacidade
de estabelecer critérios, de orientar, dirigir ou controlar
as atitudes, ações e comportamento nas atividades e
situações do dia a dia.

PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - Adequado
Capacidade de ordenar o material e coordenar as

ações de trabalho de forma a facilitar a execução das
tarefas. Apresentar capacitação para planejar visando
o objetivo estabelecido, devendo considerar as
diferenças individuais, as condições existentes e
prazo necessário para a realização do proposto,
buscando a melhorar a qualidade de ensino.

RELACIONAMENTO INTERPESSOAL –
Adequado

Estabelecer um bom nível no trato com as pessoas
que o permita manter acessível ao diálogo e aperceber-
se e reagir adequadamente às necessidades,

sentimentos os outros, com empatia necessária frente
às diferentes situações, de maneira a gerir e motivar
colegas buscando os melhores resultados, por meio
de interação, gerando confiança e proporcionando um
ambiente positivo e produtivo.

SINAIS DISRITMICOS – Diminuídos
A presença de sinais disrítimicos representa um

risco potencial à integridade pessoal e de outrem,
uma vez que as atividades do emprego público exigem
pleno equilíbrio tensional.

SINAIS FÓBICOS – Diminuídos
A presença de sinais de medo patológico ou

irracional com dificuldade para manter o autocontrole
indica distanciamento do perfil em tela, pois para o
desenvolvimento de suas atividades é necessário ter
atitudes equilibradas.

Dimensões:
BOM – Acima dos níveis medianos
ADEQUADO – Dentro dos níveis medianos
DIMINUIDO – Abaixo dos níveis medianos
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 02/2016-SAM01

O Diretor do Departamento de Recursos Humanos,
Renato Garcia, no uso de suas atribuições legais,
considerando o que consta do Processo Administrativo
nº 46.159/2012 e em cumprimento ao Mandado de
Segurança nº 0042550-03.2012.8.26.0224;

TORNA PÚBLICO
1 – A CONVOCAÇÃO do candidato JORGE

BATISTA LÁZARO, participante do Concurso Público:
1541 - ALUNO GUARDA CIVIL MUNICIPAL –
MASCULINO, para Avaliação Psicológica, conforme
item 7 do Edital de Abertura 03/2011-SAM01;

2 - O candidato deverá comparecer no dia 15/08/2015
às 09h00, munido de documento de identificação original
com foto, à Av. Pio XII nº 18 – Macedo – Guarulhos.

3 – Caso o candidato não atenda a presente
convocação terá exauridos os direitos de realizar a
referida avaliação.

EDITAL DE ABERTURA N° 02/2016-SAM 01
O Diretor do Departamento de Recursos

Humanos da Secretar ia de Administração e
Modernização, no uso de suas atribuições legais,
faz saber que fará realizar concurso público, regido
de acordo com as presentes Instruções Especiais
e seus Anexos, sob a Fundação para o Vestibular
da Universidade Estadual Paul ista “Júl io de
Mesquita Fi lho” – Fundação VUNESP, para
preenchimento de vagas nos empregos públicos
constantes da Tabela abaixo, da Prefei tura de
Guarulhos, a realizar-se de acordo com Lei Federal
nº 7.853/1989, Lei Orgânica Municipal de Guarulhos,
Leis Municipais nºs. 4.772/96, 6.289/2007, 6.359/
2008, 6.501/2009, 6.820/2011 e 7.119/2013,
Decretos Municipais n.°s 15.214/1989, 22.353/2003,
23.704/2006, 25.064/2008, 28.939/2011 e 29.086/
2011, obedecidas às normas deste Edi tal  e
autorização contida no processo nº 8.909/2016.

O Concurso Público será regido pelas instruções
especiais a seguir transcritas.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS
1. DOS EMPREGOS PÚBLICOS
1.1. Os empregos, as vagas, a escolaridade, as

exigências, a carga horária semanal e os salários são
estabelecidos adiante.
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 1.2. A descrição sumária das atribuições dos
empregos públicos constantes da Tabela do item

1.1 consta no Anexo I deste Edital.
1.3. O Concurso destina-se a selecionar candidatos

para preenchimento pelo regime da Consolidação das
Leis do Trabalho – CLT.

1.4. Os salários mencionados referem-se ao mês
de agosto/2016 e serão reajustados de acordo com
os percentuais aplicados pela Prefeitura de Guarulhos
aos salários dos servidores públicos municipais da
mesma categoria.

1.5. De acordo com a necessidade e conveniência

da Administração, a carga horária do emprego poderá
ser estendida e/ou realizadas em regimes de plantões,
bem como aos sábados, domingos e feriados.

1.6. Aos servidores que trabalharem no sistema de
turno e revezamento de 12x36 horas obedecerão ao
estabelecido pela Portaria nº 016/2009-SS, de 13/03/2009.

1.7. Aos candidatos contratados no emprego de
Médico nas diversas especialidades, poderá ser
concedida gratificação, no valor total ou proporcional
exposto na tabela a seguir, de acordo com critérios
estabelecidos através da Lei Municipal nº 6.820/2011
e Decretos regulamentadores, a saber:

em várias cidades do Estado de São Paulo.
2.6.1. Este programa, além de oferecer facilidade para

os candidatos que não tem acesso à internet, é
completamente gratuito e permitido a todo cidadão. Para
utilizar os equipamentos, basta fazer o cadastro,
apresentando o RG, nos próprios Postos Acessa São Paulo.

2.7. O candidato, no período de inscrição, deverá:
a)acessar o site www.vunesp.com.br;
b)localizar, no site, o link correlato ao Concurso

Público;
c)ler total e atentamente o Edital e preencher, na

integra e corretamente, a ficha de inscrição, nos
moldes previstos neste Edital;

d)imprimir o boleto bancário;
e)transmitir os dados da inscrição; e
f) efetuar o pagamento em qualquer agência

bancária correspondente a taxa de inscrição, conforme
tabela adiante:

2.8. O descumprimento das instruções para
inscrição pela internet implicará a não efetivação da
inscrição.

2.9. Para o correspondente pagamento da taxa de
inscrição, somente poderá ser util izado o boleto
bancário gerado no ato da inscrição, até a data limite
do encerramento das inscrições, com observância do
horário de atendimento bancário.

2.10. Em caso de feriado ou evento que acarrete o
fechamento das agências bancárias na localidade em
que se encontra o candidato, o boleto deverá ser
pago antecipadamente.

2.11. No caso de agendamento, a inscrição
somente será efetivada se comprovado o pagamento
da taxa até o último dia do período de inscrição.

2.12. O pagamento da taxa de inscrição poderá
ser efetuado em dinheiro ou em cheque, em qualquer
agência bancária.

2.13. A inscrição por pagamento em cheque
somente será considerada efetivada após a respectiva
compensação.

2.14. Caso devolvido o cheque util izado para
pagamento da taxa de inscrição ou caso preenchido
em valor inferior, a inscrição será automaticamente
cancelada e/ou anulada, não sendo permitida
complementação em hipótese alguma.

2.15. Não será efetivada a inscrição se o pagamento
correspondente a taxa de inscrição for realizado em
valor diferente daquele estabelecido neste edital e/ou
fora do período estabelecido neste Edital.

2.16. Não haverá devolução do valor pago a título
de inscrição, mesmo que efetuado a maior, seja qual
for o motivo alegado.

2.17. A devolução da importância paga somente
ocorrerá se o Concurso Público não se realizar.

2.18. A efetivação da inscrição somente ocorrerá
após a informação bancária do valor correspondente
do pagamento do boleto referente à taxa de inscrição.
A pesquisa para acompanhar a situação da inscrição
poderá ser feita no site www.vunesp.com.br, na página
do Concurso Público, a partir do terceiro dia útil após
o encerramento do período de inscrições. Caso seja
detectada falta de informação, o candidato deverá
entrar em contato com o Disque VUNESP, pelo telefone
(0XX11) 3874-6300, em dias úteis de segunda a
sábado, das 8 às 20 horas (horário oficial de Brasília),
para verificar o ocorrido.

2.19. A Fundação VUNESP e a Prefeitura Municipal
de Guarulhos não se responsabilizam por solicitação
de inscrição pela internet não recebida por motivos de
ordem técnica dos computadores, falhas de
comunicação, congestionamento das linhas de
comunicação, bem como outros fatores de ordem
técnica que impossibilitem a transferência de dados.

2.20. Em caso de necessidade de condição especial
(não deficientes e/ou deficientes) para realizar a prova,
o candidato deverá durante o período de inscrição,
encaminhar a solicitação, por SEDEX, fazendo constar
no envelope conforme segue:

Concurso Público: Prefeitura do Município de
Guarulhos

Emprego Público: Médicos (diversas
especialidades)

Condição Especial:
Rua Dona Germaine Burchard, 515
Água Branca – São Paulo – SP – CEP05002-062
2.20.1. Não haverá alteração do local de realização da

prova em decorrência do disposto no caput deste item.
2.21. O atendimento às condições solicitadas ficará

sujeito à análise de razoabilidade e viabilidade do pedido.
2.22. O candidato que não atender integralmente ao

estabelecido no item 2.20 deste Capítulo, não terá a
sua prova especial preparada ou as condições especiais
providenciadas, seja qual for o motivo alegado.

2.23. Para efeito do prazo estipulado no item 2.20
deste Capítulo, será considerada, conforme o caso, a
data de postagem fixada pela ECT – Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos (remessa por SEDEX).

2.24. O candidato com deficiência deverá observar
e cumprir integralmente, quando da sua inscrição, o
disposto no item 2.30 deste Edital.

2.25. No ato da inscrição não serão solicitados os
documentos comprobatórios constantes no item 2.34
deste Edital, sendo obrigatória a sua comprovação
quando da posse.

2.26. Amparado pela Lei Municipal nº 6.289, de
15 de outubro de 2007, regulamentada pelo Decreto
Municipal nº 25.064 de 24/01/2008, que prevê a
gratuidade da inscrição para desempregados, os
candidatos que se enquadrarem nessa situação,
poderão efetuar a inscrição no período de 15 de agosto
de 2016 a 16 de agosto de 2016, desde que atenda
aos seguintes requisitos:

a)não possuir relação de emprego com pessoa física
e/ou jurídica no período de 3 (três) meses anteriores
à 05 de agosto de 2016.

b)não possuir renda superior a 2 (dois) salários
mínimos estadual por exercício regular de qualquer
atividade de trabalhador autônomo.

c)não tenha direito e não esteja recebendo parcelas

do seguro desemprego no período de 15 de agosto
a 16 de setembro.

2.27. Poderá solicitar isenção do valor da taxa de
inscrição no presente concurso o candidato inscrito
no Programa Social do Governo Federal denominado
Bolsa Família que comprove o recebimento do
benefício referente ao mês julho de 2016.

2.28. As solicitações de isenção do valor da taxa
de inscrição de que trata o item 2.26 e seus subitens
serão realizadas no site. :www.vunesp.com.br, das
10 horas 15 de agosto de 2016 às 23h59 min de 16
agosto de 2016 (horário oficial de Brasília), por meio
do link referente ao Concurso Público da Prefeitura do
Município de Guarulhos, devendo o candidato ler e
aceitar as condições estabelecidas em Edital, para
requerer a isenção da taxa de inscrição.

2.28.1. O candidato deverá encaminhar até 17 de
agosto de 2016 por Sedex, com Aviso de
Recebimento (AR), à Fundação VUNESP – Ref.
Isenção da Taxa de Inscrição da Prefeitura do Município
de Guarulhos, na Rua Dona Germaine Burchard, 515
– Água Branca – São Paulo – SP - CEP 05002-062, os
documentos comprobatórios, conforme segue:

a)requerimento de Isenção de Pagamento de Taxa
de Inscrição no “Concurso Público 02/2016-SAM01”;

b)cópia do RG;
c)cópia do CPF;
d)cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social

(página com foto e com a qualificação do candidato,
e página onde conste a baixa do último emprego e
página posterior ao registro) e, quando se fizer
necessário, a comprovação de recebimento da última
parcela do seguro desemprego ou cópia da rescisão
de contrato de trabalho, onde comprovará não ter
direito ao recebimento do seguro desemprego;

e)declaração de próprio punho, com duas
testemunhas, onde conste não possuir renda superior
a 2 (dois) salários mínimos estadual por exercício regular
de qualquer atividade de trabalhador autônomo, ou

f)comprovar a inscrição no Programa Bolsa Família
e apresentar a cópia de recebimento do benefício

referente ao mês de julho de 2016, além das cópias
do RG, CPF e Car teira de Trabalho e Previdência
Social (página com foto e com a qualificação do
candidato, e página onde conste a baixa do último
emprego e página posterior ao registro).

2.28.2. Não serão considerados os documentos
encaminhados por outro meio que não o estabelecido
neste Capítulo.

2.28.3. Não serão aceitas as solicitações de isenção
de taxa de inscrição por fac-símile ou por qualquer
outra via que não as especificadas neste Edital.

2.28.4. Os documentos encaminhados para as
solicitações de isenção da taxa de inscrição terão
validade somente para este Concurso Público e não
serão devolvidos.

2.28.5. As informações prestadas na inscrição de
isenção e a documentação apresentada/encaminhada
serão de inteira responsabilidade do candidato,
respondendo civil e criminalmente pelo teor das
afirmativas.

2.28.6. A qualquer tempo, poderão ser realizadas
diligências relativas à situação declarada pelo
candidato, deferindo ou não seu pedido.

2.28.7. O candidato que não comprovar as
condições constantes nos subitens 2.26 e seus
subitens e/ou não enviar os documentos
indicados no item 2.28.1 deste edital não terá sua
inscrição deferida e terá seu pedido invalidado.

2.28.8. Expirado o período de postagem dos
documentos, não serão aceitos pedidos de inclusão
de documentos, sob qualquer hipótese ou alegação.

2.28.9. Os pedidos de isenção serão analisados e
julgados pela Fundação VUNESP.

2.28.10. Em 02 de setembro de 2016 a partir das
10h, o candidato deverá verificar no endereço eletrônico
da Fundação VUNESP (www.vunesp.com.br) os
resultados da análise dos pedidos das inscrições de
isenção da taxa de inscrição deferidos e indeferidos,
observados os motivos do indeferimento da taxa de
inscrição de isenção.

2.28.11. O candidato que tiver seu pedido de isenção
do valor da taxa de inscrição indeferido poderá
apresentar recurso no prazo de 2 (dois) dias úteis
após a divulgação, no site da Fundação VUNESP.

2.28.12. Em 09 de setembro de 2016, a partir das
10 horas, após análise dos recursos referente aos
pedidos de isenção será disponibilizada no site da
Fundação VUNESP (www.vunesp.com.br) a relação
dos recursos deferidos e indeferidos.

2.28.13. Ao acessar o site da Fundação VUNESP, o
candidato será automaticamente informado pelo
sistema que a sua inscrição com pedido de isenção
foi deferida e efetivada;

2.28.14. O candidato que tenha exercido a função
de jurado, a partir da vigência da Lei Federal nº 11.689/
2008, poderá informar na ficha de inscrição esta
condição para fins de critério de desempate, desde
que comprovadamente, tenha sido jurado nos termos
do art.440 do Código do Processo Penal – Decreto
Federal 3.689, de 03.10.1941.

2.28.15. O candidato que fizer jus ao previsto no
item 2.28.14 deste Capítulo deverá encaminhar à
Fundação VUNESP os documentos comprobatórios,
até o término das inscrições, fazendo constar no
envelope o que segue:

Concurso Público: Prefeitura do Município de
Guarulhos

Emprego Público: Médicos (diversas
especialidades)

Condição de Jurado:
Rua Dona Germaine Burchard, 515
Água Branca – São Paulo – SP – CEP05002-062
2.28.16. Para fins de comprovação, serão aceitas

certidões, declarações, atestados e outros
documentos públicos (original ou cópia autenticada
em car tório) emitidos pelos Juízos e Tribunais de
Justiça Estaduais e Federais do País.

2.28.17. O documento apresentado terá validade
para esse Concurso e não será devolvido.

2.28.18. O candidato que não atender ao item
2.28.15 deste Capítulo não terá sua condição de jurado

1.8. O Auxílio-Transporte, em conformidade com o
Decreto Municipal n° 29.086, de 22 de julho de 2.011,
será fornecido aos servidores residentes a mais de
mil metros do local de trabalho e que tenham a
necessidade de utilização do transporte público para
o deslocamento de sua residência ao trabalho e para
o retorno ao final da jornada. O benefício será fornecido
também para os residentes em municípios limítrofes
a Guarulhos e para os municípios integrantes da região
metropolitana de São Paulo.

1.9. O Auxílio Alimentação será fornecido mediante
solicitação do servidor, respeitado o prazo necessário
para a operacionalização do pedido e, por caracterizar-
se como benefício utilizado para a alimentação diária
do servidor, não será fornecido para períodos
retroativos a data da concessão. O Auxílio Alimentação
está sendo concedido aos servidores da Prefeitura
com o valor mensal atualizado de R$ 450,00
(quatrocentos e cinquenta) reais, sendo descontado
do servidor um percentual de acordo com a faixa
salarial em que se insere.

1.10.Aos servidores integrantes do quadro que
forem aprovados em concurso público de provas ou
de provas e títulos, a investidura na nova vaga
somente ocorrerá mediante comprovação de
desligamento definitivo da vaga até então ocupada e
eventual designação para gerência ou supervisão,
sendo vedada a transferência.

1.10.1. O desligamento do serviço público de que
trata o item 1.10. pressupõe a quitação ampla e geral
dos direitos acumulados no período do cargo ou
emprego público encerrado, iniciando-se novo vínculo
empregatício e nova relação jurídica.

2.DAS INSCRIÇÕES
2.1. A inscrição do candidato implicará o

conhecimento e a tácita aceitação das normas e
condições estabelecidas neste Edital e nas normas
legais pertinentes, bem como em eventuais
retificações, comunicados e instruções específicas
para a realização do certame, acerca das quais o
candidato não poderá alegar desconhecimento.

2.2. Objetivando evitar ônus desnecessário, o
candidato deverá orientar-se no sentido de recolher o
valor de inscrição somente após tomar conhecimento
de todos os requisitos exigidos para o Concurso.

2.3. O candidato, ao se inscrever, estará
declarando, sob as penas da lei, que, após a aprovação
no concurso e no ato da contratação, comprovará
que satisfaz as seguintes condições:

a)ser brasileiro nato ou naturalizado, na forma do
artigo 12 da Constituição Federal, e se estrangeiro
que se encontram com visto permanente, conforme
artigos 95 e 101 da Lei Federal nº 6.815/80;

b)ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos
ou emancipado na forma da lei;

c)estar em dia com as obrigações do Serviço Militar,
se do sexo masculino;

d)estar em situação regular com a Justiça Eleitoral;
e)possuir escolaridade/pré-requisitos exigidos para

o emprego, no caso da carteira fornecida por Conselhos
de Classe devem estar em situação regular;

f) não registrar antecedentes criminais, impeditivos
do exercício do emprego público, achando-se no pleno
gozo de seus direitos civis e políticos;

g)submeter-se, por ocasião da contratação, ao
exame médico pré-admissional, de caráter
eliminatório, a ser realizado pela Prefeitura ou por sua
ordem, para constatação de aptidão física e mental,
sendo impedido o ingresso dos portadores de
moléstias incapacitantes para o emprego público e
aquelas integrantes do rol de moléstias ensejadoras
de aposentadoria por invalidez, nos termos do
regulamento da Previdência Social;

h)não estar aposentado pelo serviço público de
qualquer dos entes federativos ou ser detentor de
emprego público, emprego ou função pública, exceto
as ressalvas das letras “a”, “b” e “c” do inciso XVI do
artigo 37 da Constituição Federal/1988.

i)preencher as exigências dos empregos segundo o que
determina a Lei e a Tabela do item 1.1 do presente Edital;

j)não ter sido dispensado por justa causa, demitido
ou demitido a bem do serviço público de qualquer dos
entes federativos nos últimos 05 (cinco) anos, a contar
da data prevista para o início das atividades, e;

k)apresentar regularidade no cadastro NIS.
2.3.1. O candidato deverá informar, no ato da

inscrição, uma conta de e-mail para receber todas as
informações referentes as fases do presente
concurso, incluindo a convocação para a admissão,
quando for o caso.

2.4. No ato da inscrição não serão solicitados
comprovantes das exigências contidas no item 2.3,
deste Capítulo, sendo obrigatória a sua comprovação
quando da convocação para ingresso no quadro de
servidores públicos municipais, sob pena de
desclassificação automática, não cabendo recurso.

2.4.1. O candidato deverá optar somente por um
emprego público, entretanto, caso seja efetuada mais
de uma inscrição será considerado, para efeito deste
Concurso Público, aquele em que o candidato estiver
presente na prova objetiva, sendo considerado ausente
nas demais opções.

2.4.2. Após a efetivação da inscrição, não será aceito,
em hipótese nenhuma, pedido de troca de emprego.

2.5. As inscrições serão efetuadas exclusivamente
pela internet, no site www.vunesp.com.br, durante o
período das 10 horas de 15 de agosto de 2016 a 16
de setembro de 2016.

2.5.1. Às 16 horas (horário de Brasília) do último dia
de inscrição, a ficha de inscrição e o boleto bancário
não estarão mais disponíveis no site.

2.5.2. O período de inscrições poderá ser prorrogado,
por necessidade de ordem técnica e/ou operacional, a
critério da Prefeitura Municipal de Guarulhos.

2.5.3. A prorrogação das inscrições que trata o
subitem 2.5.2. poderá ser feita sem prévio aviso,
bastando para todos os efeitos legais, a comunicação
de prorrogação feita por meio de Edital de Prorrogação
de Inscrições a ser publicado no Diário Oficial do
Município e no site da Fundação VUNESP
(www.vunesp.com.br).

2.6. Na impossibilidade de acesso particular à
internet, o candidato poderá efetuar sua inscrição por
meio de serviços públicos, tais como os infocentros
do Programa Acessa São Paulo
(www.acessasaoopaulo.sp.gov.br), que disponibiliza
postos (locais públicos para acesso à internet), em
todas as regiões da cidade de São Paulo, assim como
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reconhecida como critério de desempate.
2.28.19.Informações complementares referentes à

inscrição poderão ser obtidas no site
www.vunesp.com.br de segunda-feira a sábado (dias
úteis), das 8 às 20 horas (horário oficial de Brasília) ou
pelo Disque-VUNESP, no telefone (0xx11) 3874-6300.

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA CANDIDATOS
DEFICIENTES

2.29. Ante o que dispõe o Decreto Federal n° 3.298/
1999 artigo 4° inciso I a IV, com as modificações trazidas
pelo Decreto Federal n° 5.296/2004 e Decreto Municipal
n° 23.704/2006, a reserva de vagas para candidatos
com deficiência prevista no inciso VIII do artigo 37 da
Constituição Federal dar-se-á conforme segue:

2.30. Serão consideradas deficiências aquelas
conceituadas pela medicina especializada, de acordo
com os padrões mundialmente estabelecidos e que
constituam inferioridade que implique em grau
acentuado de dificuldade para a integração social, em
conformidade com o artigo 5º do Decreto Federal nº
5.296/04, a saber:

“Art. 5º Os órgãos da administração pública direta,
indireta e fundacional, as empresas prestadoras de
serviços públicos e as instituições financeiras deverão
dispensar atendimento prioritário à pessoas com
deficiência ou com mobilidade reduzida.

§ 1º - Considera-se, para os efeitos deste Decreto:
1 – Pessoa com deficiência, além daquelas previstas

na Lei nº 10.690, de 16 de junho de 2.003, a que
possui limitação ou incapacidade para o desempenho
de atividade e se enquadras nas seguintes categorias:

a) - Deficiência física: alteração completa ou parcial
de um ou mais seguimentos do corpo humano,
acarretando o comprometimento da função física,
apresentando-se sob a forma de paraplegia,
paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia,
tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia,
hemiparesia, amputação ou ausência de membro,
paralisia cerebral, membros com deformidade
congênita adquirida, exceto as deformidades estéticas
e as que não produzam dificuldades para o
desempenho das funções.

b) – Deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou
total de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida
por audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz
2.000Hz e 3.000Hz

c) – Deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade
visual é igual ou menor que 0.05 no melhor olho, com
a melhor correção óptica: a baixa visão, que significa
acuidade visual entre 0.03 e 0,05 no melhor olho, com
a melhor correção óptica; os casos nos quais a
somatória da medida do campo visual em ambos os
olhos for igual ou menor que 60º; ou a ocorrência
simultânea de quaisquer das condições anteriores.

d) – Deficiência mental: funcionamento intelectual
significativamente inferior à média, com manifestação
antes dos dezoito anos, limitações associadas a duas
ou mais áreas de habilidade adaptativas, tais como:

1 – comunicação
2 – cuidado pessoal
3 – habilidades sociais
4 – utilização dos recursos da comunidade
5 – saúde e segurança
6 – habilidades acadêmicas
7 – lazer
8 – trabalho
e) – Deficiência múltipla: associação de duas ou

mais deficiências.
2 – Pessoa com mobilidade reduzida, àquela que,

não se enquadrando no conceito de pessoa com
deficiência, tenha por qualquer motivo, dificuldade de
movimentar-se, permanente ou temporariamente,
gerando redução efetiva da mobilidade, flexibilidade,
coordenação motora e percepção.

2.31. As alterações quanto às definições e
parâmetros de deficiência na legislação federal serão
automaticamente aplicadas no cumprimento deste Edital.

2.32. Não serão considerados como deficiência,
os distúrbios passíveis de correção.

2.33. O candidato, antes de se inscrever, deverá
verificar se as atribuições do emprego público
especificadas no ANEXO I - DAS ATRIBUIÇÕES
DO EMPREGO PÚBLICO, são compatíveis com a
deficiência declarada.

2.34. O candidato deverá especificar na ficha de
inscrição, o tipo de deficiência que apresenta, observado
o disposto no art. 4º do Decreto Federal nº 3.298, de 20
de dezembro de 1999, e na Súmula 377, do Superior
Tribunal de Justiça, e, no período de inscrição,
encaminhar os documentos descritos nas alíneas “a” a
“f ” , conforme o caso deste Capítulo, por meio de
SEDEX, fazendo constar no envelope o que segue:

Fundação VUNESP:
Concurso Público: Prefeitura do Município de

Guarulhos
Função: Médicos (diversas especialidades)
Condição Especial:
Rua Dona Germaine Burchard, 515
Água Branca – São Paulo – SP – CEP05002-062
a)Laudo médico original e expedido no prazo de 60

(sessenta) dias antes do término das inscrições,
atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência,
com expressa referência ao código correspondente
da Classificação Internacional de Doença – CID, bem
como a provável causa da deficiência, inclusive para
assegurar previsão de adaptação da prova, informando
também o seu nome, documento de identidade (R.G)

e opção do emprego público;
b)O candidato portador de deficiência visual, além

da entrega da documentação indicada na letra “a”
deste item, deverá solicitar, se necessário, por escrito,
até o término das inscrições, a confecção de prova
especial em BRAILE ou AMPLIADA, especificando o
tipo de deficiência. Aos deficientes visuais (cegos)
que solicitarem prova especial serão oferecidas provas
no sistema BRAILE e suas respostas deverão ser
transcritas também em BRAILE. Os referidos
candidatos deverão levar para esse fim, no dia da
aplicação da prova, reglete e punção podendo, ainda,
utilizar-se de soroban.

c) solicitação, por escrito, de atendimento de
Intérprete de Língua Brasileira de Sinais, se necessário,
em caso de deficiente auditivo.

d) declaração, por escrito, da necessidade ou não
de aparelho de audição no dia da(s) prova(s), no caso
de deficiente auditivo;

e) solicitação, por escrito, da necessidade, de tempo
adicional para a realização da(s) prova(s), se
necessário, com justificativa acompanhada de parecer
emitido por especialista da área da deficiência;

f) solicitação, por escrito, de atendimento especial
durante a realização da(s) provas, se necessário.

2.35. Os candidatos que, não atenderem dentro do
prazo do período das inscrições, aos dispositivos
mencionados no:

Item 2.34 – letra “a” – não será considerado como
candidato com deficiência.

Item 2.34 – letra “b” – não terá a prova preparada,
sejam quais forem os motivos alegados.

Item 2.34 – letra “c” – não terá atendimento de
Intérprete de Língua Brasileira de Sinais.

Item 2.34. – letra “d” – não será permitido o uso do
aparelho de audição.

Item 2.34. – letra “e” – não será concedido o tempo
adicional.

Item 2.34 - letra “f” - não terá atendimento especial
para a realização da prova.

2.36. O candidato com deficiência que não realizar
a inscrição conforme instruções constantes neste
capítulo, não poderá interpor recurso em favor de sua
condição.

2.37. Após o prazo de inscrição, fica proibida
qualquer inclusão ou exclusão de candidato da lista
especial de pessoa com deficiência.

2.38. O atendimento às condições solicitadas ficará
sujeito à análise de viabilidade e razoabilidade do
pedido e ficará condicionada à possibilidade de fazê-
las de forma que não importe em quebra de sigilo ou
não enseje seu favorecimento.

2.39. Não haverá preparação de prova especial e/
ou condição especial, mesmo que solicitada no
formulário de inscrição caso o envio dos documentos
(Laudo e solicitação de condições especiais) não
ocorra durante o período de inscrição.

2.40. O tempo para a realização da prova, e tão
somente neste caso, a que as pessoas com
deficiência serão submetidas poderá, desde que
requerido justificadamente, ser diferente daquele
previsto para os demais candidatos, levando-se em
conta o grau de dificuldade apresentado em
decorrência da deficiência.

2.41. Serão publicadas duas listagens de
candidatos aprovados, em ordem classificatória: uma
com os deficientes por emprego público e outra com
todos os aprovados no Concurso Público.

2.42. Não havendo candidatos aprovados para as
vagas reservadas às pessoas com deficiência, será
elaborada somente a Lista de Classificação Geral.

2.43. Os candidatos com deficiência deverão
submeter-se, quando convocados, a exame médico a
ser realizado pela Prefeitura ou por sua ordem, que
terá decisão terminativa sobre a qualificação do
candidato como deficiente ou não, e o grau de
deficiência capacitante para o exercício do emprego
público, observada a legislação aplicável à matéria.

2.43.1. Havendo parecer médico oficial contrário à
condição de deficiente, o nome do candidato será
excluído da listagem correspondente.

2.44. O candidato que for julgado inapto para o
exercício do emprego público em razão da deficiência
incompatibilizar-se com o exercício das atividades
próprias do emprego público, será desclassificado do
concurso.

2.45. A não observância pelo candidato de qualquer
das disposições deste Capítulo implicará a perda do
direito a ser contratado para as vagas reservadas às
pessoas com deficiência.

2.46. O laudo médico apresentado terá validade
somente para este concurso e não será devolvido.

2.47. Após o ingresso do candidato com deficiência,
esta não poderá ser apresentada como motivo para
justificar a concessão de readaptação de função, bem
como para a aposentadoria por invalidez.

2.48. As pessoas com deficiência participarão do
concurso público em igualdade de condições com os
demais candidatos no que se refere ao conteúdo das
provas, a avaliação e aos critérios de aprovação, ao
horário e ao local de aplicação das provas e à nota
mínima exigida para todos os demais candidatos,
nos termos do artigo 41 do Decreto nº 3.298/1999.

2.49. Não havendo candidatos com deficiência
habilitados, as vagas reservadas serão revertidas aos
demais candidatos.

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA CANDIDATAS
LACTANTES

2.50. Fica assegurada às mães lactantes o direito
de participarem do concurso, nos critérios e condições
estabelecidas pelo art. 227 da Constituição Federal,
art.4º da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do
Adolescente) e art. 1º e 2º da Lei nº 10.048/2000.

2.51. A candidata que seja mãe lactante deverá
encaminhar requerimento por SEDEX à Fundação
VUNESP, fazendo constar no envelope o que segue:

Concurso Público: Prefeitura do Munícipio de
Guarulhos

Emprego Público: Médicos (Diversas
Especialidades)

Solicitação de Amamentação
Rua Dona Germaine Burchard, 515

Água Branca – São Paulo – SP – CEP.05002-062
Requerimento contendo: Nome Completo do(a)

candidato(a), o nome do responsável pela criança e
documento de identidade, devendo ser maior de 18
anos, bem como o nome da criança.

2.52. Nos horários previstos para amamentação,
a mãe poderá retirar-se, temporariamente, da sala/
local em que estarão sendo realizadas as provas,
para atendimento ao seu bebê, em sala especial a ser
reservada pela Coordenação.

2.53. Não haverá compensação do tempo de
amamentação em favor da candidata.

2.54. Para amamentação o bebê deverá permanecer
no ambiente a ser determinado pela Coordenação.

2.55. O bebê deverá estar acompanhado somente
de um adulto responsável por sua guarda (familiar ou
terceiro indicado pela candidata) e a permanência
temporária desse adulto, em local apropriado, será
indicada pela Coordenação do Concurso.

2.55.1. O celular do acompanhante deverá ser
desligado e guardado na embalagem plástica a ser
fornecida pela Fundação VUNESP.

2.56. A candidata durante o período de amamentação,
será acompanhada por um “fiscal” da Fundação VUNESP,
sem a presença do responsável pela guarda da criança
que garantirá que sua conduta esteja de acordo com os
termos e condições deste Edital.

3.DAS MODALIDADES DE AVALIAÇÃO
O concurso constará das seguintes etapas:
3.1. Prova Objetiva, para todas as especialidades,

de caráter eliminatório e classificatório, visando avaliar
o grau de conhecimento teórico do candidato,
necessários ao desempenho do emprego.

3.1.1. As provas objetivas serão compostas de
questões de múltipla escolha com 05 (cinco)
alternativas cada uma, sendo apenas uma alternativa
correta. As provas serão elaboradas de acordo com o
conteúdo programático constante do ANEXO II –
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO.

3.2. Títulos, para todas as especialidades, de
caráter classificatório, visando valorizar a formação
acadêmica do candidato.

3.3. Duração das Provas Objetivas, a aplicação
das provas terão duração de 3h30min.

QUADRO GERAL

4 . DA APLICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
4.1.. A prova será realizada na cidade de Guarulhos.
4.1.1. Caso haja impossibilidade de aplicação da

prova na cidade de Guarulhos, a Fundação VUNESP
poderá aplica-las em municípios próximos.

4.2. A prova objetiva está prevista para 13 de
novembro de 2016, podendo ser alterada ou
confirmada conforme item 4.3 deste edital.

4.2.1. Os horários previstos para realização da prova
ocorrerão no período da tarde.

4.3. A confirmação ou alteração da data prevista e
as informações sobre local e horário das provas será
divulgado com antecedência mínima de 10 (dez) dias,
por meio de publicação no Diário Oficial do Município
de Guarulhos e como subsídio consultar nos sítios
eletrônicos da Prefeitura de Guarulhos
(www.guarulhos.sp.gov.br.) e da Fundação VUNESP
(www.vunesp.com.br), não podendo o candidato alegar
qualquer espécie de desconhecimento ou justificar
sua ausência ou atraso.

4.3.1. Recomenda-se ao candidato que acesse
diariamente os sítios eletrônicos mencionados a partir
da última semana de outubro.

4.3.2. O candidato somente poderá realizar as
provas na data, horário, turma, sala e local constantes
do Edital de Convocação, a ser publicado no Diário
Oficial do Município de Guarulhos.

4.4. Eventualmente, se, por qualquer que seja o
motivo, o nome do candidato não constar no Edital de
Convocação para a prova objetiva, esse deverá entrar
em contato com a Fundação VUNESP, por meio do
telefone (0xx11) 3874-6300, de segunda-feira a sábado,
em dias úteis, das 8 horas às 20 horas, horário de
Brasília, para verificar o ocorrido.

4.4.1. Ocorrendo o caso mencionado no item 4.4.
deste Capítulo, poderá o candidato participar do
Concurso Público e realizar a prova se apresentar o
respectivo comprovante de pagamento, efetuado nos
moldes previstos neste Edital, para tanto, ´reencher,
datar e assinar, no dia da prova, formulário específico.

4.4.2. A inclusão de que trata o subitem 4.4.1. será
realizada de forma condicional, sujeita à posterior
verificação da regularidade da referida inscrição.

4.4.3. Constatada eventual irregularidade na
inscrição, a inclusão do candidato será
automaticamente cancelada, sem direito à reclamação,
independentemente de qualquer formalidade,
considerados nulos todos os atos dela decorrentes.

4.5. O candidato deverá comparecer ao local
designado para as respectivas prova(s) com, no
mínimo, 1 (uma) hora de antecedência do horário
estabelecido para o seu início, não sendo admitidos
retardatários, sob pretexto algum, após o fechamento
dos portões.

4.5.1. Não haverá segunda chamada ou repetição
da(s) prova(s), seja qual for o motivo alegado para
justificar o atraso ou a ausência do candidato, nem
aplicação da prova fora do local, sala, turma, data e
horário preestabelecidos.

4.6. Será admitido no local da(s) prova(s) apenas o
candidato que estiver trajado adequadamente e
munido de caneta esferográfica com corpo
transparente, de tinta de cor azul ou preta, lápis preto
e borracha e um dos seguintes documentos de
identificação, no original, com foto que permita sua
identificação, expedido por órgão oficial:

a)Cédula de identidade (RG);
b)Carteira de Identidade expedida pelas Forças

Armadas ou pelas Polícias Militares ou pelos Corpos
de Bombeiros Militares;

c)Carteira Nacional de Habilitação expedida nos
termos da Lei Federal nº 9.503/1997;

d)Passaporte;
e)Carteira de Órgão ou Conselho de Classe;
f) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);
g)Certificado Militar.
4.6.1. O candidato deverá apresentar comprovante

de inscrição, no caso de o nome não constar do local da
prova objetiva, no Edital de Convocação, publicado no
Diário Oficial do Munícipio e divulgados nos sítios
eletrônicos da Prefeitura de Guarulhos

(www.guarulhos.sp.gov.br) e da Fundação VUNESP
(www.vunesp.com.br), na respectiva página do Concurso.

4.6.2. Não serão aceitos, para efeito de
identificação, documentos sem foto, tais como Boletim
de Ocorrência, Protocolos de requisição de
documentos, Certidão de Nascimento ou Casamento,
Título Eleitoral, Carteira Nacional de Habilitação emitida
anteriormente à Lei nº 9.503/1997, Carteira de
Estudante, Crachás, dentre outros.

4.7. Não será admitido no local da(s) prova(s) o
candidato que se apresentar após o horário
estabelecido no Edital de Convocação. Os portões
serão fechados impreterivelmente no horário
estabelecido para a realização da(s) prova(s).

4.8. O horário de início da(s) prova(s), propriamente
dito, será definido em cada sala de aplicação, após
os devidos esclarecimentos.

4.9. Durante a realização da prova não será
permitido o uso de máquinas calculadoras, pagers,
telefones celulares, tablets, relógios de qualquer
natureza ou quaisquer outros aparelhos eletrônicos e,
ainda, boné, gorro, chapéu, óculos de sol ou outros
materiais não classificados como estritamente
necessários à realização da prova.

4.9.1. Haverá, em cada sala de prova, cartaz/
marcador de tempo para que os candidatos possam
acompanhar o tempo de prova.

4.9.2. O candidato, que estiver de posse de qualquer
equipamento eletrônico, deverá antes do início da prova:

a)desligá-lo;
b)retirar sua bateria (se possível);
c)acondicioná-lo em embalagem específica

fornecida pela Fundação VUNESP, devendo lacrar a
embalagem e mantê-la lacrada, embaixo da carteira,
durante todo o tempo de realização da(s) prova(s);

d)colocar também, nessa embalagem, os eventuais
pertences pessoais( bonés, gorros ou similares,
relógio e protetor auricular);

e)esse material deverá permanecer durante todo o
período de permanência do candidato no local de
provas, dentro dessa embalagem, que deverá também
permanecer lacrada, até a saída do candidato do prédio
de aplicação da(s) prova(s);

f) os aparelhos eletrônicos deverão permanecer
desligados e lacrados, bem como com seus alarmes
desabilitados até a saída do candidato do prédio de
aplicação da prova.

4.10. É reservado à Fundação VUNESP, caso julgue
necessário, o direito de utilizar detector de metais. O
candidato que for flagrado portando em seu bolso e/
ou utilizando qualquer tipo de aparelho de comunicação,
nas dependências do local onde estiver realizando a
prova, durante o processo de aplicação das provas,
será eliminado do Concurso Público.

4.11. O candidato não poderá ausentar-se da sala
durante a aplicação da prova sem o acompanhamento
de um fiscal e, tampouco, levar consigo quaisquer
dos materiais fornecidos.

4.12. A candidata lactante que necessitar
amamentar durante a realização da prova, poderá
fazê-lo em sala reservada, desde que o requeira à
Fundação VUNESP, conforme previsto no Capítulo 2
deste Edital.

4.12.1. Em caso de necessidade de amamentação
durante a prova, e tão somente nesse caso, a candidata
deverá levar um acompanhante maior de idade,
devidamente comprovado, que ficará em lugar reservado
para tal finalidade e será responsável pela criança.

4.12.2. No momento da amamentação, a candidata
será acompanhada por um fiscal, sem o material de
aplicação das provas e sem o acompanhante.

4.12.3. Não haverá compensação do tempo de
amamentação na duração da prova da candidata.

4.12.4. Excetuada esta situação, não será
permitida a permanência de qualquer acompanhante,
inclusive de menor de idade nas dependências do
local de realização de prova.

4.13. Não será permitida a interferência e a
participação de outras pessoas, durante a realização
das provas, salvo em caso de candidato que tenha
solicitado condição especial para esse fim, de acordo
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com o Capítulo 2 deste Edital, ocasião em que o
candidato será acompanhado por um fiscal da
Fundação VUNESP, devidamente treinado.

4.14. Não haverá prorrogação do tempo previsto
para a aplicação das provas em virtude de
afastamento, por qualquer motivo, do candidato da
sala de provas.

4.15. Os responsáveis pela aplicação da prova não
emitirão esclarecimentos a respeito das questões
formuladas, da inteligência (do entendimento) de seu
enunciado ou da forma de respondê-las.

4.16.No início da prova poderá ser colhida a impressão
digital do candidato, sendo que na impossibilidade do
candidato realizar o procedimento, deverá assinar, em
campo predeterminado, por 3 (três) vezes.

4.17. No ato da realização da prova objetiva serão
entregues ao candidato:

a)a folha de respostas personalizada (contendo todos
os dados cadastrais do candidato) e

b)o caderno de questões.
4.17.1. Não será permitida a substituição da folha

de respostas personalizada por erro do candidato.
4.17.2. São de responsabilidade do candidato,

inclusive no que diz respeito aos seus dados pessoais,
a verificação e a conferência do material entregue
pela Fundação VUNESP.

4.18.O preenchimento da folha de respostas
personalizada, único documento válido para a correção
das provas, será de inteira responsabilidade do
candidato, que deverá proceder em conformidade com
as instruções fornecidas no momento da realização
da prova.

4.19.A folha de respostas personalizada deverá ser
entregue ao final da prova, juntamente com o caderno
de questões, ao fiscal de sala, com a assinatura do
candidato no campo próprio e com a transcrição das
respostas com caneta esferográfica, com tinta de cor
azul ou preta.

4.19.1.Não serão computadas questões não respondidas
nem questões que contenham, ainda que legível, emenda
ou rasura, assim como questões com mais de uma resposta,
mesmo que uma delas esteja correta.

4.19.2. Não poderá ser feita nenhuma marca fora
do campo reservado às respostas ou à assinatura,
pois qualquer marca poderá ser lida pelas leitoras
ópticas, prejudicando o desempenho do candidato.

4.20. O candidato somente poderá retirar-se do local
de aplicação da prova depois de decorrido o prazo de
75% (setenta e cinco por cento) do tempo de sua
duração, não podendo levar o caderno de questões e
a folha de respostas, podendo levar apenas o rascunho
de gabarito, para futura conferência.

4.20.1. Deverão permanecer em cada uma das
salas de prova os 3 (três) últimos candidatos, até que
o último deles entregue sua prova, assinando termo
respectivo, os quais deverão sair juntos da sala.

4.21. Após o término do prazo previsto para a
duração da prova, não será concedido tempo adicional
para o candidato continuar respondendo questão ou
procedendo à transcrição para a folha de respostas.

4.22. O candidato que, eventualmente, necessitar
alterar ou corrigir algum dado cadastral, deverá efetuar
a correção em formulário específico fornecido pela
Fundação VUNESP, datar e assinar, e entregar ao
fiscal da sala no dia da aplicação da prova.

4.23. Um exemplar do caderno de questões da prova
objetiva estará disponível no site da Fundação VUNESP
(www.vunesp.com.br), no link “prova” e “gabarito” na
respectiva página do Concurso, a partir das 14 horas
do 1º dia útil subsequente a aplicação da prova.

4.23.1. O gabarito estará disponibilizado no site da
Fundação Vunesp, após publicação em Diário Oficial
do Município.

4.24. A Fundação VUNESP e a Prefeitura do
Munícipio de Guarulhos não se responsabilizarão por
danos, perda ou extravio de documentos e/ou objetos
ocorridos no prédio de realização da prova.

4.25. O candidato que queira fazer alguma
reclamação ou sugestão deverá procurar a sala de
coordenação no local em que estiver prestando a prova.

4.26. Quando, após a prova, for constatado, por
meio eletrônico, estatística, visual ou grafológico, ter
o candidato utilizado de processos ilícitos para sua
realização, sua prova será anulada e, em
consequência, será eliminado do Concurso.

4.26.1 Motivará a eliminação do candidato, sem
prejuízo das sanções penais cabíveis, a burla ou a
tentativa de burla a quaisquer das normas definidas
neste Edital ou a outras relativas ao Concurso, aos
comunicados, às instruções ao candidato ou às
instruções constantes da prova.

4.27. Será excluído do Concurso o candidato que,
além das demais hipóteses previstas neste Edital:

a)apresentar-se após o horário estabelecido para a
realização das provas;

b)apresentar-se à prova em outro local que não
seja o previsto no Edital de Convocação;

c)não comparecer às provas, seja qual for o motivo
alegado;

d)não apresentar documento de identificação
conforme previsto neste Edital;

e)ausentar-se da sala de realização da prova sem o
acompanhamento de um fiscal;

f) retirar-se do local de realização da prova antes
de decorrido 75% do tempo estabelecido para a sua
duração;

g)for surpreendido, durante a realização da prova,
em comunicação com outras pessoas, bem como
utilizando livro, anotação, impressos não permitidos
ou máquina calculadora;

h)estiver fazendo uso ou portando qualquer tipo de
equipamento eletrônico, ou de comunicação, conforme
disposto no item 4.9 deste Edital, durante o período
de realização da prova;

i)estiver fazendo uso de óculos de sol, boné, gorro
ou chapéu;

j)lançar mão de meios ilícitos para execução de prova;
k)não devolver integralmente o material solicitado

ao final da prova;
l)ausentar-se da sala de provas levando material

sem autorização;
m) estiver portando arma branca ou de fogo, ainda

que possua o respectivo porte;
n)perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
o)agir com incorreção ou descortesia para com

qualquer membro da equipe encarregada pela aplicação
das provas.

5. DA PROVA OBJETIVA E SEU JULGAMENTO
5.1. A prova objetiva, de caráter eliminatório e

classificatório, será avaliada na escala de 0 (zero) a
100 (cem) pontos.

5.2. A nota da prova objetiva será obtida pela
seguinte fórmula:

NP = Nax100
Nq
Onde:
NP = nota da prova
Na = número de acertos
Nq = número de questões
5.3. Será considerado habilitado na prova objetiva

o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50
(cinquenta) pontos

5.4. Os candidatos habilitados na prova objetiva
serão classificados, por emprego público, em duas
listas, em ordem decrescente da nota da prova, sendo
uma lista geral (para todos os candidatos) e outra
especial (para os candidatos com deficiência).

5.5. O candidato não habilitado será eliminado do
Concurso Público.

6.DA PROVA DE TÍTULOS E SEU JULGAMENTO
6.1. A prova de títulos visa valorizar a formação

acadêmica do candidato e será realizada no mesmo
dia, em período oposto à prova objetiva.

6.1.1. A prova de títulos terá caráter exclusivamente
classificatório.

6.2. Serão analisados apenas os títulos dos
candidatos considerados habilitados na prova objetiva.

6.2.1. Não serão aceitos títulos entregues fora do
local, data e horário estabelecidos no Edital de
Convocação, nem a complementação ou a
substituição, a qualquer tempo, de títulos já entregues.

6.2.2. O candidato que não comparecer à prova de
títulos será considerado ausente, porém, não será
eliminado do Concurso.

6.2.3. Será permitida entrega de títulos por
procuração, sendo que no ato da entrega, o procurador
deverá apresentar procuração, documento de
identificação pessoal e cópia simples de documento
de identidade do candidato.

6.2.3.1. A não apresentação dos documentos citados
no item 6.6 inviabilizará o recebimento dos títulos do
candidato, bem ainda o não comparecimento do
candidato ou de seu procurador em data, local e horário
estabelecido em edital de convocação específico.

6.2.4. A entrega e a comprovação dos títulos são de
responsabilidade do candidato e ou do seu procurador.

6.3. Somente serão avaliados os títulos obtidos
até o último dia de inscrição.

6.4. A pontuação total da prova de títulos estará
limitada ao valor máximo de 15 (quinze) pontos.

6.5. A pontuação dos títulos estará limitada aos
valores constantes na tabela de títulos do quadro do
item 6.6, observando-se os comprovantes, os valores
unitário e máximo e a quantidade máxima de cada título.

6.6. Serão considerados títulos somente os
constantes na presente tabela de títulos:

6.8.1. Quando o nome do candidato for diferente do
constante nos documentos apresentados, deverá ser
anexado comprovante de alteração do nome.

6.8.2. Quando o documento não comprovar
explicitamente que o título se enquadra na área exigida
na Tabela de Títulos, o candidato poderá entregar,
também, de acordo com o item 6.9 e seus subitens,
o histórico escolar, para o caso de entrega do diploma,
ou declaração da instituição que emitiu o documento,
na qual declara a(s) área(s) de concentração e/ou
programa(s) e/ou linha(s) de pesquisa(s) do título.

6.9. Os comprovantes deverão estar em papel
timbrado da instituição, com nome, emprego público
e assinatura do responsável e,

6.9.1. No caso de certificado/declaração de
conclusão de curso de doutorado ou de mestrado,
deverá constar a data da homologação do respectivo
título ou da respectiva ata de defesa;

6.9.2. No caso de certificado/declaração de
conclusão de curso de pós-graduação lato sensu,
deverão constar a carga horária total e o período de
realização do curso;

6.9.3. No histórico escolar deverão constar o rol das
disciplinas com as respectivas cargas horárias, notas
ou conceitos obtidos pelo aluno e o título do trabalho,
conforme o caso (monografia, dissertação ou tese).

6.10. Os títulos obtidos no exterior deverão ser
revalidados por universidades oficiais que mantenham
cursos congêneres, credenciados nos órgãos
competentes.

6.11. Os títulos obtidos no exterior não passíveis
de revalidação deverão ser traduzidos por tradutor
oficial juramentado.

6.12. Os documentos entregues para a prova de
títulos não serão devolvidos.

6.13. Comprovada, em qualquer tempo, a
irregularidade ou ilegalidade na obtenção do título, o
candidato terá anulada a respectiva pontuação e,
comprovada a sua culpa, esse será eliminado do
Concurso.

7. DA CLASSIFICAÇÃO E DOS CRITÉRIOS DE
DESEMPATE

7.1. Os candidatos habilitados serão classificados
por ordem decrescente da pontuação final, em listas
de classificação especial e geral.

7.2. Serão publicadas duas listagens de candidatos
habilitados no concurso público, por emprego/
especialidade, em ordem classificatória: uma com
todos os candidatos habilitados, inclusive os
candidatos com deficiência e outra somente com os
candidatos com deficiência habilitados.

7.3. Em caso de igualdade da pontuação final, serão
aplicados, sucessivamente os seguintes critérios de
desempate:

a)candidato com idade igual ou superior a 60
(sessenta) anos, nos termos da Lei Federal nº
10.741/2003, entre si e frente aos demais, sendo
que será dada preferência ao de idade mais
elevada;

b) que obtiver maior número de acertos nas
questões de Conhecimentos Específicos;

c)maior pontuação na prova de títulos;
d) que obtiver maior número de acertos nas

questões de Política de saúde;
e)que obtiver maior número de acertos nas

questões de Noções de Informática;
f) candidato mais idoso entre os candidatos

com idade inferior a 60 (sessenta) anos, e
g) candidato que tiver exercido efetivamente a

função de jurado nos termos da Lei nº 11.689/2008.
7.4. Persistindo ainda o empate, poderá haver

sorteio com a participação dos candidatos envolvidos.
8. DA PONTUAÇÃO FINAL

8.1. A pontuação final será a nota obtida na prova
objetiva mais a pontuação da prova de títulos, já
aplicados os critérios de desempate.

9. DOS RECURSOS
9.1. O prazo para interposição de recurso será de

até 3 (três) dias úteis, contados da data da divulgação
do evento ou do fato que lhe deu origem.

9.2.Quando da publicação do resultado da prova, serão
disponibilizados os espelhos da folha definitiva de respostas
da prova objetiva, bem como a grade de correção.

9.3. O candidato dentro do prazo estabelecido no
item 9.1 deste Capítulo deverá utilizar o campo próprio
para interposição de recursos no endereço eletrônico
www.vunesp.com.br, na página do Concurso Público,
seguindo as instruções ali contidas.

9.3.1. O candidato que não interpuser recurso no
prazo mencionado será responsável pelas
consequências advindas de sua omissão.

9.4. Admitir-se-á um único recurso para cada
questão da prova, desde que devidamente
fundamentado.

9.5. Quando o recurso se referir ao gabarito da
prova objetiva, deverá ser elaborado de forma
individualizada, ou seja, 01 (um) recurso para cada
questão e a decisão será tomada mediante parecer
técnico da Banca Examinadora.

9.6. O gabarito divulgado poderá ser alterado em
função da análise dos recursos interpostos e, caso
haja anulação ou alteração do gabarito, as provas serão
corrigidas de acordo com o gabarito oficial definitivo.

9.7. A pontuação relativa à(s) questão(ões)
anulada(s) será(ão) atribuída(s) a todos os candidatos
presentes na prova.

9.7.1. No caso de provimento do recurso interposto
dentro das especificações, esse poderá,
eventualmente, alterar a nota/classificação inicial
obtida pelo candidato para uma nota/classificação
super ior ou infer ior, ou ainda poderá ocorrer a
desclassificação do candidato que não obtiver a nota
mínima exigida para habilitação.

9.7.2. A decisão do deferimento ou indeferimento
de recurso será publicada no Diário Oficial do Município
de Guarulhos e disponibilizada no site
www.vunesp.com.br.

9.8. O recurso interposto fora da forma e dos prazos
estipulados neste Edital não será conhecido, bem
como não será conhecido aquele que não apresentar
fundamentação e embasamento, ou aquele que não
atender às instruções constantes do “link” Recursos

na página específica do Concurso Público.
9.9. Somente serão considerados os recursos

interpostos para a fase a que se referem e no prazo
estipulado, não sendo aceitos, portanto, recursos
interpostos em prazo destinado a evento diverso
daquele em andamento.

9.10.A interposição de recurso não obsta o regular
andamento do cronograma do Concurso Público.

9.11. Não será aceito e conhecido recurso interposto
pelos Correios, por meio de fax, e-mail ou por qualquer
outro meio além do previsto neste Capítulo.

9.12.A Banca Examinadora constitui última instância
para os recursos, sendo soberana em suas decisões,
razão pela qual não caberão recursos adicionais.

9.13. Não será aceito pedido de revisão de recurso
e/ou recurso de recurso.

10. DO PROVIMENTO DO EMPREGO PÚBLICO
10.1.A contratação dar-se-á mediante ato do Chefe

do Executivo, que será publicado no Diário Oficial do
Município e disponível no site:
www.guarulhos.sp.gov.br.

10.2.O contato realizado pela Prefeitura de
Guarulhos com o candidato, por telefone e e-mail,
não tem caráter oficial, é meramente informativo,
não sendo aceita a alegação do não recebimento como
justificativa de ausência ou de comparecimento em
data, local ou horário incorretos, sendo do candidato
a responsabilidade de acompanhar pelo Diário Oficial
do Município de Guarulhos a publicação das
respectivas convocações, sob pena de perder o direito
à contratação.

10.3.É de responsabilidade do candidato manter seu
endereço, telefone e e-mail atualizados, até que se expire
o prazo de validade do Concurso, junto ao Departamento
de Recursos Humanos da PMG, sito a Av. Presidente
Humberto de Alencar Castelo Branco, 1041 –Vila Augusta
– Guarulhos, no horário das 8 às 16h30m, para viabilizar
os contatos necessários, sob pena de perder o prazo
para admissão, caso não seja localizado.

10.4.A contratação dos candidatos aprovados, de
acordo com as necessidades da Administração,
obedecerá rigorosamente à ordem de classificação
final e as condições dispostas no item 2.3 deste Edital.

10.5.A aprovação do candidato nas avaliações
previstas neste Edital não isenta o mesmo da
apresentação dos documentos pessoais exigíveis
para a contratação.

10.6.O prazo para início das atividades será de 15
(quinze) dias corridos a contar da convocação,
prorrogável por 01 (uma) vez, por igual período, a
pedido do interessado, ou a critério da Administração,
desde que atendida a conveniência do serviço público.

10.7.O não atendimento ao prazo de convocação
ou a não comprovação de preenchimento dos requisitos
previstos, ensejará a exclusão da lista de convocação
e o cancelamento da portaria de admissão/nomeação
caso já tenha sido publicada.

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1. A aprovação no concurso Público não gera

direito à contratação, mas apenas a expectativa de
direito a contratação e à preferência na contratação,
reservando-se a Prefeitura de Guarulhos o direito de
contratar os candidatos aprovados na medida de suas
necessidades e de acordo com a disponibilidade
orçamentária e com estrita observância da ordem de
classificação.

11.2.Serão designados pelo Prefeito Municipal, o
Presidente e os membros da Comissão responsáveis
pela organização do Certame, ficando delegada ao
Presidente a competência para tomar as providências
necessárias à realização de todas as fases do presente
Concurso Público.

11.3.Os casos omissos serão resolvidos pela
Comissão designada para a realização do presente
Concurso Público.

11.4.O resultado final do Concurso será homologado
pelo Prefeito de Guarulhos.

11.5.O não comparecimento à prova objetiva, qualquer
que seja o motivo, caracterizará desistência do candidato
e resultará a eliminação do Concurso Público.

11.6.Motivará a eliminação do candidato do concurso
público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a
burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas
definidas neste Edital e/ou em outros relativos ao
concurso, nos comunicados, nas instruções aos
candidatos e/ou nas instruções constantes das Provas,
bem como o tratamento incorreto e/ou descortês a
qualquer pessoa envolvida na aplicação das provas,
o candidato que:

a)apresentar-se após o horário estabelecido para
fechamento dos portões do prédio, inadmitindo-se
qualquer tolerância;

b)não comparecer às provas seja qual for o motivo
alegado;

c)não apresentar o documento que bem o
identifique;

d)ausentar-se da sala de provas sem o
acompanhamento do fiscal;

e)ausentar-se do local antes de decorrida 75%
(setenta e cinco por cento) do início das provas;

f) ausentar-se da sala de provas levando folha de
respostas ou outros materiais não permitidos, sem
autorização;

g)estiver portando armas, mesmo que possua o
respectivo porte;

h)lançar mão de meios ilícitos para a execução das
provas;

i)for surpreendido em comunicação com outras
pessoas ou utilizando-se de livros, notas ou impressos
não permitidos ou máquina calculadora ou similar;

j)estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo
de equipamento eletrônico ou de comunicação
(telefone celular, relógios de qualquer natureza,
walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop,
receptor, gravador ou outros equipamentos similares),
bem como protetores auriculares;

k)per turbar, de qualquer modo, a ordem dos
trabalhos, incorrendo em comportamento indevido.

11.7.A legislação com vigência após a data de
publicação deste Edital, bem como as alterações em
dispositivos constitucionais, legais e normativos a
ela posteriores não serão objeto de avaliação na prova

6.7. Os documentos comprobatórios dos títulos
deverão ser entregues em cópias reprográficas,
autenticadas ou acompanhadas da apresentação do
original para serem vistadas pelo receptor, sendo que:

6.7.1. Não serão aceitos protocolos de documentos
ou fac-símile ou por e-mail;

6.7.2. Não serão aceitos documentos impressos
via internet que não atendam ao item 6.9. e seus

subitens deste Capítulo;
6.7.3. Não serão aceitos, para entrega e pontuação,

documentos originais de diplomas;
6.7.4. Poderão ser entregues, no original,

certificados e declarações.
6.8. Todos os títulos deverão ser comprovados por

documentos que contenham as informações necessárias
ao perfeito enquadramento e consequente valoração.
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do Concurso.
11.8. O prazo de validade deste concurso será de 1 (um)

ano, a contar da publicação da homologação, prorrogável
por igual período, a juízo da Administração Municipal.

11.9.A inexatidão das afirmativas ou irregularidades
de documentos, ou outras irregularidades constatadas
no decorrer do processo, verificadas a qualquer tempo,
acarretará a nulidade da inscrição, prova ou a
contratação do candidato, sem prejuízo das medidas
de ordem administrativa, cível ou criminal cabíveis.

11.10.Todos os atos relativos ao presente
Concurso, convocações, avisos e resultados serão
publicados no Diário Oficial do Município de Guarulhos
e divulgados nos sites www.guarulhos.sp.gov.br e
www.vunesp.com.br, entretanto, cabe ao candidato
acompanhar as publicações oficiais – inclusive as
convocações para as provas e exames - divulgadas
por intermédio do Diário Oficial do Município.

11.11. Em caso de alteração de algum dado
cadastral, até a realização das provas, o candidato
deverá requerer a atualização à Fundação VUNESP
ou, após a finalização do Concurso, à PREFEITURA
DE GUARULHOS, por meio de formulário específico
protocolado no Departamento de Recursos Humanos
da PMG, sito na Av. Presidente Humberto de Alencar
Castelo Branco, 1041 –Vila Augusta – Guarulhos, no
horário das 8 às 16h30m.

11.12.Os aposentados em emprego/função/cargo
público, desde que a aposentadoria não seja por
invalidez, somente serão contratados, mediante
aprovação neste Concurso, se as funções estiverem
previstas nas acumulações legais previstas pela
Constituição Federal. Nesse caso, o aposentado
deverá apresentar, na data da contratação, certidão
expedida pelo órgão competente, que indique o tipo
de aposentadoria.

11.13.A Prefeitura de Guarulhos e a Fundação
VUNESP não se responsabilizam por eventuais
prejuízos ao candidato decorrentes de:

a)endereço não atualizado;
b)endereço de difícil acesso;
c)correspondência devolvida pela ECT por razões

diversas de fornecimento e/ou endereço errado do
candidato;

d)correspondência recebida por terceiros.
11.14.A Prefeitura de Guarulhos e a Fundação

VUNESP se eximem das despesas decorrentes de
viagens e estadas dos candidatos para
comparecimento a qualquer prova do Concurso
Público, bem como objetos pessoais esquecidos e
danificados nos locais de prova.

11.15.A qualquer tempo poder-se-á anular a
inscrição, prova ou tornar sem efeito a nomeação do
candidato, desde que verificadas falsidades ou
inexatidões de declarações ou informações prestadas
pelo candidato ou irregularidades na inscrição, nas
provas e títulos ou nos documentos.

11.16.Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais
alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não
consumada a providência ou evento que lhes disser
respeito, até a data da convocação dos candidatos
para as provas correspondentes, circunstância que
será mencionada em Edital ou aviso a ser publicado,
sendo do candidato a responsabilidade de acompanhar
pelo Diário Oficial do Município de Guarulhos as
eventuais retificações.

11.17.Não será fornecida informação relativa à
convocação, ao resultado das provas e resultado final
via telefone ou e-mail, bem como atestados ou
declarações pela participação no Certame.

11.18.No dia da realização das provas não serão
fornecidas, por qualquer membro da equipe de
aplicação ou pelas autoridades presentes, informações
referentes ao conteúdo da prova ou os critérios de
avaliação e classificação.

11.19.As despesas relativas à participação do
candidato no Concurso e à apresentação para
admissão e exercício correrão às expensas do próprio
candidato.

11.20.A Prefeitura de Guarulhos e a Fundação
VUNESP não se responsabilizam por quaisquer
cursos, textos, apostilas e outras publicações
referentes a este Concurso.

11.21. Decorridos 90 (noventa) dias da homologação
o Concurso e não caracterizando qualquer óbice, é
facultada a incineração da prova e demais registros
escritos, inclusive os documentos de solicitação de
isenção de taxa de inscrição, mantendo-se, porém, pelo
prazo de validade do concurso, os registros eletrônicos.

11.22. Toda menção a horário neste Edital e em
outros atos dele decorrentes terá como referência o
horário oficial de Brasília.

11.23.Será fornecido ao candidato certificado de
habilitação em concurso, somente dos concursos
realizados nos últimos 5 (cinco) anos, com a finalidade
de atestar a condição de aprovado, não gerando
nenhum direito a contratação no presente certame.

11.23.1. Para solicitar o certificado de habilitação
o candidato deverá acessar|:

h t tp : / /po r ta ldoser v ido r.guar u lhos .sp.gov.b r /
certificado_aprovacao.php?p=1467289300472

ANEXO I
DO EDITAL DE ABERTURA DE CONCURSO

PÚBLICO Nº 02/2016-SAM01
SINTESE DAS ATRIBUIÇÕES

MÉDICO(A) – TODAS AS ESPECIALIDADES
Atender os usuários através de consultas individuais

em unidades de saúde da atenção básica,
especialidades, serviço pré hospitalar e hospitalar;
Atender as urgências e emergências médicas
intercorrentes em usuários; Emitir diagnósticos,
solicitar exames complementares, prescrever
medicamentos, formas de tratamento, encaminhar
para serviços especializados, acompanhar o
tratamento quando o caso assim o exigir, empregar
meios clínicos e cirúrgicos para promover ou recuperar
a saúde dos pacientes; Realizar visita domiciliar e de
vigilância sanitária, epidemiológica e ambiental,
quando necessário; Registrar suas ações e atividades
em formulários próprios, de forma legível e objetiva,
responsabilizando-se pelas informações constantes
no prontuário, receita, atestado, guia de

encaminhamento e demais documentos previstos para
sua área de atuação; Proceder à passagem de plantão,
munindo o médico que cuidará do próximo turno de
todas as informações necessárias relativas aos
pacientes e atividades afins; Garantir a prestação
qualitativa dos serviços de assistência e de
preservação da saúde, segundo as diretrizes da
política de saúde municipal; Comunicar ao órgão
competente as doenças, agravos e eventos em saúde
pública de notificação compulsória; Participar de
matriciamento interdisciplinar e ou com outras
especialidades; Desenvolver ações e atividades
educativas junto aos usuários, trabalhadores e
comunidade; Executar as atividades e ações de saúde
de forma integrada com os demais profissionais de
saúde sempre que houver necessidade; Participar da
equipe multidisciplinar da Unidade de Saúde
desenvolvendo trabalhos de educação e prevenção
em saúde à população; Participar de atividades,
reuniões, treinamentos para o desenvolvimento e
aperfeiçoamento dos processos de trabalho quando
solicitado; Participar da elaboração, execução e
avaliação de protocolos, programas e normatização
de procedimentos relativos à sua área de atuação;
Participar de campanhas de informação, educação e
prevenção, sempre que houver necessidade; Participar
de programas de vigilância em saúde; Contribuir na
formulação de políticas públicas de saúde; Efetuar
perícias, auditorias e sindicâncias médicas; Fazer parte
de comissões provisórias e permanentes instaladas
na área da saúde; Atender a legislação vigente e, em
especial, ao previsto no Código de Ética Médica .
Executar outras atividades afins à sua Unidade a
partir das necessidades e demandas da área e de
conformidade com as orientações dadas pela sua
gerência imediata; Conhecer os recursos médicos
disponíveis, normas e rotinas de serviços; Operar
equipamentos e sistemas de informática e outros,
quando autorizado e necessário ao exercício de suas
atividades; Obedecer normas de segurança; Organizar
e zelar pelos equipamentos, instrumentos e materiais
sob sua guarda e utilização.

ANEXO II DO EDITAL DE ABERTURA DE
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2016-SAM01

CONTEUDO PROGRAMÁTICO
No que se refere à atualização da legislação

indicada, deve ser considerada a legislação atualizada,
desde que vigente, tendo como base até a data da
publicação oficial do Edital.

CONHECIMENTOS GERAIS
Para todos os empregos:
NOÇÕES DE INFORMÁTICA:
Sistema Operacional: Windows/Linux: conceito

de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de
trabalho, área de transferência, manipulação de
arquivos e pastas, uso dos menus, programas e
aplicativos, interação com o conjunto de aplicativos.
ThunderBird/Webmail – Correio Eletrônico: uso
de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens,
anexação de arquivos. Mozilla Firefox/Google
Chrome – Internet: Navegação Internet, conceitos
de URL, links, sites, busca e impressão de páginas.

POLÍTICA DE SAÚDE
Diretrizes e bases da implantação do SUS.

Constituição da República Federativa do Brasil: Saúde;
Constituição Federal: Título VIII – Da Ordem Social,
Cap. II - Da Seguridade Social. Organização da Atenção
Básica no Sistema Único de Saúde. Epidemiologia,
história natural e prevenção de doenças. Reforma
Sanitária e Modelos Assistenciais de Saúde – Vigilância
em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população.
Políticas de descentralização e atenção primária à
Saúde. Doenças de notificação compulsória no Estado
de São Paulo. Doenças de notificação compulsória
Estadual e Nacional. Calendário Nacional de Vacinação.
Leis Federais n.ºs 8.080/1990 e 8.142/1990. Decreto
Federal n.º 7.508/2011.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Para o emprego de:
MÉDICO(A) (ALERGISTA)
Fisiopatologia das Doenças Alérgicas Respiratórias:

Asma e Rinite Alérgica. Tratamento medicamentoso e
não medicamentoso da Rinite Alérgica. Classificação
e tratamento da asma. Dermatoses Alérgicas. Métodos
Diagnósticos em Alergia. Mecanismos de
Hipersensibilidade. Reações Adversas a Drogas.
Hipersensibilidade por venenos de insetos. Reações
Anafiláticas. Imunoterapia alérgeno-específica.
Aeroalérgenos. Alergia alimentar.

MÉDICO(A) (CARDIOLOGISTA)
Anatomia e fisiologia do aparelho cardiovascular.

Semiologia do aparelho cardiovascular. Métodos
diagnósticos: eletrocardiografia, ecocardiografia,
medicina nuclear, hemodinâmica, ressonância
magnética, radiologia. Cardiopatias congênitas
cianóticas e acianóticas: diagnóstico e tratamento.
Hipertensão arterial. Isquemia miocárdica. Síndromes
clínicas crônicas e agudas: fisiopatologia, diagnóstico,
tratamento e profilaxia. Doença reumática. Valvopatias.
Diagnóstico e tratamento. Miocardiopatias. Diagnóstico
e tratamento. Insuficiência cardíaca congestiva. Doença
de Chagas. Arritmias cardíacas. Diagnóstico e
tratamento. Distúrbios de condução. Marca-passos
artificiais. Endocardite infecciosa. Hipertensão pulmonar.
Síncope. Doenças do pericárdio. Doenças da aorta.
Embolia pulmonar. Cor pulmonar. Patologias sistêmicas
e aparelho cardiovascular. Infecções pulmonares.

MÉDICO(A) (CIRURGIÃO PEDIATRA)
Choque; distúrbios hidroeletrolíticos e acidobásicos;

nutrição parenteral no recém-nascido e na criança;
hidratação no paciente cirúrgico; profilaxia com
antibióticos em cirurgia. Trauma: cuidados com a
criança politraumatizada, traumatismos torácicos,
traumatismos abdominais, traumatismos urogenitais,
ferimentos por arma de fogo, por arma branca e
queimaduras. Acessos vasculares e cateteres de longa
permanência. Hematologia: indicações cirúrgicas.
Patologia cirúrgica da cabeça e do pescoço. Cirurgia
torácica: pleural, pulmonar, mediastinal e de parede
torácica, incluindo tumores. Patologia cirúrgica do
diafragma. Patologia cirúrgica do aparelho digestivo:
anomalias congênitas e funcionais do esôfago, hérnias

de hiato, patologias congênitas e adquiridas do
estômago, duodeno, intestino delgado e grosso e
região anal. Patologia cirúrgica do fígado e das vias
biliares. Malformações da parede abdominal e do
umbigo, incluindo as hérnias. Abdome agudo.
Anomalias congênitas e funcionais do aparelho urinário
e reprodutor, incluindo intersexo. Calculose urinária.
Cirurgia oncológica no recém-nascido e na criança.
Endoscopia digestiva e respiratória na criança:
indicações e complicações. Cirurgia laparoscópica:
indicações, técnica e complicações. Toracoscopia:
indicações e complicações. Cirurgia neonatal.

MÉDICO(A) (CLÍNICO GERAL)
Doenças Cardiovasculares: avaliação e tratamento

do paciente com doença cardiovascular; insuficiência
cardíaca; cardiomiopatias; doença arterial coronária;
arritmias; doenças do miocárdio e pericárdio; hipertensão
arterial sistêmica; doenças vasculares periféricas;
diagnóstico diferencial de dor torácica; alterações
eletrocardiográficas; doenças valvar e da aorta. Doenças
Pulmonares: avaliação e tratamento do paciente com
doença respiratória; doença intersticial e infiltrativa;
doenças pulmonares obstrutivas; doenças da pleura e
mediastino; neoplasia pulmonar; síndrome da apneia do
sono e doenças pulmonares ambiental e ocupacional.
Doenças Renais: avaliação e tratamento do paciente
com doença renal; distúrbios eletrolíticos e de fluidos;
doenças glomerular; vascular renal; insuficiência renal
aguda e crônica; desordens não glomerulares. Doenças
Gastrointestinais: avaliação e tratamento das principais
manifestações clínicas das doenças gastrointestinais;
doenças do esôfago; do estômago e duodeno; doença
inflamatória intestinal; neoplasias do trato gastrointestinal
e doenças do pâncreas. Doenças do Fígado e Sistema
Biliar: avaliação laboratorial do fígado; icterícia; hepatite
aguda e crônica; insuficiência hepática; cirrose e suas
complicações; doenças da vesícula biliar e trato biliar;
neoplasias do fígado; doenças infiltrativas e vascular.
Doenças Hematológicas: desordens da hemostasia
(sangramento e trombose); avaliação e tratamento das
anemias; avaliação da leucocitose e leucopenia. Doenças
do Metabolismo: obesidade; anorexia nervosa e bulimia;
desordens do metabolismo dos lípides. Doenças
Endocrinológicas: doenças da tireoide; diabetes melito;
hipoglicemia e insuficiência adrenal. Doenças
Musculoesqueléticas e do Tecido Conectivo: avaliação e
tratamento do paciente com doença reumática; artrite
reumatoide; Lúpus eritematoso sistêmico;
espondiloartropatias; síndrome do anticorpo-fosfolípide;
esclerose sistêmica; osteoartrites; gota e desordens do
tecido mole não ar ticular. Doenças Ósseas e do
Metabolismo Ósseo: osteoporose; doenças da
paratireoide e distúrbios do cálcio. Doenças Infecciosas.
Doenças Neurológicas / Psiquiátricas: avaliação do
paciente neurológico; desordens da consciência;
demência e distúrbios de memória; doenças
cerebrovasculares; cefaleias; avaliação das síncopes;
miastenia gravis; doença de Parkinson; diagnóstico
diferencial da síndrome convulsiva; distúrbios ansiosos
e depressão. Urgências e Emergências: reanimação
cardiopulmonar; avaliação e tratamento inicial do paciente
em choque; imobilizações e cuidados no local do acidente;
atendimento inicial ao paciente traumatizado; diagnóstico
e tratamento inicial das emergências diabéticas; anafilaxia
e reações alérgicas agudas; controle agudo da dor;
diagnóstico e tratamento inicial das síndromes coronárias
agudas; diagnóstico e tratamento inicial da embolia de
pulmão; insuficiência respiratória aguda; hemorragias
digestivas; anestesia para realização de suturas e
drenagem de abcessos. Principais Problemas Médicos
relacionados aos Idosos. Rastreamento de Doenças
Cardiovasculares e do Câncer. Prevenção do Câncer.
Exame Periódico de Saúde. Promoção da Saúde: controle
da obesidade, tabagismo e vacinação. Preenchimento
de receitas médicas.

MÉDICO(A) (CLÍNICO GERAL INTENSIVISTA)
Acidentes por agentes químicos e físicos. Aspectos

éticos em Medicina Intensiva. Cardiocirculatório.
Arritmias cardíacas. Insuficiência coronariana aguda.
Síndromes coronárias agudas. Infarto agudo do
miocárdio. Tamponamento cardíaco. Trombólise.
Dissecção aórtica. Emergências hipertensivas. Choque
cardiogênico, hipovolêmico e séptico. Edema pulmonar
cardiogênico e não cardiogênico. Insuficiência cardíaca
congestiva. Reposição volêmica. Drogas vasoativas.
Monitorização hemodinâmica invasiva e não invasiva.
Transporte de oxigênio. Metabolismo do oxigênio em
condições normais e patológicas. Reanimação
cardiopulmonar cerebral. Ácido láctico sérico. Coagulação.
Coagulação intravascular disseminada e fibrinólise.
Coagulopatia de consumo. Trombólise e anticoagulação.
Uso de hemoderivados e substitutos do plasma.
Complicações no paciente oncológico endócrino /
metabólico. Coma hiperosmolar, hipoglicêmico e
cetoacidose. Crise tireotóxica. Coma mixedematoso.
Insuficiência suprarrenal aguda. Rabdomiólise.
Calorimetria. Diabetes insípido. Síndrome da secreção
inapropriada do ADH. Escores de Avaliação Prognóstica.
Sistema Gastrintestinal. Hemorragia digestiva alta e baixa.
Insuficiência hepática. Abdômen agudo. Pancreatite
aguda. Colecistite aguda. Intoxicações Exógenas.
Infecção e Sepse. Infecções bacterianas, virais, fúngicas
e por outros agentes. Infecções relacionadas a cateteres
e hospitalares. Sepse. Uso de antibióticos. Translocação
bacteriana. Descontaminação seletiva do trato
gastrintestinal. AIDS. Infecções em imunodeprimidos.
Colite pseudomembranosa. Síndrome da resposta
inflamatória sistêmica. Insuficiência de múltiplos órgãos
e sistemas. Métodos de Imagem em Medicina Intensiva.
Neurológico Coma. Acidente vascular encefálico.
Trombolíticos. Hipertensão endocraniana e suas medidas
de controle. Indicação e controle da hiperventilação.
Polirradiculoneurites. Estado de mal epilético. Miastenia
grave. Morte cerebral. Obstetrícia. Eclampsia, infecção
pós-parto e Hellp síndrome. Politraumatismo. Paciente
politraumatizado. Trauma cranioencefálico e raquimedular.
Pré e Pós-operatório. Avaliação do risco operatório.
Procedimentos Invasivos. Intubação orotraqueal,
traqueostomia. Cateterização arterial, dissecção venosa.
Marcapasso. Cateterização venosa central e de artéria
pulmonar. Pericardiocentese e drenagem pleural.
Raquicentese. Queimaduras. Grande queimado.

Insuficiência renal aguda. Métodos dialíticos. Distúrbio
hidroeletrolíticos e acidobásicos. Respiratório.
Insuficiência respiratória aguda. Trocas gasosas
pulmonares. Estado de mal asmático. Embolismo
pulmonar. Síndrome do desconforto respiratório agudo.
Broncoaspiração. Doença pulmonar obstrutiva crônica
agudizada. Suporte ventilatório mecânico invasivo e não
invasivo. Hipoventilação controlada e hipercapnia
permissiva. Ventilação mecânica na asma, doença
pulmonar obstrutiva crônica e Síndrome do desconforto
respiratório agudo. Monitorização da ventilação.
Capnografia. Desmame ventilatório. Complicações da
ventilação mecânica. Gasometria arterial. Óxido nítrico.
Oxigenoterapia. Sedação, analgesia e bloqueio
neuromuscular. Supor te Nutricional, sepse, doença
pulmonar obstrutiva crônica, queimado, trauma,
insuficiência hepática e renal. Imunomoduladores.
Nutrição parenteral e enteral. Transporte do paciente crítico.

MÉDICO(A) (GASTROENTEROLOGISTA)
Esôfago: esofagite de refluxo e hérnia de hiato,

tumores. Estômago e duodeno: gastrites, úlcera péptica
gastroduodenal, hemorragia digestiva alta, tumores.
Intestino delgado: má absorção intestinal, doenças
inflamatórias agudas intestinais, doenças inflamatórias
crônicas intestinais, patologia vascular dos intestinos,
tumores. Intestino grosso: diarreia, constipação e
fecaloma, doença diverticular dos cólons, retocolite
ulcerativa inespecífica, parasitoses intestinais,
tumores. Fígado: doenças metabólicas, álcool e fígado,
drogas e fígado, hepatite e vírus (agudas e crônicas),
hipertensão portal, cirrose hepática, ascite,
encefalopatia hepática, tumores. Vias biliares:
discinesia biliar. Colecistites (agudas e crônicas), litíase
biliar, colangites, tumores. Pâncreas: pancreatite aguda,
pancreatite crônica, cistos pancreáticos, tumores.
Outras afecções do aparelho digestivo:
esquistossomose mansoni, doença de Chagas,
peritonites, hormônios gastrointestinais, suporte
nutricional em gastroenterologia, imunologia do
aparelho digestivo, distúrbios funcionais do aparelho
digestivo (psicossomáticos).

MÉDICO(A) (GERIATRA)
Epidemiologia do envelhecimento. O idoso na

legislação brasileira e políticas nacionais para o
envelhecimento. Teorias do envelhecimento. Biologia
e fisiologia do envelhecimento. Semiologia do idoso.
Avaliação funcional e exame mental e psíquico do
idoso. Afecções do sistema nervoso (transtorno
cognitivo leve, demências, depressão, delirium,
doenças cerebrovasculares, distúrbios do sono,
síndromes extrapiramidais, neuropatias periféricas).
Afecções do sistema cardiovascular (aterosclerose e
fatores de r isco para doença cardiovascular,
hipertensão arterial, hipotensão ortostática,
insuficiência cardíaca, arritmias, doença arterial
coronariana, valvulopatias, tromboembolismo
pulmonar, trombose venosa profunda, insuficiência
venosa crônica, doença arterial periférica). Afecções
do sistema respiratório (doença pulmonar obstrutiva
crônica, pneumonias, tuberculose). Afecções do
sistema digestivo (hemorragia digestiva, constipação,
diarreia, doença diverticular do cólon). Afecções do
sistema geniturinário (doenças da próstata, infecção
urinária, insuficiência renal, disfunção sexual,
incontinência urinária). Afecções do sistema endócrino
(diabetes mellitus, doenças da tireoide, dislipidemia,
climatério, obesidade). Afecções do sistema
hematológico (anemias, leucemias, linfomas, mieloma
múltiplo). Afecções do sistema osteomuscular e tecido
conjuntivo (osteoporose, doença de Paget,
osteoartrose, polimialgia reumática e arterite de células
gigantes). Envelhecimento do sistema imunológico.
Principais afecções otorrinolaringológicas no idoso.
Principais afecções oftalmológicas no idoso. Principais
afecções dermatológicas no idoso. Quedas. Síncope
e vertigens no idoso. Síndrome da imobilização. Úlceras
de pressão. Distúrbios hidroeletrolíticos no idoso.
Neoplasias no idoso. Traumas no idoso. Avaliação
pré-operatória do idoso. Tratamento da dor crônica.
Medicina preventiva e envelhecimento (nutrição, saúde
bucal, imunização, atividade física, rastreamento de
doenças). Maus tratos aos idosos. Latrogenia.
Farmacocinética e farmacodinâmica das drogas no
idoso. Princípios de reabilitação geriátrica. Emergências
em geriatria. Assistência ao idoso em instituições
asilares. Assistência domiciliar ao idoso. Problemas
éticos e legais em medicina geriátrica.

MÉDICO(A) (GINECOLOGISTA)
Ginecologia - Anatomia. Embriologia do sistema

urogenital e mamário. Semiologia. Fisiologia.
Bioesteroidogênese e farmacologia dos hormônios.
Puberdade normal e anormal. Climatério. Amenorreias.
Hiperandrogenismo. Hiperprolactinemias. Estados
interssexuais. Infertilidade. Anticoncepção. Doenças
sexualmente transmissíveis. Patologia benigna de
mama. Patologia benigna de vulva. Patologia benigna
de vagina. Patologia benigna de colo uterino. Patologia
benigna de corpo uterino. Patologia benigna de ovário.
Patologia maligna de mama. Patologia maligna de vulva
e vagina. Patologia maligna de colo uterino. Patologia
maligna de corpo uterino. Patologia maligna de ovário.
Distopias genitais. Dor pélvica. Emergências
ginecológicas. Ginecologia operatória. Aspectos éticos
e médico - legais em ginecologia. Obstetrícia -
Embriogênese e desenvolvimento fetal. Anexos do
embrião e feto. Trocas materno-ovulares.
Endocrinologia do ciclo gestativo. Estudo da bacia.
Estática fetal. Contratilidade uterina. Mecanismo de
parto. Alterações do organismo materno na gravidez.
Propedêutica na gravidez: Diagnóstico de gravidez,
anamnese, exame físico, exames complementares.
Assistência pré-natal. Parto e puerpério e lactação
normais (estudo clínico e assistência). Analgesia e
anestesia. Doenças intercorrentes do ciclo grávido
puerperal . Doença hipertensiva (específica e não
específica) da gestação. Abortamento. Prenhez
ectópica. Neoplasia trofoblástica gestacional.
Implantações heterotrópicas da placenta. DPP.
Distúrbios da hemocoagulação, embolia amniótica e
choque. Polidramnia, oligodramnia e amniorrexe
prematura. Prematuridade. Gemelidade. Hidropsia fetal
imune e não imune. Gravidez prolongada. Patologia
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das membranas, placenta e cordão umbilical.
Anomalias congênitas. Gravidez de alto risco. Medicina
fetal. Patologias do parto, puerpério e lactação. Tocurgia.
Indicações de cirurgias no ciclo gestativo. Mortalidade
materna e perinatal.

MÉDICO(A) (INFECTOLOGISTA)
Princípios da Terapia anti-infecciosa e uso racional

de antimicrobianos. Epidemiologia: vigilância
epidemiológica e investigação epidemiológica (casos
e epidemias). Imunização: calendário vacinal,
imunobiológicos especiais e eventos adversos pós-
vacinais. Sepse. Infecções bacterianas: infecção do
trato urinário, meningite, pneumonia adquirida na
comunidade e no hospital, endocardite, infecção da
corrente sanguínea, gastroenterocolite, infecções de
pele e tecido celular subcutâneo, osteomielite,
tuberculose, hanseníase, febre tifoide, tétano, difteria,
leptospirose, cólera. Febre Maculosa. Doenças
sexualmente transmissíveis (DST): AIDS, sífi l is,
gonorreia, linfogranuloma venéreo, cancro mole e
condiloma acuminado. Infecções causadas por vírus:
Hepatites virais, Mononucleose Infecciosa, Vírus do
grupo Herpes, influenza, raiva, arboviroses (dengue,
febre amarela). Doenças exantemáticas. Infecções
fúngicas: micoses superficiais, candidíase,
paracoccidioidomicose, histoplasmose, criptococose,
aspergilose. Infecções por protozoários: amebíase,
giardíase, toxoplasmose e doença de Chagas.
Parasitoses intestinais. Doenças tropicais: malária,
calazar, leishmaniose tegumentar americana e
esquistossomose. Acidentes por animais peçonhentos.
Risco de infecção ocupacional. Biossegurança.
Isolamento e precauções. Conceitos básicos de
microbiologia no controle das infecções hospitalares.
Doenças de notificação compulsória.

MÉDICO(A) (NEUROLOGISTA)
Cefaleias. Algias craniofaciais. Comas. Fisiopatologia

do sono. Traumatismos cranioencefálicos.
Traumatismos raquimedulares. Síndrome de
hiper tensão intracraniana. Tumores intracranianos.
Tumores intrarraquianos. Doenças desmielinizantes.
Doenças degenerativas do sistema nervoso. Miopatias.
Neuropatias periféricas. Infecções do sistema nervoso.
Neuroparasitoses mais frequentes no Brasil. Acidentes
vasculares do encéfalo e da medula. Manifestações
neurológicas de doenças sistêmicas. Epilepsias.
Demências. Fisiopatologia da motricidade.
Fisiopatologia da sensibilidade. Síndromes corticais.
Síndromes do tronco cerebral. Síndromes medulares.

MÉDICO(A) (NEUROPEDIATRA)
Semiologia. Malformações do SNC. Encefalopatia

hipóxico-isquêmica do neonato. Hemorragias
intracranianas no período neonatal. Crises convulsivas
na infância. Cefaléias na infância e na adolescência.
Doenças infecciosas e parasitárias. Doenças
neuromusculares. Erros inatos do metabolismo.
Síndromes neurocutâneas. Tumores intracranianos na
infância. Doenças cerebrovasculares na infância.
Paralisia cerebral.

MEDICO(A) (OFTALMOLOGISTA)
Higiene Visual; Prevenção de Moléstias Oculares;

Vícios de Refração: Epidemiologia; Manifestações
Clínicas; Diagnóstico; Diagnóstico Diferencial e
Tratamento: Astenopia; Ambliopia; Estrabismo;
Lentes Corretoras Diagnóstico e Tratamento de
Blefarites e Cerato-Conjuntivites, Uveítes;
Endoftalmites, Celulite Orbitária, Dacriocistite
Crônica e Aguda: Epidemiologia; Manifestações
Clínicas; Diagnóstico Específico; Diagnóstico
Diferencial; Tratamento E Profilaxia: Doenças
Inflamatórias da Córnea, Ceratites Não-Supurativas,
Úlceras de Córnea Não-Infecciosas, Retinopatia
Diabética, Catarata, Episclerites, Esclerites, Glaucoma,
Hipertensão Intra-Ocular, Manifestações Oculares da
Aids, Iatrogenia Ocular, Traumatismos Oculares.
Código de Ética Médica.

MÉDICO(A) (ORTOPEDISTA)
Afecções ortopédicas comuns na infância.

Epifisiólise proximal do fêmur. Poliomielite – fase aguda
e crônica. Tuberculose osteoar ticular. Paralisia
obstétrica. Osteomielite aguda e crônica. Pioartrite.
Ortopedia em geral: cervicobraquialgias – artrite
degenerativa da coluna cervical, síndrome do escaleno
anterior e costela cervical. Ombro doloroso.
Lombociatalgias – artrite degenerativa da coluna lombo-
sacra; hérnia de disco; espondilólise; espondilolistese.
Tumores ósseos benignos e malignos. Traumatologia
– fraturas e luxações da coluna cervical, dorsal e
lombar; fratura da pélvis; fratura do acetábulo; fratura
e luxação dos ossos dos pés; fratura e luxação do
tornozelo; fratura diafisária dos ossos dos pés; fratura
e luxação do joelho; lesões meniscais e ligamentares;
fratura diafisária do fêmur; fratura transtrocanteriana;
fratura do colo do fêmur; fratura do ombro; fratura da
clavícula e extremidade superior e diáfise do úmero;
fratura da extremidade distal do úmero; luxação do
cotovelo e fratura da cabeça do rádio; fratura e luxação
de Monteggia; fratura diafisária dos ossos do
antebraço; fratura de Colles e Smith; luxação do carpo;
fratura do escafoide carpal. Traumatologia da mão –
fratura metacarpiana e falangiana; ferimento da mão;
lesões dos tendões flexores e extensores dos dedos.
Anatomia e radiologia em ortopedia e traumatologia –
Anatomia do sistema osteoarticular; radiologia,
tomografia, ressonância nuclear magnética e
ultrassonografia do sistema osteoarticular; anatomia
do sistema muscular; anatomia dos vasos e nervos;
anatomia cirúrgica: vias de acesso e cirurgia ortopédica
e traumatológica e anomalias congênitas.

MÉDICO(A) (PEDIATRA)
O recém-nascido (RN): principais características e

cuidados com o recém-nascido de termo e o prematuro.
Diagnóstico e tratamento das doenças mais comuns do
RN. Displasia Congênita do Quadril. Diagnóstico diferencial
e tratamento das infecções congênitas, diagnóstico
diferencial da icterícia neonatal, anemia do prematuro,
teste de triagem neonatal, triagem auditiva neonatal, reflexo
vermelho. Reanimação ao nascimento de RN de baixo e
alto risco, seguimento pós-alta de RN pré-termo.
Quimioprofilaxia antirretroviral para o RN exposto ao HIV.
Alimentação: aleitamento materno, orientações alimentares
para lactente, pré-escolar, escolar e adolescente. Restrições

ao aleitamento materno. Imunização: calendário oficial de
vacinação e imunização em grupos de risco. Crescimento
e desenvolvimento. Prevenção da desnutrição e da
obesidade: atenção integral à criança em idade escolar;
assistência individual e ações coletivas de saúde na creche
e na escola. Adolescência: principais problemas de saúde
do adolescente. Prevenção do tabagismo, alcoolismo e do
uso de drogas ilícitas. Afecções gastrointestinais: diarreia
aguda e persistente, tratamento oral e endovenoso da
desidratação, doença celíaca, constipação intestinal,
refluxo gastresofágico, dor abdominal recorrente. Afecções
de vias aéreas superiores: rinites, rinossinusopatias, otites,
faringoamigdalites e laringites, estomatites, síndrome da
apneia obstrutiva do sono, epistaxe. Afecções de vias
aéreas inferiores, síndrome do lactente sibilante, asma,
pneumonias, abordagem da tosse aguda e persistente,
laringotraqueobronquites, difteria, bronquiolite viral aguda,
diagnóstico da fibrose cística. Doenças infecciosas:
celulites, doenças exantemáticas, coqueluche,
leptospirose, meningites, parotidite epidêmica, dengue,
influenza, candidíase, varicela, parasitoses intestinais,
tuberculose, hanseníase, hepatites virais (A, B e C),
diagnóstico inicial da AIDS. Doenças hematológicas:
doença falciforme, diagnóstico diferencial das policitemias,
anemias em geral, anemia hemolítica por deficiência
enzimática (G6PD), leucemia linfocítica aguda, doenças
hemorrágicas, púrpura trombocitopênica idiopática (PTI),
coagulopatias, hemofilia. Afecções do trato geniturinário:
infecções do trato urinário, glomerulonefrite difusa aguda,
síndrome nefrótica idiopática, insuficiência renal aguda,
diabetes insipidus, vulvovaginites, postites. Diagnóstico
das imunodeficiências primárias e secundárias. Doenças
reumatológicas: artrites e artralgias: principais etiologias e
diagnóstico diferencial na infância e adolescência. Doenças
endocrinológicas: hipotireoidismo, hipertireoidismo, telarca
precoce, puberdade precoce, ginecomastia, hirsutismo,
criptorquidia, diabetes mellitus tipo I e tipo II. Doenças
neurológicas: convulsões, meningites, transtorno do deficit
de atenção e hiperatividade, autismo. Problemas
oftalmológicos mais comuns na infância. Prevenção da
ambliopia, conjuntivites e tracoma. Dermatopatias mais
frequentes na infância e adolescência. Dermatoses do
RN, dermatite atópica, dermatite seborreica, pitiríase alba,
acne, micoses superficiais, dermatoviroses, impetigo,
dermatozooparasitoses, queimaduras, urticária e
angioedema. Cardiopatias: diagnóstico da insuficiência
cardíaca congestiva, hipertensão arterial, criança com
sopro, criança com cianose, cardiopatias congênitas,
endocardite infecciosa, miocardite, arritmias cardíacas.
Diagnóstico precoce das neoplasias mais comuns na
infância. Dores recorrentes: abdominal, cefaleia e dor em
membros. Adenomegalias e hepatomegalias: principais
etiologias e diagnóstico diferencial na infância e
adolescência. Problemas cirúrgicos mais comuns na
infância e adolescência. Hérnia umbilical, inguinal,
inguinoescrotal, fimose, parafimose, apendicite. Abuso e
maus-tratos: aspectos psicossociais, diagnóstico e
conduta. Prevenção de acidentes na infância e
adolescência.

MÉDICO(A) (PEDIATRA INTENSIVISTA)
Insuficiência respiratória aguda. Síndrome do

desconforto respiratório agudo. Ventilação pulmonar
mecânica. Embolia pulmonar. Reanimação
cardiorrespiratória. Choque. Insuficiência cardíaca.
Disritmias cardíacas. Crise hipertensiva. Crises
hipoxêmicas. Hipertensão pulmonar. Pós-operatório de
cirurgia cardíaca. Insuficiência renal. Métodos
dialíticos. Trauma crânio-encefálico. Estado de mal
epiléptico. Hemorragias intracranianas. Coma.
Hiper tensão intracraniana. Pós-operatór io
neurocirúrgico. Morte encefálica. Nutrição enteral e
parenteral. Distúrbio do equilíbrio acidobásico.
Distúrbios hidroeletrolíticos. Distúrbios metabólicos e
endócrinos. Insuficiência suprarrenal. Cetoacidose
diabética. Diabete insípido. Secreção inapropriada do
hormônio antidiurético. Hemorragias gastrintestinais.
Insuficiência hepática. Infecção intra-hospitalar. Sepse.
Sedação e analgesia. Acidente por submersão. Choque
elétr ico. Intoxicação exógena. Politraumatismo.
Queimaduras. Transpor te da cr iança gravemente
enferma e emergências em oncologia pediátrica.

MÉDICO(A) (PNEUMOLOGISTA)
Função e estrutura do sistema respiratório.

Procedimentos diagnósticos em pneumologia.
Avaliação por métodos de imagem em pneumologia.
Testes de função Pulmonar. Asma brônquica. Doença
pulmonar obstrutiva crônica. Bronquiectasia. Fibrose
cística. Reabilitação respiratória. Nutrição nas
pneumopatias. Pneumonia comunitária. Pneumonia
hospitalar. Abscesso pulmonar. Tuberculose. Micoses
pulmonares. Doenças pulmonares parenquimatosas
difusas. Pneumonite de hipersensibilidade. Sarcoidose.
Tromboembolismo pulmonar. Hipertensão pulmonar.
Neoplasias de pulmão. Doenças da pleura, mediastino
e diafragma. Distúrbios respiratórios do sono.
Transplante pulmonar. Cirurgia redutora do volume
pulmonar. Rinossinusites e traqueobronquites.
Doenças ocupacionais respiratórias. Nódulo pulmonar
solitário. Tabagismo e doenças relacionadas ao tabaco.
Insuficiência respiratória aguda. Síndrome do
desconforto respiratório agudo. Epidemiologia das
doenças respiratórias. Medicina baseada em
evidências. Ventilação mecânica.

MÉDICO(A) (PSIQUIATRA)
Alcoolismo: conceito e quadros clínicos. Demências:

conceito, classificação, quadros clínicos.
Esquizofrenias: conceito, classificação e tratamentos.
Aspectos psiquiátricos das epilepsias, manifestações
principais, tratamentos. Psicose maníaco-depressiva:
conceito, classificação e tratamento. Neuroses:
histórico, conceito, classificação e tratamento.
Toxicomanias: conceito, conduta terapêutica.
Personalidade: conceitos, desenvolvimento.
Terapêutica psiquiátr ica: psicofarmacoterapia –
classificação e indicações principais. Convulsoterapia:
principais tipos e indicações na atualidade.
Psicoterapias: conceito, histórico, tipos e formas,
indicações principais. Oligofrenias: conceito,
classificação e conduta. Personalidade psicopática:
conceito, abordagem terapêutica. Psiquiatria social e
Saúde mental. História da Psiquiatria. Principais
evoluções modernas na consideração da doença

mental. Psiquiatria forense. Política da saúde mental.
Psiquiatria comunitária. Psiquiatria do setor:
preventivismo. Antipsiquiatria. Psiquiatria
“democrática”.

MÉDICO(A) (PSIQUIATRA PEDIATRA)
Desenvolvimento infantil: aspectos cognitivos e

afetivos. Exame psiquiátrico e exames
complementares em psiquiatria da infância e
adolescência. Classificação diagnóstica em psiquiatria
da infância e da adolescência. Transtornos mentais
orgânicos na infância e adolescência. Drogadição na
infância e adolescência. Esquizofrenia na infância e
adolescência. Transtornos do humor (depressão e
mania) na infância e adolescência. Transtorno de
ansiedade na infância e adolescência. Razões ao
estresse. Transtorno alimentares na infância e
adolescência. Transtornos do sono na infância e
adolescência. Transtornos do controle dos esfíncteres
na infância e adolescência. Transtornos de tique e do
hábito na infância e adolescência. Transtorno de deficit
de atenção/hiperatividade na infância e adolescência.
Retardo mental. Manifestações psiquiátricas da
epilepsia na infância e adolescência. Transtornos
invasivos do desenvolvimento. Transtornos
específicos do desenvolvimento. Transtornos
emocionais do compor tamento. Transtornos
psicológicos ligados a doenças sistêmicas – psiquiatria
de ligação na infância e adolescência. Abuso físico e
sexual na infância e adolescência. Epidemiologia dos
transtornos psiquiátricos na infância e adolescência.
Ética em psiquiatria na infância e adolescência.
Psicofarmacoterapia na infância e adolescência.
Psicoterapia na infância e adolescência. Prevenção
em psiquiatria da infância e adolescência. Modelos de
reabilitação em psiquiatria da infância e adolescência.
Modelos de atendimento em psiquiatria da infância e
adolescência em saúde pública.

MÉDICO(A) (REUMATOLOGISTA)
Epidemiologia das doenças reumáticas. Estrutura,

fisiologia e fisiopatologia do tecido conjuntivo. Estrutura,
fisiologia e fisiopatologia do sistema imunológico.
Farmacologia das drogas antirreumáticas / terapêutica
experimental. Diagnóstico e tratamento: artrites
inflamatórias infecciosas. Doenças reumatológicas
sistêmicas. Doenças articulares regionais e as
relacionadas com as estruturas. Doenças
degenerativas. Doenças metabólicas dos ossos, das
articulações e dos músculos, Doenças reumatológicas
associadas a outros aparelhos e sistemas. Doenças
da coluna. Miscelânea. Fibromialgia / síndrome das
pernas inquietas / dor psicogênica. Dor. Doença
articular neuropática. Amiloidose, sarcoidose, artrites
associadas às alterações dos diversos metabolismos.
Osteoartropatia hipertrófica. Doenças ósseas e do
tecido conjuntivo relacionadas à genética e ao
desenvolvimento.

MÉDICO(A) (SOCORRISCA CLÍNICO GERAL)
Reanimação Cardiopulmonar e Suporte Básico e

Avançado de Vida no Adulto. Abordagem Inicial do
Paciente Grave. Avaliação e Atendimento Inicial ao
Politraumatizado. Vias Aéreas e Ventilação. Choque e
Acessos Venosos. Analgesia e Sedação. Sepse e
Emergências Infecciosas. Febre, Hipertermia e
Hipotermia. Afogamento. Eletrocussão e Injúrias
Elétricas. Arritmias Cardíacas e Sincope. Emergências
Cardiológicas. Emergências Metabólicas e do
Equilíbrio Acidobásico. Emergências Endócrinas.
Emergências Respiratórias. Emergências Obstétricas,
Ginecológicas e Trauma na Mulher. Emergências
Psiquiátricas. Emergências Neurológicas. Emergências
Reumatologias, Lombalgia e Vasculites na Emergência.
Lesões Renais e Emergências do Trato Geniturinário.
Dor abdominal e outras Emergências do Trato
Gastrintestinal. Emergências Onco-Hematológicas.
Abordagem Inicial das Principais Emergências
Oftalmológicas. Abordagem Inicial das Principais
Emergências Otorrinolaringológicas. Abordagem Inicial
das Principais Emergências Ortopédicas e
Imobilização. Dermatoses na Emergência. Anafilaxia.
Rabdomiólise. Atendimento a Múltiplas Vítimas e
Desastres. Acidentes por Animais Peçonhentos.
Intoxicação Exógena. Abordagem do Paciente Idoso
na Emergência. Regulação Médica. Legislação em
Emergência. Aspectos Médico-Legais na Emergência.

MÉDICO(A) (SOCORRISTA ORTOPEDISTA)
Afecções ortopédicas comuns na infância.

Epifisiólise proximal do fêmur. Poliomielite: fase aguda
e crônica. Tuberculose osteoar ticular. Paralisia
obstétrica. Osteomielite aguda e crônica. Pioartrite.
Ortopedia em geral; branquialgias, artrite degenerativa
da coluna cervical; síndrome do escaleno anterior e
costela cervical. Ombro doloroso. Lombociatalgias:
artrite degenerativa da coluna lombo-sacra; hérnia de
disco; espondilose. Tumores ósseos benignos e
malignos. Fraturas e luxações da coluna cervical,
dorsal e lombar. Fratura da pélvis. Fratura do acetábulo.
Fratura e luxação dos ossos dos pés. Fratura e luxação
do joelho. Lesões meniscais e ligamentares. Fratura
diafisária do fêmur. Fratura transtrocanteriana. Fratura
do colo do fêmur, do ombro; da clavícula e extremidade
superior e diáfise do úmero; da extremidade distal do
úmero. Luxação do cotovelo e fratura da cabeça do
rádio. Fratura e luxação da Monteggia. Fratura diafisária
dos ossos do antebraço. Fratura de Colles e Smith.
Luxação do carpo. Fratura do escafoide carpal.
Traumatologia da mão: fratura metacarpiana e
falangeana. Ferimento da mão.

MÉDICO(A) (SOCORRISTA PEDIATRA)
O recém-nascido (RN): principais características e

cuidados com o recém-nascido de termo e o prematuro.
Diagnóstico e tratamento das doenças mais comuns
do RN. Displasia Congênita do Quadril. Diagnóstico
diferencial e tratamento das infecções congênitas,
diagnóstico diferencial da icterícia neonatal, anemia do
prematuro, teste de triagem neonatal, triagem auditiva
neonatal, reflexo vermelho. Reanimação ao nascimento
de RN de baixo e alto risco, seguimento pós-alta de
RN pré-termo. Quimioprofilaxia antirretroviral para o
RN exposto ao HIV. Alimentação: aleitamento materno,
orientações alimentares para lactente, pré-escolar,
escolar e adolescente. Restrições ao aleitamento
materno. Imunização: calendário oficial de vacinação e

imunização em grupos de risco. Crescimento e
desenvolvimento. Prevenção da desnutrição e da
obesidade: atenção integral à criança em idade escolar;
assistência individual e ações coletivas de saúde na
creche e na escola. Adolescência: principais problemas
de saúde do adolescente. Prevenção do tabagismo,
alcoolismo e do uso de drogas ilícitas. Afecções
gastrointestinais: diarreia aguda e persistente,
tratamento oral e endovenoso da desidratação, doença
celíaca, constipação intestinal, refluxo gastresofágico,
dor abdominal recorrente. Afecções de vias aéreas
superiores: rinites, rinossinusopatias, otites,
faringoamigdalites e laringites, estomatites, síndrome
da apneia obstrutiva do sono, epistaxe. Afecções de
vias aéreas inferiores, síndrome do lactente sibilante,
asma, pneumonias, abordagem da tosse aguda e
persistente, laringotraqueobronquites, difteria,
bronquiolite viral aguda, diagnóstico da fibrose cística.
Doenças infecciosas: celulites, doenças exantemáticas,
coqueluche, leptospirose, meningites, parotidite
epidêmica, dengue, influenza, candidíase, varicela,
parasitoses intestinais, tuberculose, hanseníase,
hepatites virais (A, B e C), diagnóstico inicial da AIDS.
Doenças hematológicas: doença falciforme, diagnóstico
diferencial das policitemias, anemias em geral, anemia
hemolítica por deficiência enzimática (G6PD), leucemia
linfocítica aguda, doenças hemorrágicas, púrpura
trombocitopênica idiopática (PTI), coagulopatias,
hemofilia. Afecções do trato geniturinário: infecções do
trato urinário, glomerulonefrite difusa aguda, síndrome
nefrótica idiopática, insuficiência renal aguda, diabetes
insipidus, vulvovaginites, postites. Diagnóstico das
imunodeficiências primárias e secundárias. Doenças
reumatológicas: artrites e artralgias: principais etiologias
e diagnóstico diferencial na infância e adolescência.
Doenças endocrinológicas: hipotireoidismo,
hipertireoidismo, telarca precoce, puberdade precoce,
ginecomastia, hirsutismo, criptorquidia, diabetes
mellitus tipo I e tipo II. Doenças neurológicas:
convulsões, meningites, transtorno do deficit de atenção
e hiperatividade, autismo. Problemas oftalmológicos
mais comuns na infância. Prevenção da ambliopia,
conjuntivites e tracoma. Dermatopatias mais frequentes
na infância e adolescência. Dermatoses do RN,
dermatite atópica, dermatite seborreica, se alba, acne,
micoses superficiais, dermatoviroses, impetigo,
dermatozooparasitoses, queimaduras, urticária e
angioedema. Cardiopatias: diagnóstico da insuficiência
cardíaca congestiva, hipertensão arterial, criança com
sopro, criança com cianose, cardiopatias congênitas,
endocardite infecciosa, miocardite, arritmias cardíacas.
Diagnóstico precoce das neoplasias mais comuns na
infância. Dores recorrentes: abdominal, cefaleia e dor
em membros. Adenomegalias e hepatomegalias:
principais etiologias e diagnóstico diferencial na infância
e adolescência. Problemas cirúrgicos mais comuns na
infância e adolescência. Hérnia umbilical, inguinal,
inguinoescrotal, fimose, parafimose, apendicite. Abuso
e maus-tratos: aspectos psicossociais, diagnóstico e
conduta. Prevenção de acidentes na infância e
adolescência.

MÉDICO(A) (SOCORRISTA PSIQUIATRA)
Psicologia médica. Psiquiatria social e comunitária.

Interconsulta e psiquiatria de hospital geral.
Epidemiologia psiquiátr ica. Transtornos mentais
orgânicos. Transtornos mentais decorrentes do uso
de álcool e drogas. Esquizofrenia. Transtornos do
humor. Transtornos ansiosos. Transtornos alimentares.
Transtornos da personalidade. Transtornos mentais
da infância e adolescência. Urgências psiquiátricas.
Psicofarmacologia. Eletroconvulsoterapia. Noções
psicodinâmicas de funcionamento mental. Noções de
técnica psicanalítica e psicoterápicas. Noções de
psicanálise e modalidades psicoterápicas
psicodinâmicas. Desenvolvimento psíquico.
Adolescência e conflito emocional. Equipe
multidisciplinar e manejo psicodinâmico de pacientes
internados e ambulatoriais.

MÉDICO(A) (ULTRASSONOGRAFISTA)
Noções de física das radiações: definição e

produção dos raios X, ampola de raios X; propriedades
gerais. Efeitos biológicos das radiações; noções de
radioproteção; equipamentos radiológicos; formação
de imagem. Ossos e articulações: normal e métodos
de exames; anomalias e displasias ósseas; infecções
e osteocondrites; doenças articulares; tumores
benignos e malignos; alterações osteoarticulares nas
hemopatias; alterações ósseas nas endocrinopatias;
trauma esquelético; contribuição da tomografia
computadorizada dos ossos e articulações; Tórax: tórax
normal e métodos de exame; patologias de pleura;
infecção e infestação pulmonar; lesões alveolares e
do interstício pulmonar; bronquite crônica e enfisema;
tumores no pulmão; lesões mediastinais; trauma
torácico; patologia do diafragma; contribuição da
tomografia computadorizada do tórax. Sistemas
cardiovasculares; métodos de exame. Coração e
circulação normais. Per icárdio: alterações gerais,
aumento individual de câmaras cardíacas; doenças
cardíacas congênitas e adquiridas. Patologia vascular.
Trato gastrintestinal e abdômen: técnicas de exame;
glândulas salivares, faringe e esôfago; estômago e
duodeno; intestino delgado. Cólon; abdômen agudo;
trato biliar, pâncreas, fígado e baço; glândulas adrenais;
contribuição da tomografia computadorizada no trato
gastrointestinal e abdômen. Trato Urogenital: métodos
de exame. Lesões congênitas. Tumores dos rins e
ureteres. Doenças císticas dos rins. Cálculo renal.
Infecção renal. Bexiga e próstata. Obstrução do trato
urinário. Radiologia obstétrica; contribuição da
tomografia computadorizada no trato urogenital.
Pediatria: métodos de exame; doenças congênitas;
doenças adquiridas. Generalidades: Ultrassonografia
em Ginecologia e Obstetrícia, Ultrassonografia em
Medicina Interna. Generalidades: a natureza do
ultrassom. Princípios básicos, técnicas e
equipamentos. Indicações da ultrassonografia. Dopller.
Ginecologia e Obstetrícia: anatomia ultrassonográfica
da pele feminina, estudo ultrassonográfico do útero
normal e patológico, estudo ultrassonográfico do ovário
normal e patológico. Doenças inflamatórias pélvicas,
contribuição do ultrassom nos dispositivos
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intrauterinos. Diagnóstico deferencial das massas
pélvicas ao ultrassom. Ultrassonografia nas doenças
ginecológicas malignas. Endometriose.
Ultrassonografia e esteril idade. Estudo
ultrassonográfico da mama normal e patológica.
Anatomia ultrassonográfica do saco gestacional e do
embrião. Anatomia ultrassonográfica fetal. Avaliação
da idade gestacional. Estudo ultrassonográfico das
patologias da primeira metade da gestação.
Crescimento intrauterino retardado. Gestação de alto-
risco. Gestação múltipla. Anomalias fetais e tratamento
pré-natal. Placenta e outros anexos do concepto.
Medicina Interna: estudo ultrassonográfico, olho, órbita,
face e pescoço, tórax, crânio, abdômen superior
(fígado, vias bilares, vesícula biliar, pâncreas e baço),
estudo ultrassonográfico da cavidade abdominal,
vísceras ocas, coleções e abcesso peritoneais.
Retroperitônio, rins e bexiga. Próstatas e vesículas
seminais. Escroto, pênis, extremidades.

MÉDICO(A) (UROLOGISTA)
Anatomia cirúrgica do retroperitônio, rins e ureteres.

Noções de anatomia aplicada à cirurgia dos rins,
adrenais e ureteres. Anatomia do trato urinário inferior:
noções de anatomia aplicada à cirurgia da bexiga e
pelve masculina e feminina. Anatomia da genitália
masculina: noções de anatomia da genitália masculina.
Transplante renal: definição de doença renal em estágio
terminal. Seleção e preparação de receptores. Seleção
e preparação de doadores. Complicações das cirurgias
de transplante renal. Infecções urinárias: incidência e
epidemiologia. Princípios do tratamento antibacteriano.
Fatores de risco. Infecções urinárias do trato superior e
inferior. Infecções em idosos e gestantes. Doenças
sexualmente transmissíveis: uretrites. Úlceras genitais.
HPV. Disfunções miccionais: função normal do trato
urinário inferior. Anormalidades de armazenamento/
esvaziamento vesical. Avaliação. Urodinâmica.
Tratamento farmacológico das disfunções miccionais.
Incontinência urinária: tipos e causas de incontinência
urinária. Avaliação do impacto da incontinência urinária.
Tratamento conservador. Incontinência urinária na
mulher, na criança e no idoso. Cirurgia para incontinência
urinária. Função e disfunção sexual: aspectos básicos
de fisiologia de ereção. Epidemiologia e etiologia.
Tratamento medicamentoso. Implante de próteses.
Função e disfunção reprodutiva: Causas de infertilidade
masculina. Tratamento cirúrgico da infertilidade. Noções
de reprodução assistida. Hiperplasia benigna da próstata:
Epidemiologia e incidência. Avaliação dos homens com
sintomas do trato urinário inferior. Tratamento
medicamentoso da HBP. Tratamento cirúrgico da HBP.
Terapias minimamente invasivas. Embriologia do trato
urinário: desenvolvimento normal do trato urinário e
genital. Anomalias dos rins e ureteres. Anomalias da
genitália masculina. Urologia perinatal: Diagnóstico
antenatal. Intervenção fetal. Tratamento pós-natal.
Emergências neonatais. Uropediatria: Anomalias da JUP.
Hipospádias. Refluxo vesicoureteral. Enurese. Tumores
renais: diagnóstico incidental dos tumores renais.
Tratamento preservador de néfrons. Tumores benignos
e malignos. Tumores uroteliais: Câncer de bexiga:
incidência e epidemiologia. Tratamento dos tumores
superficiais. Tratamento dos tumores invasivos.
Tratamento dos tumores avançados. Tumores do
testículo: tumores germinativos. Tratamento dos
tumores germinativos. Câncer de próstata: epidemiologia
e incidência. Detecção precoce. Tratamento da doença
localizada. Tratamento da doença avançada. Litíase
urinária: incidência e etiologia. Tratamento clínico.
Litotripsia extracorpórea. Endourologia para cálculos
urinários. Tratamento das obstruções por cálculos.
Cirurgia convencional na litíase urinária.

MÉDICO(A) (DE FAMÍLIA)
Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico,

tratamento clínico e prevenção das doenças:
Cardiovasculares – insuficiência cardíaca,
insuficiência coronariana, arritmias cardíacas,

tromboses venosas, hipertensão arterial, choque;
Pulmonares – insuficiência respiratória aguda e crônica,
asma, doença pulmonar obstrutiva crônica,
pneumonia, tuberculose, tromboembolismo pulmonar;
do Sistema digestivo – neoplasias, gastrite e ulcera
péptica, colecistopatias, diarreias agudas e crônicas,
pancreatites, hepatites, insuficiência hepática,
parasitoses intestinais, doenças intestinais
inflamatórias, doença diverticular de cólon; Renais –
insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites,
distúrbios hidroeletrolíticos e do sistema ácido-base,
nefrolitíase, infecções urinárias; Metabólicas e do
sistema endócrino – hipovitaminoses, desnutrição,
diabetes melito, hipo e hipertireoidismo, doenças da
hipófise e da adrenal; Hematológicas – anemias
hipocrônicas, macrocíticas e hemolíticas, anemia
aplástica, leucopenia, púrpuras, distúrbios de
coagulação, leucemias e linfomas, acidentes de
transfusão; Reumatológicas – orteoartrose, gota, lúpus
eritematoso sistêmico, artrite infecciosa, doenças do
colágeno; Neurológicas – coma, cefaleias, epilepsia,
acidente vascular cerebral, meningites, neuropatias
periféricas, encefalopatias; Psiquiátricas – alcoolismo,
abstinência alcoólica, surtos psicóticos, pânico,
depressão; Infecciosas e transmissíveis – sarampo,
varicela, rubéola, poliomielite, difteria, tétano,
coqueluche, raiva, febre tifoide, hanseníase, doenças
sexualmente transmissíveis, AIDS, doença de
Chagas, esquistossomose, leishmaniose, malária,
tracoma, estreptocócicas, estafilocócicas, doença
meningocócica, infecção por anaeróbicos,
toxoplasmose, viroses; Dermatológicas – escabiose,
pediculose, dermatofitose, eczema, dermatite de
contato, onicomicose, infecção bacteriana;
Imunológicas – doença do soro, edema, urticária,
anafiloxia; Ginecológicas – doença inflamatória da
pelve, leucorreias, intercorrência no ciclo gravídico
puerperal; de Intoxicações exógenas – barbitúricos,
entorpecentes. Puericultura. Imunização. Calendário
Nacional de Vacinação. Alimentação. Pr incipais
patologias do recém-nascido. Problemas de
crescimento físico, de desenvolvimento motor e de
nutrição. Desenvolvimento neurológico. Principais
patologias oftalmológicas da infância. Principais
problemas de vias aéreas superiores – nariz, garganta,
ouvido, boca e pescoço. Doenças exantemáticas,
doenças de pele mais comuns na infância. Principais
doenças ortopédicas. Principais doenças oncológicas.
Principais doenças infectocontagiosas da infância.
Principais doenças cirúrgicas da infância.
Conhecimento da legislação e normas clínicas que
norteiam as transferências inter-hospitalares.

EDITAL DE ABERTURA N° 03/2016-SAM01
O Diretor do Departamento de Recursos Humanos

da Secretaria de Administração e Modernização, no
uso de suas atribuições legais, faz saber que fará
realizar concurso público, regido de acordo com as
presentes Instruções Especiais e seus Anexos, sob
a Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual
Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – Fundação VUNESP,
para preenchimento de vagas nos empregos públicos
constantes da Tabela adiante, da Prefeitura de
Guarulhos, a realizar-se de acordo com Lei Federal nº
7.853/1989, Lei Orgânica Municipal de Guarulhos, Leis
Municipais nºs. 4.772/96, 6.058/2005, 6.289/2007,
6.711/2010, 6.839/2011, 7.007/2012 e 7.119/2013,
Decretos Municipais n.°s 15.214/1989, 22.353/2003,
23.704/2006, 25.064/2008, 28.939/2011, 29.086/2011
e 31.218/2013, obedecidas às normas deste Edital e
autorização contida no processo nº 42.229/2016.

O Concurso Público será regido pelas instruções
especiais a seguir transcritas.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS
1.DO EMPREGO PÚBLICO
1.1. O emprego público, as vagas, a escolaridade,

as exigências, a carga horária semanal , o salário e
taxa de inscrição são estabelecidos abaixo:

7.possuir escolaridade/pré-requisitos exigidos para
o emprego, no caso da carteira fornecida por Conselhos
de Classe devem estar em situação regular;

8.não registrar antecedentes criminais, impeditivos
do exercício do emprego público, achando-se no pleno
gozo de seus direitos civis e políticos;

9.submeter-se, por ocasião da contratação, ao
exame médico pré-admissional, de caráter
eliminatório, a ser realizado pela Prefeitura ou por sua
ordem, para constatação de aptidão física e mental,
sendo impedido o ingresso dos portadores de
moléstias incapacitantes para o emprego público e
aquelas integrantes do rol de moléstias ensejadoras
de aposentadoria por invalidez, nos termos do
regulamento da Previdência Social;

10. não estar aposentado pelo serviço público de
qualquer dos entes federativos ou ser detentor de
emprego público, emprego ou função pública, exceto
as ressalvas das letras “a”, “b” e “c” do inciso XVI do
artigo 37 da Constituição Federal/1988.

11. preencher as exigências do emprego segundo o que
determina a Lei e a Tabela do item 1.1 do presente Edital;

12. não ter sido dispensado por justa causa,
demitido ou demitido a bem do serviço público de
qualquer dos entes federativos nos últimos 05 (cinco)
anos, a contar da data prevista para o início das
atividades, e;

13. apresentar regularidade no cadastro NIS.
2.3.1. O candidato deverá informar, no ato da

inscrição, uma conta de e-mail para receber todas as
informações referentes às fases do presente
concurso, incluindo a convocação para a admissão,
quando for o caso.

No ato da inscrição não serão solicitados
comprovantes das exigências contidas no item 2.3,
deste Capítulo, sendo obrigatória a sua comprovação
quando da convocação para o ingresso no quadro de
servidores públicos municipais, sob pena de
desclassificação automática, não cabendo recurso.

As inscrições serão efetuadas exclusivamente
pela internet, no site www.vunesp.com.br; durante o
período das 10 horas de 15 de agosto de 2016 até as
16 horas de 16 de setembro de 2016.

Às 16 horas (horário de Brasília) do último dia de
inscrição, a ficha de inscrição e o boleto bancário não
estarão mais disponíveis no site.

O período de inscrições poderá ser prorrogado,
por necessidade de ordem técnica e/ou operacional,
a critério da Prefeitura Municipal de Guarulhos.

2.5.3. A prorrogação das inscrições que trata o
subitem 2.5.2 poderá ser feita sem prévio aviso,
bastando para todos os efeitos legais, a comunicação
de prorrogação feita por meio de Edital de Prorrogação
de Inscrições a ser publicado no Diário Oficial do
Município e no site da Fundação VUNESP
(www.vunesp.com.br).

2.6. Na impossibilidade de acesso particular à
internet, o candidato poderá efetuar sua inscrição por
meio de serviços públicos, tais como os infocentros
do Programa Acessa São Paulo
(www.acessasaoopaulo.sp.gov.br), que disponibiliza
postos (locais públicos para acesso à internet), em
todas as regiões da cidade de São Paulo, assim como
em várias cidades do Estado de São Paulo.

2.6.1. Este programa, além de oferecer facilidade
para os candidatos que não tem acesso à internet, é
completamente gratuito e permitido a todo cidadão.
Para utilizar os equipamentos, basta fazer o cadastro,
apresentando o RG, nos própr ios Postos Acessa
São Paulo.

a.O candidato, no período de inscrição, deverá:
l) acessar o site www.vunesp.com.br;
m) localizar, no site, o link correlato ao Concurso

Público;
n)ler total e atentamente o Edital e preencher, na

integra e corretamente, a ficha de inscrição, nos
moldes previstos neste Edital;

o)imprimir o boleto bancário;
p)transmitir os dados da inscrição; e
q)efetuar o pagamento em qualquer agência

bancária correspondente a taxa de inscrição, conforme
tabela adiante:
Emprego Público Taxa de Inscrição (R$)
Assistente de Gestão Escolar 61,50

O descumprimento das instruções para inscrição
pela internet implicará a não efetivação da inscrição.

b.Para o correspondente pagamento da taxa de
inscrição, somente poderá ser util izado o boleto
bancário gerado no ato da inscrição, até a data limite
do encerramento das inscrições, com observância do
horário de atendimento bancário.

c .Em caso de feriado ou evento que acarrete o
fechamento das agências bancárias na localidade em
que se encontra o candidato, o boleto deverá ser
pago antecipadamente.

d.No caso de agendamento, a inscrição somente
será efetivada se comprovado o pagamento da taxa
até o último dia do período de inscrição.

e.O pagamento da taxa de inscrição poderá ser
efetuado em dinheiro ou em cheque, em qualquer
agência bancária.

f . A inscrição por pagamento em cheque somente
será considerada efetivada após a respectiva
compensação.

g.Caso devolvido o cheque utilizado para pagamento
da taxa de inscrição ou caso preenchido em valor
inferior, a inscrição será automaticamente cancelada
e/ou anulada, não sendo permitida complementação
em hipótese alguma.

h.Não será efetivada a inscrição se o pagamento
correspondente a taxa de inscrição for realizado em
valor diferente daquele estabelecido neste Edital e/ou
fora do período estabelecido neste Edital.

i. Não haverá devolução do valor pago a título de
inscrição, mesmo que efetuado a maior, seja qual for
o motivo alegado.

j. A devolução da importância paga somente
ocorrerá se o Concurso Público não se realizar.

k .A efetivação da inscrição somente ocorrerá após
a informação bancária do valor correspondente do
pagamento do boleto referente à taxa de inscrição. A
pesquisa para acompanhar a situação da inscrição

poderá ser feita no site www.vunesp.com.br, na página
do Concurso Público, a partir do terceiro dia útil após
o encerramento do período de inscrições. Caso seja
detectada falta de informação, o candidato deverá
entrar em contato com o Disque VUNESP, pelo telefone
(0XX11) 3874-6300, em dias úteis de segunda a
sábado, das 8 às 20 horas (horário oficial de Brasília),
para verificar o ocorrido.

l. A Fundação VUNESP e a Prefeitura Municipal de
Guarulhos não se responsabilizam por solicitação de
inscrição pela internet não recebida por motivos de
ordem técnica dos computadores, falhas de
comunicação, congestionamento das linhas de
comunicação, bem como outros fatores de ordem
técnica que impossibilitem a transferência de dados.

m . Em caso de necessidade de condição especial
(não deficientes e/ou deficientes) para realizar as
provas, o candidato deverá durante o período de
inscrição, encaminhar a solicitação, por SEDEX,
fazendo constar no envelope, conforme segue:

Concurso Público: Prefeitura do Município de
Guarulhos

Emprego Público: Assistente de Gestão Escolar
Condição Especial:
Rua Dona Germaine Burchard, 515
Água Branca – São Paulo – SP – CEP05002-062
i. Não haverá alteração do local de realização da

prova em decorrência do disposto no caput deste item.
n.O atendimento às condições solicitadas ficará

sujeito à análise de razoabilidade e viabilidade do
pedido.

o.O candidato que não atender integralmente ao
estabelecido no item 2.20 deste Capítulo, não terá a
sua prova especial preparada ou as condições especiais
providenciadas, seja qual for o motivo alegado.

p.Para efeito do prazo estipulado no item 2.20 deste
Capítulo, será considerada, conforme o caso, a data
de postagem fixada pela ECT – Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos (remessa por SEDEX).

q.O candidato com deficiência deverá observar e
cumprir integralmente, quando da sua inscrição, o
disposto no item 2.30 deste Edital.

r. No ato da inscrição não serão solicitados os
documento comprobatórios constantes no item 2.34
deste Edital, sendo obrigatória a sua comprovação
quando da posse.

s .Amparado pela Lei Municipal nº 6.289, de 15
de outubro de 2007, regulamentada pelo Decreto
Municipal nº 25.064 de 24/01/2008, que prevê a
gratuidade da inscrição para desempregados, os
candidatos que se enquadrarem nessa situação,
poderão efetuar a inscrição no período de 15 de agosto
de 2016 à 16 de agosto de 2016, desde que atenda
aos seguintes requisitos:

h)não possuir relação de emprego com pessoa física
e/ou jurídica no período de 3 (três) meses anteriores
a 05 de agosto de 2016.

i) não possuir renda superior a 2 (dois) salários
mínimos estadual por exercício regular de qualquer
atividade de trabalhador autônomo.

j) não tenha direito e não esteja recebendo parcelas
do seguro desemprego no período de 15 de agosto
de 2016 até 16 de setembro de 2016.

t . Poderá solicitar isenção do valor da taxa de
inscrição no presente concurso o candidato inscrito
no Programa Social do Governo Federal denominado
Bolsa Família que comprove o recebimento do
benefício referente ao mês de julho de 2016.

u.As solicitações de isenção do valor da taxa de
inscrição de que trata o item 2.26 e seus subitens e o
item 2.27 serão realizadas no site:
www.vunesp.com.br, das 10 horas de 15 de agosto
de 2016 às 23h59 min de 16 de agosto de 2016
(horário oficial de Brasília), por meio do link referente
ao Concurso Público da Prefeitura do Município de
Guarulhos, devendo o candidato ler e aceitar as
condições estabelecidas em Edital, para requerer a
isenção da taxa de inscrição.

i . O candidato deverá encaminhar até 17 de
agosto de 2016, por Sedex, com Aviso de
Recebimento (AR), à Fundação VUNESP – Ref.
Isenção da Taxa de Inscrição da Prefeitura do Município
de Guarulhos, - na Rua Dona Germaine Burchard, 515
– Água Branca – São Paulo – SP - CEP 05002-062 os
documentos comprobatórios, conforme segue:

2.Requerimento de Isenção de Pagamento de Taxa
de Inscrição no “Concurso Público 03/2016-SAM01 ”,

3.cópia do RG;
4.cópia do CPF;
5.cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social

(página com foto e com a qualificação do candidato,
e página onde conste a baixa do último emprego e
página posterior ao registro) e, quando se fizer
necessário, a comprovação de recebimento da última
parcela do seguro desemprego ou cópia da rescisão
de contrato de trabalho, onde comprovará não ter
direito ao recebimento do seguro desemprego; e

6.declaração de próprio punho, com 2 (duas)
testemunhas, onde conste não possuir renda superior
a 2 (dois) salários mínimos estadual por exercício regular
de qualquer atividade de trabalhador autônomo, ou

7.Comprovar a inscrição no Programa Bolsa Família
e apresentar a cópia de recebimento do benefício
referente ao mês de julho de 2016, além das cópias
do RG, CPF e Car teira de Trabalho e Previdência
Social (página com foto e com a qualificação do
candidato, e página onde conste a baixa do último
emprego e página posterior ao registro);

ii. Não serão considerados os documentos
encaminhados por outro meio que não o estabelecido
neste Capítulo.

iii. Não serão aceitas as solicitações de isenção
de taxa de inscrição por fac-símile ou por qualquer
outra via que não as especificadas neste Edital.

iv. Os documentos encaminhados para as
solicitações de isenção da taxa de inscrição terão
validade somente para este Concurso Público e não
serão devolvidos.

v. As informações prestadas na inscrição de isenção
e a documentação apresentada / encaminhada serão
de inteira responsabilidade do candidato, respondendo
civil e criminalmente pelo teor das afirmativas.

 A descrição sumária das atividades do emprego
público constante da Tabela do item 1.1 consta do

Anexo I deste Edital.
O Concurso destina-se a selecionar candidatos

para preenchimento pelo regime da Consolidação das
Leis do Trabalho – CLT.

O salário mencionado refere-se ao mês de agosto/
2016 e será reajustado de acordo com os percentuais
aplicados pela Prefeitura de Guarulhos aos salários dos
servidores públicos municipais da mesma categoria.

O candidato admitido deverá prestar serviços
dentro do horário estabelecido pela administração,
podendo ser diurno e/ou noturno, em dias da semana,
sábados, domingos, obedecida a carga horária semanal
de trabalho e o previsto em acordo coletivo de jornada.

1.6. O Auxílio-Transporte, em conformidade com o
Decreto Municipal nº 29.086, de 22 de julho de 2011,
será fornecido aos servidores residentes a mais de
mil metros do local de trabalho e que tenham a
necessidade de utilização do transporte público para
o deslocamento de sua residência ao trabalho e para
o retorno ao final da jornada. O benefício será fornecido
também para os residentes em municípios limítrofes
a Guarulhos e para os municípios integrantes da região
metropolitana de São Paulo.

1.7. O Auxílio Alimentação será fornecido mediante
solicitação do servidor, respeitado o prazo necessário
para a operacionalização do pedido e, por caracterizar-
se como benefício utilizado para a alimentação diária
do servidor, não será fornecido para períodos
retroativos à data da concessão. O Auxílio Alimentação
esta sendo concedido aos servidores da Prefeitura
com o valor mensal atualizado de R$ 450,00
(quatrocentos e cinquenta) reais, sendo descontado
do servidor um percentual de acordo com a faixa
salarial em que se insere.

1.8. Os servidores integrantes do quadro que forem
aprovados em Concurso Público de prova ou provas e
títulos, a investidura na nova vaga somente ocorrerá
mediante comprovação de desligamento definitivo da
vaga até então ocupada e eventual designação para
gerência ou supervisão, sendo vedada a transferência.

1.9. O desligamento do serviço público de que trata
o item 1.8 pressupões a quitação ampla e geral dos
direitos acumulados no período do emprego público
e/ou emprego público encerrado, iniciando-se novo
vinculo empregatício e nova relação jurídica.

DAS INSCRIÇÕES
2.1. A inscrição do candidato implicará o

conhecimento e a tácita aceitação das normas e
condições estabelecidas neste Edital e nas normas
legais pertinentes, bem como em eventuais
retificações, comunicados e instruções específicas
para a realização do certame, acerca das quais o
candidato não poderá alegar desconhecimento.

4.18. Objetivando evitar ônus desnecessário, o
candidato deverá orientar-se no sentido de recolher o
valor de inscrição somente após tomar conhecimento
de todos os requisitos exigidos para o Concurso.

4.19. O candidato, ao se inscrever, estará
declarando, sob as penas da lei, que, após a aprovação
no concurso e no ato da contratação, comprovará
que satisfaz as seguintes condições:

3.ser brasileiro nato ou naturalizado, na forma do
artigo 12 da Constituição Federal, e se estrangeiro
que se encontram com visto permanente, conforme
artigos 95 e 101 da Lei Federal nº 6.815/80;

4.ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos
ou emancipado na forma da lei;

5.estar em dia com as obrigações do Serviço Militar,
se do sexo masculino;

6.estar em situação regular com a Justiça Eleitoral;
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vi. A qualquer tempo, poderão ser realizadas
diligências relativas à situação declarada pelo
candidato, deferindo ou não seu pedido.

vii. O candidato que não comprovar as condições
constantes do item 2.26. e seus subitens e/ou não
enviar os documentos indicados no item 2.27.1. deste
Edital não terá a isenção da taxa de inscrição deferida
e terá seu pedido invalidado.

viii.Expirado o período de postagem dos
documentos, não serão aceitos pedidos de inclusão
de documentos, sob qualquer hipótese ou alegação.

ix. Os pedidos de isenção serão analisados e
julgados pela Fundação VUNESP.

x.Em 30 de setembro de 2016, a partir das 10
horas, o candidato deverá verificar no endereço
eletrônico da Fundação VUNESP
(www.vunesp.com.br) os resultados da análise dos
pedidos das inscrições de isenção da taxa de inscrição
deferidos e indeferidos, observados os motivos do
indeferimento da taxa de inscrição de isenção.

xi. O candidato que tiver seu pedido de isenção do
valor da taxa de inscrição indeferido poderá apresentar
recurso no prazo de 2 (dois) dias úteis após a
divulgação, no site da Fundação VUNESP.

xii.Em 07 de outubro de 2016 a partir das 10
horas, após análise dos recursos referente aos pedidos
de isenção será disponibilizada no site da Fundação
VUNESP (www.vunesp.com.br) a relação dos
recursos deferidos e indeferidos.

xiii.Ao acessar o site da Fundação VUNESP, o
candidato será automaticamente informado pelo
sistema que a sua inscrição com pedido de isenção
foi deferida e efetivada;

xiv.O candidato que tenha exercido a função de
jurado, a partir da vigência da Lei Federal nº 11.689/
2008, poderá informar na ficha de inscrição esta
condição para fins de critério de desempate, desde
que comprovadamente, tenha sido jurado nos termos
do art.440 do Código do Processo Penal – Decreto
Federal 3.689, de 03.10.1941.

xv. O candidato que fizer jus ao previsto no item
2.28.14 deste Capítulo deverá encaminhar à Fundação
VUNESP os documentos comprobatórios, até o
término das inscrições, fazendo constar no envelope
o que segue:

Concurso Público: Prefeitura do Município de
Guarulhos

Emprego Público: Assistente de Gestão Escolar
Condição de Jurado:
Rua Dona Germaine Burchard, 515
Água Branca – São Paulo – SP – CEP05002-062
xvi. Para fins de comprovação, serão aceitas

certidões, declarações, atestados e outros
documentos públicos (original ou cópia autenticada
em car tório) emitidos pelos Juízos e Tribunais de
Justiça Estaduais e Federais do País.

xvii. O documento apresentado terá validade para
esse Concurso e não será devolvido.

xviii.O candidato que não atender ao item 2.28.15
deste Capítulo não terá sua condição de jurado
reconhecida como critério de desempate.

xix. Informações complementares referentes à
inscrição poderão ser obtidas no site
www.vunesp.com.br de segunda-feira a sábado (dias
úteis), das 8 às 20 horas (horário oficial de Brasília) ou
pelo Disque-VUNESP, no telefone (0xx11) 3874-6300.

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA CANDIDATOS
DEFICIENTES

v. Ante o que dispõe o Decreto Federal n° 3.298/
1999 ar tigo 4° inciso I a IV, com as modificações
trazidas pelo Decreto Federal nº 3.298/99, Decreto
Federal n° 5.296/2004 e Decreto Municipal n° 23.704/
2006, a reserva de vagas para candidatos com
deficiência prevista no inciso VIII do ar tigo 37 da
Constituição Federal dar-se-á conforme segue:
Emprego Público Vaga Reservada
Assistente de Gestão Escolar 01

w. Serão consideradas deficiências aquelas
conceituadas pela medicina especializada, de acordo
com os padrões mundialmente estabelecidos e que
constituam inferioridade que implique em grau
acentuado de dificuldade para a integração social, em
conformidade com o artigo 5º do Decreto Federal nº
5.296/04, a saber:

“Art. 5º Os órgãos da administração pública direta,
indireta e fundacional, as empresas prestadoras de
serviços públicos e as instituições financeiras deverão
dispensar atendimento prioritário à pessoas com
deficiência ou com mobilidade reduzida.

§ 1º - Considera-se, para os efeitos deste Decreto:
1 – Pessoa com deficiência, além daquelas previstas

na Lei nº 10.690, de 16 de junho de 2.003, a que
possui limitação ou incapacidade para o desempenho
de atividade e se enquadras nas seguintes categorias:

a)- Deficiência física: alteração completa ou parcial
de um ou mais seguimentos do corpo humano,
acarretando o comprometimento da função física,
apresentando-se sob a forma de paraplegia,
paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia,
tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia,
hemiparesia, amputação ou ausência de membro,
paralisia cerebral, membros com deformidade
congênita adquirida, exceto as deformidades estéticas
e as que não produzam dificuldades para o
desempenho de funções;

b) – Deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou
total de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida
por audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz
2.000Hz e 3.000Hz;

c) – Deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade
visual é igual ou menor que 0.05 no melhor olho, com
a melhor correção óptica: a baixa visão, que significa
acuidade visual entre 0.03 e 0,05 no melhor olho, com
a melhor correção óptica; os casos nos quais a
somatória da medida do campo visual em ambos os
olhos for igual ou menor que 60º; ou a ocorrência
simultânea de quaisquer das condições anteriores;

d) – Deficiência mental: funcionamento intelectual
significativamente inferior à média, com manifestação
antes dos dezoito anos limitações associadas a duas
ou mais áreas de habilidade adaptativas, tais como:

1 –comunicação

2 –cuidado pessoal
3 – habilidades sociais
4 – utilização dos recursos da comunidade
5 – saúde e segurança
6 – habilidades acadêmicas
7 – lazer
8 – trabalho
e) – Deficiência múltipla: associação de duas ou

mais deficiências.
2 – Pessoa com mobilidade reduzida, àquela que

não se enquadrando no conceito de pessoa com
deficiência, tenha por qualquer motivo, dificuldade de
movimentar-se, permanente ou temporariamente,
gerando redução efetiva da mobilidade, flexibilidade,
coordenação motora e percepção”.

x .As alterações quanto às definições e parâmetros
de deficiência na legislação federal serão
automaticamente aplicadas no cumprimento deste
Edital.

y. Não serão considerados como deficiência, os
distúrbios passíveis de correção.

z .O candidato, antes de se inscrever, deverá verificar
se as atribuições do emprego público especificadas
no ANEXO I - DAS ATRIBUIÇÕES DO EMPREGO
PÚBLICO,são compatíveis com a deficiência
declarada.

aa. O candidato deverá especificar na ficha de
inscrição, o tipo de deficiência que apresenta, observado
o disposto no art. 4º do Decreto Federal nº 3.298, de 20
de dezembro de 1999, e na Súmula 377, do Superior
Tribunal de Justiça, e, no período de inscrição,
encaminhar os documentos descritos nas alíneas “a” a
“f” conforme o caso deste Capítulo, por meio de SEDEX,
fazendo constar no envelope o que segue:

Fundação VUNESP:
Concurso Público: Prefeitura do Município de

Guarulhos
Emprego Público: ASSISTENTE DE GESTÃO

ESCOLAR
Condição Especial:
Rua Dona Germaine Burchard, 515
Água Branca – São Paulo – SP – CEP05002-062
a)Laudo médico original e expedido no prazo de 60

(sessenta) dias antes do término das inscrições,
atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência,
com expressa referência ao código correspondente
da Classificação Internacional de Doença – CID, bem
como a provável causa da deficiência, inclusive para
assegurar previsão de adaptação da prova, informando
também o seu nome, documento de identidade (R.G)
e opção do emprego público;

b)O candidato portador de deficiência visual, além
da entrega da documentação indicada na letra “a”
deste item, deverá solicitar, se necessário, por escrito,
até o término das inscrições, a confecção de prova
especial em BRAILE ou AMPLIADA, especificando o
tipo de deficiência. Aos deficientes visuais (cegos)
que solicitarem prova especial serão oferecidas provas
no sistema BRAILE e suas respostas deverão ser
transcritas também em BRAILE. Os referidos
candidatos deverão levar para esse fim, no dia da
aplicação da prova, reglete e punção podendo, ainda,
utilizar-se de soroban;

c) solicitação, por escrito, de atendimento de
Intérprete de Língua Brasileira de Sinais, se necessário,
em caso de deficiente auditivo;

d) declaração, por escrito, da necessidade ou não
de aparelho de audição no dia da(s) prova(s), no caso
de deficiente auditivo;

e) solicitação, por escrito, da necessidade, de tempo
adicional para a realização da(s) prova(s), se
necessário, com justificativa acompanhada de parecer
emitido por especialista da área da deficiência, e

f) solicitação, por escrito, de atendimento especial
durante a realização da(s) provas, se necessário.

bb. Os candidatos que, não atenderem dentro do
prazo do período das inscrições, aos dispositivos
mencionados no:

Item 2.34 – letra “a” – não será considerado como
candidato com deficiência.

Item 2.34 – letra “b” – não terá a prova preparada,
sejam quais forem os motivos alegados.

Item 2.34 – letra “c” – não terá atendimento de
Intérprete de Língua Brasileira de Sinais.

Item 2.34. – letra “d” – não será permitido o uso do
aparelho de audição.

Item 2.34. – letra “e” – não será concedido o tempo
adicional.

Item 2.34 - letra “f” - não terá atendimento especial
para a realização das provas.

cc. O candidato com deficiência que não realizar a
inscrição conforme instruções constantes neste
Capítulo, não poderá interpor recurso em favor de
sua condição.

dd. Após o prazo de inscrição, fica proibida qualquer
inclusão ou exclusão de candidato da lista especial
de pessoa com deficiência.

ee. O atendimento às condições solicitadas ficará
sujeito à análise de viabilidade e razoabilidade do
pedido e ficará condicionada à possibilidade de fazê-
las de forma que não importe em quebra de sigilo ou
não enseje seu favorecimento.

f f . Não haverá preparação de prova especial e/ou
condição especial, mesmo que solicitada no formulário
de inscrição caso o envio dos documentos (Laudo e
solicitação de condições especiais) não ocorra durante
o período de inscrição.

gg. O tempo para a realização da prova, e tão
somente neste caso, a que as pessoas com
deficiência serão submetidas poderá, desde que
requerido justificadamente, ser diferente daquele
previsto para os demais candidatos, levando-se em
conta o grau de dificuldade apresentado em
decorrência da deficiência.

hh. Serão publicadas duas listagens de candidatos
aprovados, em ordem classificatória: uma com os
deficientes por emprego público e outra com todos os
aprovados no Concurso Público.

ii. Não havendo candidatos aprovados para as vagas
reservadas às pessoas com deficiência, será
elaborada somente a Lista de Classificação Geral.

jj. Os candidatos com deficiência deverão submeter-

se, quando convocados, a exame médico a ser
realizado pela Prefeitura ou por sua ordem, que terá
decisão terminativa sobre a qualificação do candidato
como deficiente ou não, e o grau de deficiência
capacitante para o exercício do emprego público,
observada a legislação aplicável à matéria.

i. Havendo parecer médico oficial contrário à
condição de deficiente, o nome do candidato será
excluído da listagem correspondente.

kk. O candidato que for julgado inapto para o exercício
da função, em razão da deficiência incompatibilizar-se
com o exercício das atividades próprias do emprego
público, será desclassificado do concurso.

ll. A não observância pelo candidato de qualquer
das disposições deste Capítulo implicará a perda do
direito a ser contratado para as vagas reservadas às
pessoas com deficiência.

mm. O laudo médico apresentado terá validade
somente para este concurso e não será devolvido.

nn. Após o ingresso do candidato com deficiência
no serviço público, esta não poderá ser apresentada
como motivo para justificar a concessão de
readaptação do emprego público, bem como para a
aposentadoria por invalidez.

oo. As pessoas com deficiência participarão do
concurso público em igualdade de condições com os
demais candidatos no que se refere ao conteúdo das
provas, a avaliação e aos critérios de aprovação, ao
horário e ao local de aplicação das provas e à nota
mínima exigida para todos os demais candidatos,
nos termos do artigo 41 do Decreto nº 3.298/1999.

pp. Não havendo candidatos com deficiência
habilitados, as vagas reservadas serão revertidas aos
demais candidatos.

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA CANDIDATAS
LACTANTES

qq. Fica assegurada às mães lactantes o direito de
participarem do concurso, nos critérios e condições
estabelecidas pelo art. 227 da Constituição Federal,
art.4º da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do
Adolescente) e art. 1º e 2º da Lei n° 10.048/2000.

rr.A candidata que seja mãe lactante deverá
encaminhar requerimento por SEDEX à Fundação
VUNESP, fazendo constar no envelope o que segue:

Concurso Público: Prefeitura do Município de
Guarulhos

Emprego Público: ASSISTENTE DE GESTÃO
ESCOLAR

Solicitação de Amamentação:
Rua Dona Germaine Burchard, 515
Água Branca – São Paulo – SP – CEP05002-062
Requerimento contendo: nome completo da

candidata, o nome do responsável pela criança e
documento de identidade, devendo ser maior de
18 anos, bem como o nome da criança.

ss. Nos horários previstos para amamentação, a
mãe poderá retirar-se, temporariamente, da sala/local
em que estarão sendo realizadas as provas, para
atendimento ao seu bebê, em sala especial a ser
reservada pela Coordenação.

t t . Não haverá compensação do tempo de
amamentação em favor da candidata.

uu. Para amamentação o bebê deverá permanecer
no ambiente a ser determinado pela Coordenação.

vv. O bebe deverá estar acompanhado somente de
um adulto responsável por sua guarda (familiar ou
terceiro indicado pela candidata) e a permanência
temporária desse adulto, em local apropriado, será
indicada pela Coordenação do Concurso.

2.55.1. O celular do acompanhante deverá ser
desligado e guardado na embalagem plástica a ser
fornecida pela Fundação VUNESP.

ww. A candidata durante o período de amamentação,
será acompanhada de uma “fiscal” da Fundação
VUNESP, sem a presença do responsável pela guarda
da criança, que garantirá que sua conduta esteja de
acordo com os termos e condições deste Edital.

h) DAS MODALIDADES DE AVALIAÇÃO
O concurso constará das seguintes etapas:
3.4. Prova Objetiva, de caráter eliminatório e

classificatório, visa avaliar o grau de conhecimento teórico
do candidato, necessário ao desempenho do emprego.

3.1.1. A prova objetiva será composta de questões de
múltipla escolha com 05 (cinco) alternativas cada uma,
sendo apenas uma alternativa correta. A prova será
elaborada de acordo com o conteúdo programático
constante do ANEXO II - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO.

3.5. A prova objetiva terá duração de 3h.

de aplicação da(s) prova(s).

4. DA APLICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
4.1. A prova objetiva será realizada na cidade de

Guarulhos.
4.1.1. Caso haja impossibilidade de aplicação das

provas na cidade de Guarulhos, a Fundação VUNESP
poderá aplica-las em municípios próximos.

4.2. A prova objetiva está prevista para de 23 de
outubro de 2016, podendo ser alterada ou confirmada
conforme item 4.4 deste edital.

a.Os horários previstos para realização da prova
ocorrerá no período da manhã.

4.4.A confirmação ou alteração da data prevista e
as informações sobre local e horário das provas será
divulgado com antecedência mínima de 10 (dez) dias,
por meio de publicação no Diário Oficial do Município
de Guarulhos e como subsídio o candidato poderá
consultar nos sítios eletrônicos da Prefeitura de
Guarulhos (www.guarulhos.sp.gov.br.) e da Fundação
VUNESP (www.vunesp.com.br), não podendo alegar
qualquer espécie de desconhecimento ou justificar
sua ausência ou atraso.

4.4.1. Recomenda-se ao candidato que acesse
diariamente os sítios eletrônicos mencionados a partir
da 2ª semana de outubro de 2016.

4.4.2. O candidato somente poderá realizar a prova
na data, horário, turma, sala e local constantes do
Edital de Convocação a ser publicado no Diário Oficial
do Município de Guarulhos.

4.5. Eventualmente, se, por qualquer que seja o
motivo, o nome do candidato não constar no Edital de
Convocação para a prova objetiva, esse deverá entrar
em contato com a Fundação VUNESP, por meio do
telefone (0xx11) 3874-6300, de segunda-feira a sábado,
em dias úteis, das 8 horas às 20 horas, horário de
Brasília, para verificar o ocorrido.

4.5.1. Ocorrendo o caso mencionado no item 4.4.
deste Capítulo, poderá o candidato participar do
Concurso Público e realizar a prova se apresentar o
respectivo comprovante de pagamento, efetuado nos
moldes previstos neste Edital, para tanto, ´reencher,
datar e assinar, no dia da prova, formulário específico.

4.5.2. A inclusão de que trata o subitem 4.5.1. será
realizada de forma condicional, sujeita à posterior
verificação da regularidade da referida inscrição.

4.5.3. Constatada eventual irregularidade na
inscrição, a inclusão do candidato será
automaticamente cancelada, sem direito à reclamação,
independentemente de qualquer formalidade,
considerados nulos todos os atos dela decorrentes.

4.6 . O candidato deverá comparecer ao local
designado para as respectivas prova(s) com, no
mínimo, 1 (uma) hora de antecedência do horário
estabelecido para o seu início, não sendo admitidos
retardatários, sob pretexto algum, após o fechamento
dos portões.

4.6.1. Não haverá segunda chamada ou repetição
da(s) prova(s), seja qual for o motivo alegado para
justificar o atraso ou a ausência do candidato, nem
aplicação da prova fora do local, sala, turma, data e
horário preestabelecidos.

4.7. Será admitido no local da(s) prova(s) apenas o
candidato que estiver trajado adequadamente e
munido de caneta esferográfica com corpo

transparente, de tinta de cor azul ou preta, lápis preto
e borracha e um dos seguintes documentos de
identificação, no original, com foto que permita sua
identificação, expedido por órgão oficial:

e)Cédula de identidade (RG);
f) Carteira de Identidade expedida pelas Forças

Armadas ou pelas Polícias Militares ou pelos Corpos
de Bombeiros Militares;

g)Carteira Nacional de Habilitação expedida nos
termos da Lei Federal nº 9.503/1997;

h)Passaporte;
i) Carteira de Órgão ou Conselho de Classe;
j) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);
k)Certificado Militar.
4.7.1. O candidato deverá apresentar o comprovante

de inscrição, no caso de o nome não constar do local
das provas objetiva, no Edital de Convocação,
publicado no Diário Oficial do Munícipio e divulgados
nos sitios eletrônicos da Prefeitura de Guarulhos
(www.guarulhos.sp.gov.br) e da Fundação VUNESP
(www.vunesp.com.br), na respectiva página do
Concurso.

4.7.2. Não serão aceitos, para efeito de identificação,
documentos sem foto, tais como Boletim de
Ocorrência, Protocolos de requisição de documentos,
Cer tidão de Nascimento ou Casamento, Título
Eleitoral, Carteira Nacional de Habilitação emitida
anteriormente à Lei nº 9.503/1997, Carteira de
Estudante, Crachás, dentre outros.

4.8. . Não será admitido no local da(s) prova(s) o
candidato que se apresentar após o horário
estabelecido no Edital de Convocação. Os portões
serão fechados impreterivelmente no horário
estabelecido para a realização da(s) prova(s).

4.9. . O horário de início da(s) prova(s), propriamente
dito, será definido em cada sala de aplicação, após
os devidos esclarecimentos.

4.10. Durante a realização da prova não será
permitido o uso de máquinas calculadoras, pagers,
telefones celulares, tablets, relógios de qualquer
natureza ou quaisquer outros aparelhos eletrônicos e,
ainda, boné, gorro, chapéu, óculos de sol ou outros
materiais não classificados como estritamente
necessários à realização da prova.

4.10.1. Haverá, em cada sala de prova, cartaz/
marcador de tempo para que os candidatos possam
acompanhar o tempo de prova.

4.11. O candidato que estiver de posse de qualquer
equipamento eletrônico, deverá antes do início da
prova:

f) desligá-lo;
g)retirar sua bateria (se possível);
h)acondicioná-lo em embalagem específica

fornecida pela Fundação VUNESP, devendo lacrar a
embalagem e mantê-la lacrada, embaixo da carteira,
durante todo o tempo de realização da(s) prova(s);

i) colocar também, nessa embalagem, os eventuais
pertences pessoais( bonés, gorros ou similares,
relógio e protetor auricular);

j) esse material deverá permanecer durante todo o
período de permanência do candidato no local de
provas, dentro dessa embalagem, que deverá também
permanecer lacrada, até a saída do candidato do prédio
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k)os aparelhos eletrônicos deverão permanecer
desligados e lacrados, bem como com seus alarmes
desabilitados, até a saída do candidato do prédio de
aplicação da(s) prova(s).

4.12. É reservado à Fundação VUNESP, caso julgue
necessário, o direito de utilizar detector de metais. O
candidato que for flagrado portando em seu bolso e/
ou utilizando qualquer tipo de aparelho de comunicação,
nas dependências do local onde estiver realizando a
prova, durante o processo de aplicação das provas,
será eliminado do Concurso Público.

4.27.2. O candidato não poderá ausentar-se da sala
durante a aplicação da prova sem o acompanhamento
de um fiscal e, tampouco, levar consigo quaisquer
dos materiais fornecidos.

6.14. A candidata lactante que necessitar
amamentar durante a realização das provas, poderá
fazê-lo em sala reservada, desde que o requeira à
Fundação VUNESP, conforme previsto no Capítulo 2
deste Edital.

6.14.1. Em caso de necessidade de amamentação
durante a prova, e tão somente nesse caso, a candidata
deverá levar um acompanhante maior de idade,
devidamente comprovado, que ficará em lugar reservado
para tal finalidade e será responsável pela criança.

6.14.2. No momento da amamentação, a candidata
será acompanhada por uma fiscal, sem o material de
aplicação das provas e sem o acompanhante.

6.14.3. Não haverá compensação do tempo de
amamentação na duração da prova da candidata.

6.14.4. Excetuada esta situação, não será permitida
a permanência de qualquer acompanhante, inclusive
de menor de idade nas dependências do local de
realização de prova.

6.15. Não será permitida a interferência e a
participação de outras pessoas, durante a realização
da prova, salvo em caso de candidato que tenha
solicitado condição especial para esse fim, de acordo
com o Capítulo 2 deste Edital, ocasião em que o
candidato será acompanhado por um fiscal da
Fundação VUNESP, devidamente treinado.

6.16. Não haverá prorrogação do tempo previsto
para a aplicação das provas em virtude de
afastamento, por qualquer motivo, do candidato da
sala de provas.

6.17. Os responsáveis pela aplicação das provas
não emitirão esclarecimentos a respeito das questões
formuladas, da inteligência (do entendimento) de seu
enunciado ou da forma de respondê-las.

6.18. No início da prova poderá ser colhida a
impressão digital do candidato, sendo que na
impossibilidade de o candidato realizar o procedimento,
deverá assinar , em campo predeterminado, por 3
(três) vezes.

6.19. No ato da realização da prova objetiva serão
entregues ao candidato:

l) a folha de respostas personalizada (contendo todos
os dados cadastrais do candidato), e

m) o caderno de questões.
6.19.1. Não será permitida a substituição da folha

de respostas personalizada por erro do candidato.
6.19.2. São de responsabilidade do candidato,

inclusive no que diz respeito aos seus dados pessoais,
a verificação e a conferência do material entregue
pela Fundação VUNESP.

6.20. O preenchimento da folha de respostas
personalizada e da folha de resposta definitiva, que
serão os únicos documentos válidos para a correção
das provas e, será de inteira responsabilidade do
candidato, que deverá proceder em conformidade com
as instruções fornecidas no momento da realização
das provas.

6.21. A folha de respostas personalizada deverá
ser entregue ao final da prova, juntamente com o
caderno de questões, ao fiscal de sala, com a
assinatura do candidato no campo próprio e com a
transcrição das respostas com caneta esferográfica,
com tinta de cor azul ou preta.

6.21.1. Não serão computadas questões não respondidas
nem questões que contenham, ainda que legível, emenda
ou rasura, assim como questões com mais de uma
resposta, mesmo que uma delas esteja correta.

4.21.2. Não poderá ser feita nenhuma marca fora
do campo reservado às respostas ou à assinatura,
pois qualquer marca poderá ser lida pelas leitoras
ópticas, prejudicando o desempenho do candidato.

6.22. O candidato somente poderá retirar-se do local
de aplicação da prova depois de decorrido o prazo de
75% (setenta e cinco por cento) do tempo de sua
duração, não podendo levar o caderno de questões e
a folha de respostas, podendo levar apenas o rascunho
de gabarito, para futura conferência.

6.22.1. Deverão permanecer em cada uma das salas
de prova os 3 (três) últimos candidatos, até que o
último deles entregue sua prova, assinando termo
respectivo, os quais deverão sair juntos da sala.

6.23. Após o término do prazo previsto para a
duração da prova, não será concedido tempo adicional
para o candidato continuar respondendo questão ou
procedendo à transcrição para a folha de respostas.

6.24. O candidato que, eventualmente, necessitar
alterar ou corrigir algum dado cadastral, deverá efetuar
a correção em formulário específico fornecido pela
Fundação VUNESP, datar e assinar, e entregar ao
fiscal da sala no dia da aplicação das provas.

6.25. Um exemplar do caderno de questões da prova
objetiva estará disponível no site da Fundação VUNESP
(www.vunesp.com.br), no link “prova” e “gabarito” na
respectiva página do Concurso, a partir das 14 horas
do 1º dia útil subsequente à aplicação da prova.

6.25.1. O gabarito estará disponibilizado no site da
Fundação Vunesp, após publicação em Diário Oficial
do Município.

6.26. A Fundação VUNESP e a Prefeitura do
Munícipio de Guarulhos não se responsabilizarão por
danos, perda ou extravio de documentos e/ou objetos
ocorridos no prédio de realização da prova.

6.27. O candidato que queira fazer alguma
reclamação ou sugestão deverá procurar a sala de
coordenação no local em que estiver prestando a prova.

6.28. Quando, após a prova, for constatado, por
meio eletrônico, estatística, visual ou grafológico, ter

o candidato utilizado de processos ilícitos para sua
realização, sua prova será anulada e, em
consequência, será eliminado do Concurso.

6.29. Será excluído do Concurso o candidato que,
além das demais hipóteses previstas neste Edital:

d)apresentar-se após o horário estabelecido para a
realização das provas;

e)apresentar-se à prova em outro local que não
seja o previsto no Edital de Convocação;

f) não comparecer às provas, de caráter eliminatório,
seja qual for o motivo alegado;

g)não apresentar documento de identificação
conforme previsto neste Edital;

h)ausentar-se da sala de realização da prova sem o
acompanhamento de um fiscal;

i) retirar-se do local de realização da prova antes
de decorrido 75% do tempo estabelecido para a sua
duração;

j) for surpreendido, durante a realização da prova,
em comunicação com outras pessoas, bem como
utilizando livro, anotação, impressos não permitidos
ou máquina calculadora;

k)estiver fazendo uso ou portando qualquer tipo de
equipamento eletrônico, ou de comunicação, conforme
disposto no item 4.10 deste Edital, durante o período
de realização da prova;

l) estiver fazendo uso de óculos de sol, boné, gorro
ou chapéu;

m) lançar mão de meios ilícitos para execução de
prova;

n)não devolver integralmente o material solicitado
ao final da prova;

o)ausentar-se da sala de provas levando material
sem autorização;

p)estiver portando arma branca ou de fogo, ainda
que possua o respectivo porte;

q)per turbar, de qualquer modo, a ordem dos
trabalhos;

r) agir com incorreção ou descortesia para com
qualquer membro da equipe encarregada pela aplicação
das provas.

5. DA PROVA OBJETIVA E SEU JULGAMENTO
5.1. A prova objetiva, de caráter eliminatório e

classificatório, será avaliada na escala de 0 (zero) a
100 (cem) pontos.

5.2. A nota da prova objetiva será obtida pela
seguinte fórmula:

NP = Nax100
Nq
Onde:
NP = nota da prova
Na = número de acertos
Nq = número de questões
a.Será considerado habilitado na prova objetiva o

candidato que obtiver nota igual ou superior a 50
(cinquenta) pontos.

b.Os candidatos, habilitados na prova objetiva serão
classificados, por emprego público, em duas listas,
em ordem decrescente da nota da prova, sendo uma
lista geral (para todos os candidatos) e outra especial
(para os candidatos com deficiência).

c .O candidato não habilitado será eliminado do
Concurso Público.

c)DA CLASSIFICAÇÃO E DOS CRITÉRIOS DE
DESEMPATE

a.Os candidatos habilitados serão classificados por
ordem decrescente da pontuação final, em lista de
classificação especial e geral.

b.Somente constarão da lista de classificação os
candidatos aprovados em todas as etapas do
Concurso Público.

c .Serão publicadas duas listagens de candidatos
habilitados no concurso público, em ordem
classificatória: uma com todos os candidatos habilitados,
inclusive os candidatos com deficiência, e outra
somente com os candidatos com deficiência habilitados.

d.Em caso de igualdade da pontuação final, serão
aplicados, sucessivamente os seguintes critérios de
desempate:

2 candidato com idade igual ou superior a 60
(sessenta) anos, no término das inscrições,nos termos
da Lei Federal nº 10.741/2003, entre si e frente aos
demais, sendo que será dada preferência ao de idade
mais elevada;

3 que obtiver maior pontuação nas questões de
Conhecimentos Específicos,

4 que obtiver maior pontuação nas questões de
Língua Portuguesa;

5 que obtiver maior pontuação nas questões de
Matemática;

6 que obtiver maior pontuação nas questões de
Noções de Informática;

7 candidato mais idoso entre os candidatos com
idade inferior a 60 (sessenta) anos, no término das
inscrições, e,

8 candidato que tiver exercido efetivamente a
função de jurado nos termos da Lei nº 11.689/2008.

e.Persistindo ainda o empate, poderá haver sorteio
com a participação dos candidatos envolvidos.

g) PONTUAÇÃO FINAL
a.A pontuação final será a somatória das notas da

prova objetiva já aplicado os critérios de desempate.
h) DOS RECURSOS
a.O prazo para interposição de recurso será de até

3 (três) dias úteis, contados da data da divulgação do
evento ou do fato que lhe deu origem.

b.Quando da publicação do resultado da prova
objetiva, serão disponibilizados os espelhos da folha
definitiva de respostas.

c .O candidato dentro do prazo estabelecido no item
8.1 deste Capítulo deverá utilizar o campo próprio
para interposição de recursos no endereço eletrônico
www.vunesp.com.br, na página do Concurso Público,
seguindo as instruções ali contidas.

i. O candidato que não interpuser recurso no prazo
mencionado será responsável pelas consequências
advindas de sua omissão.

d.Admitir-se-á um único recurso para cada questão
da prova, desde que devidamente fundamentado.

e.Quando o recurso se referir ao gabarito da prova
objetiva, deverá ser elaborado de forma
individualizada, ou seja, 01 (um) recurso para cada

questão e a decisão será tomada mediante parecer
técnico da Banca Examinadora.

f . O gabarito divulgado poderá ser alterado em função
da análise dos recursos interpostos e, caso haja
anulação ou alteração do gabarito, as provas serão
corrigidas de acordo com o gabarito oficial definitivo.

g.A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s)
será(ão) atribuída(s) a todos os candidatos presentes
na prova.

i. No caso de provimento do recurso interposto
dentro das especificações, esse poderá,
eventualmente, alterar a nota/classificação inicial
obtida pelo candidato para uma nota/classificação
super ior ou infer ior, ou ainda poderá ocorrer a
desclassificação do candidato que não obtiver a nota
mínima exigida para habilitação.

ii. A decisão do deferimento ou indeferimento de
recurso será publicada no Diário Oficial do Município
de Guarulhos e disponibilizada no site
www.vunesp.com.br.

h.O recurso interposto fora da forma e dos prazos
estipulados neste Edital não será conhecido, bem
como não será conhecido aquele que não apresentar
fundamentação e embasamento, ou aquele que não
atender às instruções constantes do “link” Recursos
na página específica do Concurso Público.

i. Somente serão considerados os recursos
interpostos para a fase a que se referem e no prazo
estipulado, não sendo aceitos, portanto, recursos
interpostos em prazo destinado a evento diverso
daquele em andamento.

j. A interposição de recurso não obsta o regular
andamento do cronograma do Concurso Público.

k .No caso de recurso em pendência à época da
realização de algumas das etapas do Concurso Público,
o candidato poderá participar condicionalmente da
etapa seguinte.

l. Não será aceito e conhecido recurso interposto
pelos Correios, por meio de fax, e-mail ou por qualquer
outro meio além do previsto neste Capítulo.

m . A Banca Examinadora constitui última instância
para os recursos, sendo soberana em suas decisões,
razão pela qual não caberão recursos adicionais.

n.Não será aceito pedido de revisão de recurso e/
ou recurso de recurso.

o.Não haverá, em hipótese alguma, vistas de prova.
i) DO PROVIMENTO DO EMPREGO PÚBLICO
a.A contratação dar-se-á mediante ato do Chefe do

Executivo, que será publicado no Diário Oficial do
Município de Guarulhos e disponível no site:
www.guarulhos.sp.gov.br.

b.O contato realizado pela Prefeitura de Guarulhos
com o candidato, por telefone, não tem caráter oficial,
é meramente informativo, não sendo aceita a
alegação do não recebimento como justificativa de
ausência ou de comparecimento em data, local ou
horário incorretos, sendo do candidato a
responsabilidade de acompanhar pelo Diário Oficial
do Município de Guarulhos a publicação das
respectivas convocações, sob pena de perder o direito
à contratação.

c .É de responsabilidade do candidato manter seu
endereço e telefone atualizados, até que se expire o
prazo de validade do Concurso, junto ao Departamento
de Recursos Humanos da PMG, sito a Av. Presidente
Humberto de Alencar Castelo Branco, 1041 –Vila
Augusta – Guarulhos, no horário das 8 às 16h30m,
para viabilizar os contatos necessários, sob pena de
perder o prazo para admissão, caso não seja localizado.

d.A contratação dos candidatos aprovados, de
acordo com as necessidades da Administração,
obedecerá rigorosamente à ordem de classificação
final e as condições dispostas no item 2.3 deste Edital.

e.A aprovação do candidato nas avaliações previstas
neste Edital não isenta o mesmo da apresentação
dos documentos pessoais exigíveis para a
contratação.

f . O prazo para início das atividades será de 15
(quinze) dias corridos a contar da convocação,
prorrogável por 01(uma) vez, por igual período, a
pedido do interessado, ou a critério da Administração,
desde que atendida a conveniência do serviço público.

g.O não atendimento ao prazo de convocação ou a
não comprovação de preenchimento dos requisitos
previstos, ensejará a exclusão da lista de convocação
e o cancelamento da portaria de admissão/nomeação
caso já tenha sido publicada.

j) DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1. A aprovação no concurso Público não gera

direito à contratação, mas apenas a expectativa de
direito a contratação e à preferência na contratação,
reservando-se a Prefeitura de Guarulhos o direito de
contratar os candidatos aprovados na medida de suas
necessidades e de acordo com a disponibilidade
orçamentária e com estrita observância da ordem de
classificação.

10.2. Serão designados pelo Prefeito Municipal, o
Presidente e os membros da Comissão responsáveis
pela organização do Certame, ficando delegada ao
Presidente a competência para tomar as providências
necessárias à realização de todas as fases do presente
Concurso Público.

10.3. Os casos omissos serão resolvidos pela
Comissão designada para a realização do presente
Concurso Público.

10.4. O resultado final do Concurso será homologado
pelo Prefeito de Guarulhos.

10.5. O não comparecimento à prova objetiva, qualquer
que seja o motivo, caracterizará desistência do candidato
e resultará a eliminação no Concurso Público.

10.6. Motivará a eliminação do candidato do
concurso público, sem prejuízo das sanções penais
cabíveis, a burla ou a tentativa de burla a quaisquer
das normas definidas neste Edital e/ou em outros
relativos ao concurso, nos comunicados, nas
instruções aos candidatos e/ou nas instruções
constantes das Provas, bem como o tratamento
incorreto e/ou descortês a qualquer pessoa envolvida
na aplicação das provas, o candidato que:

2.apresentar-se após o horário estabelecido para
fechamento dos portões do prédio, inadmitindo-se
qualquer tolerância;

3.não comparecer às provas seja qual for o motivo
alegado;

4.não apresentar o documento que bem o
identifique;

5.ausentar-se da sala de provas sem o
acompanhamento do fiscal;

6.ausentar-se do local antes de decorrida 75%
(setenta e cinco por cento) do início das provas;

7.ausentar-se da sala de provas levando folha de
respostas ou outros materiais não permitidos, sem
autorização;

8.estiver portando armas, mesmo que possua o
respectivo porte;

9.lançar mão de meios ilícitos para a execução das
provas;

10. for surpreendido em comunicação com outras
pessoas ou utilizando-se de livros, notas ou impressos
não permitidos ou máquina calculadora ou similar;

11. estiver portando ou fazendo uso de qualquer
tipo de equipamento eletrônico ou de comunicação
(telefone celular, relógios de qualquer natureza,
walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop,
receptor, gravador ou outros equipamentos similares),
bem como protetores auriculares;

12. per turbar, de qualquer modo, a ordem dos
trabalhos, incorrendo em comportamento indevido.

10.7. A legislação com vigência após a data de
publicação deste Edital, bem como as alterações em
dispositivos constitucionais, legais e normativos a
ela posteriores não serão objeto de avaliação nas
provas do Concurso.

10.8. O prazo de validade deste concurso será de 2
(dois) anos, a contar da publicação da homologação,
prorrogável por igual período, a juízo da Administração
Municipal.

10.9. A inexatidão das afirmativas ou irregularidades
de documentos, ou outras irregularidades constatadas
no decorrer do processo, verificadas a qualquer tempo,
acarretará a nulidade da inscrição, prova ou a
contratação do candidato, sem prejuízo das medidas
de ordem administrativa, cível ou criminal cabíveis.

10.10.  Todos os atos relativos ao presente
Concurso, convocações, avisos e resultados serão
publicados no Diário Oficial do Município de Guarulhos
e divulgados nos sites www.guarulhos.sp.gov.br e
www.vunesp.com.br, entretanto, cabe ao candidato
acompanhar as publicações oficiais – inclusive as
convocações para as provas divulgadas por intermédio
do Diário Oficial do Município.

10.11 . Em caso de alteração de algum dado
cadastral, até a realização das provas, o candidato
deverá requerer a atualização à Fundação VUNESP
ou, após a finalização do Concurso, à PREFEITURA
DE GUARULHOS, por meio de formulário específico
protocolado no Departamento de Recursos Humanos
da PMG, sito na Av. Presidente Humberto de Alencar
Castelo Branco, 1041 –Vila Augusta – Guarulhos, no
horário das 8 às 16h30m.

10.12. Os aposentados em emprego/função/cargo
públicos, desde que a aposentadoria não seja por
invalidez, somente serão contratados, mediante
aprovação neste Concurso, se as funções estiverem
previstas nas acumulações legais previstas pela
Constituição Federal. Nesse caso, o aposentado
deverá apresentar, na data da contratação, certidão
expedida pelo órgão competente, que indique o tipo
de aposentadoria.

10.13. A Prefeitura de Guarulhos e a Fundação
VUNESP não se responsabilizam por eventuais
prejuízos ao candidato decorrentes de:

g)endereço não atualizado;
h)endereço de difícil acesso;
i) correspondência devolvida pela ECT por razões

diversas de fornecimento e/ou endereço errado do
candidato;

j) correspondência recebida por terceiros.
10.14. A Prefeitura de Guarulhos e a Fundação

VUNESP se eximem das despesas decorrentes de
viagens e estadas dos candidatos para
comparecimento a qualquer prova do Concurso
Público, bem como objetos pessoais esquecidos e
danificados nos locais de prova.

10.15 . A qualquer tempo poder-se-á anular a
inscrição, prova ou tornar sem efeito a nomeação do
candidato, desde que verificadas falsidades ou
inexatidões de declarações ou informações prestadas
pelo candidato ou irregularidades na inscrição, nas
provas e títulos ou nos documentos.

10.16. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais
alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não
consumada a providência ou evento que lhes disser
respeito, até a data da convocação dos candidatos
para as provas correspondentes, circunstância que
será mencionada em Edital ou aviso a ser publicado,
sendo do candidato a responsabilidade de acompanhar
pelo Diário Oficial do Município de Guarulhos as
eventuais retificações.

10.17. Não será fornecida informação relativa à
convocação, ao resultado das provas e resultado final
via telefone ou e-mail, bem como atestados ou
declarações pela participação no Certame.

10.18. No dia da realização das provas não serão
fornecidas, por qualquer membro da equipe de
aplicação ou pelas autoridades presentes, informações
referentes ao conteúdo das provas ou os critérios de
avaliação e classificação.

10.19. As despesas relativas à participação do
candidato no Concurso e à apresentação para
admissão e exercício correrão à expensas do próprio
candidato.

10.20. A Prefeitura de Guarulhos e a Fundação
VUNESP não se responsabilizam por quaisquer
cursos, textos, apostilas e outras publicações
referentes a este Concurso.

10.21. Decorridos 90 (noventa) dias da homologação
o Concurso e não caracterizando qualquer óbice, é
facultada a incineração da prova e demais registros
escritos, inclusive os documentos de solicitação de
isenção de taxa de inscrição, mantendo-se, porém,
pelo prazo de validade do concurso, os registros
eletrônicos.

10.22. Toda menção a horário neste Edital e em
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outros atos dele decorrentes terá como referência o
horário oficial de Brasília.

10.23. Será fornecido ao candidato certificado de
habilitação em concurso, somente dos concursos
realizados nos últimos 5 (cinco) anos , com a finalidade
de atestar a condição de aprovado, não gerando
nenhum direito a contratação no presente certame.

10.23.1. Para solicitar o certificado de habilitação,
o candidato deverá acessar: http://
p o r t a l d o s e r v i d o r . g u a r u l h o s . s p . g o v . b r /
certificado_aprovacao.php?p=1467289300472
ANEXO I DO EDITAL DE ABERTURA Nº 03/2016-

SAM01
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES

ASSISTENTE DE GESTÂO ESCOLAR
Prestar atendimento ao público em geral; Colaborar

com a direção da Unidade Escolar no planejamento,
execução e controles das atividades escolares;
Coordenar as atividades da secretaria da escola e do
pessoal; Auxiliar, proceder à escrituração escolar
relativos à matrícula, frequência e histórico escolar,
expedição de certificados de conclusão de ciclos e/
ou séries e outros documentos relativos à vida escolar;
Manter registros de levantamento de dados
estatísticos e informações educacionais; Organizar e
manter atualizados cadastros, arquivos, l ivros
administrativos e outros instrumentos de escrituração
da unidade escolar;

Manter atualizados registro e controle de frequência
do pessoal docente e administrativo da escola; Redigir
documentos destinados à comunicação, arquivo,
informação e outros expedientes administrativos e
pedagógicos; Realizar trabalhos de digitação e
atendimento telefônico; Auxiliar ao Conselho Escolar
e PRO-REDE; Participar de comissões, grupos de
trabalho ou de estudos, quando designado por seu
superior hierárquico; Obedecer às normas de
segurança; Executar outras atividades afins à sua
Unidade Funcional, a partir das necessidades e
demandas da área e de conformidade com as
orientações dadas pela sua chefia imediata; Operar
equipamentos e sistemas de informática e outros,
quando autorizado e necessário ao exercício das
demais atividades; Manter organizados, limpos e
conservados os materiais, máquinas, equipamentos
e local de trabalho sob sua responsabilidade.

ANEXO II DO EDITAL DE ABERTURA Nº 03/
2016-SAM01

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
CONHECIMENTOS GERAIS
LÍNGUA PORTUGUESA:
Leitura e interpretação de diversos tipos de textos

(literários e não literários). Sinônimos e antônimos.
Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação.
Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral,
artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição e
conjunção: emprego e sentido que imprimem às
relações que estabelecem. Concordância verbal e
nominal. Regência verbal e nominal. Colocação
pronominal. Crase.

MATEMÁTICA:
Operações com números reais. Mínimo múltiplo

comum e máximo divisor comum. Razão e proporção.
Porcentagem. Regra de três simples e composta.
Média aritmética simples e ponderada. Juro simples.
Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema de equações do
1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos.
Sistemas de medidas usuais. Noções de geometria:
forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de
Pitágoras. Resolução de situações-problema.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA:
Sistema Operacional: Windows/Linux: conceito

de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de
trabalho, área de transferência, manipulação de
arquivos e pastas, uso dos menus, programas e

aplicativos, interação com o conjunto de aplicativos.
MS-Word 2010/Libre Office/Apache Open Office –
Writer: estrutura básica dos documentos, edição e
formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes,
colunas, marcadores simbólicos e numéricos, tabelas,
impressão, controle de quebras e numeração de
páginas, legendas, índices, inserção de objetos,
campos predefinidos, caixas de texto. MS-Excel 2010/
Libre Office/ Apache Open Office – Calc: estrutura
básica das planilhas, conceitos de células, linhas,
colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e
gráficos, uso de fórmulas, funções e macros,
impressão, inserção de objetos, campos predefinidos,
controle de quebras e numeração de páginas, obtenção
de dados externos, classificação de dados. MS-
PowerPoint 2010/Libre Office/Apache Open Office
– Impress: estrutura básica das apresentações,
conceitos de slides, anotações, régua, guias,
cabeçalhos e rodapés, noções de edição e formatação
de apresentações, inserção de objetos, numeração
de páginas, botões de ação, animação e transição
entre slides. Thunder Bird/Webmail – Correio
Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio
de mensagens, anexação de arquivos. Mozilla
Firefox/Google Chrome – Internet: Navegação
Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e
impressão de páginas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Lei Nº 9.394, de 20/12/96 – Estabelece as Diretrizes

e Bases da Educação Nacional.
Título I – Da Educação;
Título IV – Da Organização da Educação Nacional:

artigos 11, 18, 19 e 20;
Título V – Dos Níveis e Modalidades de Educação e

Ensino – Capítulo I: Da Composição dos Níveis
Escolares. Capítulo II: Da Educação Básica – Seções
I, II, III e V: artigos 21, 22 a 28; 29 a 31; 32 a 34; 37 e
38. Capítulo V: Da Educação Especial: artigos 58 a 60.

Lei Nº 8.069, de 13/07/90 – Dispõe sobre o Estatuto
da Criança e do Adolescente e dá outras providências.

Título II – Capítulo II e Capítulo IV: artigos 15 a 18
e 53 a 59;

PARTE ESPECIAL - Título III – Capítulo III: artigos
110 e 111.

CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL DE 1988

Título VIII – Capítulo III – Da Educação, Da Cultura e Do
Desporto – Seção I: Da Educação. (Princípios Constitucionais
sobre a educação pública: artigos 205 a 214).

EDITAL DE ABERTURA N° 04/2016-SAM01
O Diretor do Departamento de Recursos Humanos

da Secretaria de Administração e Modernização, no
uso de suas atribuições legais, faz saber que fará
realizar concurso público, regido de acordo com as
presentes Instruções Especiais e seus Anexos, sob
a Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual
Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – Fundação VUNESP,
para preenchimento de vagas nos empregos públicos
constantes da Tabela adiante, da Prefeitura de
Guarulhos, a realizar-se de acordo com Lei Federal nº
7.853/1989, Lei Orgânica Municipal de Guarulhos, Leis
Municipais nºs. 4.772/96, 6.058/2005, 6.289/2007,
6.711/2010, 6.839/2011, 7.007/2012 e 7.119/2013,
Decretos Municipais n°s 15.214/1989, 22.353/2003,
23.704/2006, 25.064/2008, 28.939/2011, 29.086/2011
e 31.218/2013, bedecidas às normas deste Edital e
autorização contida no processo nº 42.230/2016.

O Concurso Público será regido pelas instruções
especiais a seguir transcritas.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS
1.DOS EMPREGOS PÚBLICOS
1.1.  Os empregos públ icos, as vagas, a

escolar idade, as exigências,  a carga horár ia
semanal,  o salár io e a taxa de inscr ição são
estabelecidos abaixo:

o emprego, no caso da carteira fornecida por Conselhos
de Classe devem estar em situação regular;

19. não registrar antecedentes criminais, impeditivos
do exercício dos empregos públicos, achando-se no
pleno gozo de seus direitos civis e políticos;

20. submeter-se, por ocasião da contratação, ao
exame médico pré-admissional, de caráter
eliminatório, a ser realizado pela Prefeitura ou por sua
ordem, para constatação de aptidão física e mental,
sendo impedido o ingresso dos portadores de
moléstias incapacitantes para o emprego público e
aquelas integrantes do rol de moléstias ensejadoras
de aposentadoria por invalidez, nos termos do
regulamento da Previdência Social;

21. não estar aposentado pelo serviço público de
qualquer dos entes federativos ou ser detentor de
emprego público, emprego ou função pública, exceto
as ressalvas das letras “a”, “b” e “c” do inciso XVI do
artigo 37 da Constituição Federal/1988.

22. preencher as exigências dos empregos segundo
o que determina a Lei e a Tabela do item 1.1 do
presente Edital;

23. não ter sido dispensado por justa causa,
demitido ou demitido a bem do serviço público de
qualquer dos entes federativos nos últimos 05 (cinco)
anos, a contar da data prevista para o início das
atividades, e;

24. apresentar regularidade no cadastro NIS .
2.3.1. O candidato deverá informar, no ato da

inscrição, uma conta de e-mail para receber todas as
informações referentes as fases do presente
concurso, incluindo a convocação para a admissão,
quando for o caso.

No ato da inscrição não serão solicitados
comprovantes das exigências contidas no item 2.3,
deste Capítulo, sendo obrigatória a sua comprovação
quando da convocação para o ingresso no quadro de
servidores públicos municipais, sob pena de
desclassificação automática, não cabendo recurso.

2.4.1.O candidato deverá optar somente por um
emprego público, entretanto, caso seja efetuada mais
de uma inscrição será considerado, para efeito deste
Concurso Público, aquele em que o candidato estiver
presente na prova objetiva, sendo considerado ausente
nas demais opções.

2.4.2. Após a efetivação da inscrição, não será
aceito, em hipótese alguma, pedido de troca de
emprego.

As inscrições serão efetuadas exclusivamente
pela internet, no site www.vunesp.com.br; durante o
período das 10 horas de 15 de agosto de 2016 até as
16 horas de 16 de setembro de 2016.

Às 16 horas (horário de Brasília) do último dia de
inscrição, a ficha de inscrição e o boleto bancário não
estarão mais disponíveis no site.

O período de inscrições poderá ser prorrogado,
por necessidade de ordem técnica e/ou operacional,
a critério da Prefeitura Municipal de Guarulhos.

2.5.3. A prorrogação das inscrições que trata o
subitem 2.5.2 poderá ser feita sem prévio aviso,
bastando para todos os efeitos legais, a comunicação
de prorrogação feita por meio de Edital de Prorrogação
de Inscrições a ser publicado no Diário Oficial do
Município e no site da Fundação VUNESP
(www.vunesp.com.br).

2.6. Na impossibilidade de acesso particular à
internet, o candidato poderá efetuar sua inscrição por
meio de serviços públicos, tais como os infocentros
do Programa Acessa São Paulo
(www.acessasaoopaulo.sp.gov.br), que disponibiliza
postos (locais públicos para acesso à internet), em
todas as regiões da cidade de São Paulo, assim como
em várias cidades do Estado de São Paulo.

2.6.1. Este programa, além de oferecer facilidade
para os candidatos que não tem acesso à internet, é
completamente gratuito e permitido a todo cidadão.
Para utilizar os equipamentos, basta fazer o cadastro,
apresentando o RG, nos próprios Postos Acessa
São Paulo.

a.O candidato, no período de inscrição, deverá:
r) acessar o site www.vunesp.com.br;
s)localizar, no site, o link correlato ao Concurso

Público;
t) ler total e atentamente o Edital e preencher, na

integra e corretamente, a ficha de inscrição, nos
moldes previstos neste Edital;

u)imprimir o boleto bancário;
v)transmitir os dados da inscrição; e
w) efetuar o pagamento em qualquer agência

bancária correspondente a taxa de inscrição, conforme
tabela adiante:
Empregos Públicos Taxa de Inscrição

R$
Cozinheiro(a) 43,00
Agente Escolar 61,50

b.O descumprimento das instruções para inscrição
pela internet implicará a não efetivação da inscrição.

c .Para o correspondente pagamento da taxa de
inscrição, somente poderá ser util izado o boleto
bancário gerado no ato da inscrição, até a data limite
do encerramento das inscrições, com observância do
horário de atendimento bancário.

d.Em caso de feriado ou evento que acarrete o
fechamento das agências bancárias na localidade em
que se encontra o candidato, o boleto deverá ser
pago antecipadamente.

e.No caso de agendamento, a inscrição somente
será efetivada se comprovado o pagamento da taxa
até o último dia do período de inscrição.

f . O pagamento da taxa de inscrição poderá ser
efetuado em dinheiro ou em cheque, em qualquer
agência bancária.

g.A inscrição por pagamento em cheque somente
será considerada efetivada após a respectiva
compensação.

h.Caso devolvido o cheque utilizado para pagamento
da taxa de inscrição ou caso preenchido em valor
inferior, a inscrição será automaticamente cancelada
e/ou anulada, não sendo permitida complementação
em hipótese alguma.

i. Não será efetivada a inscrição se o pagamento
correspondente a taxa de inscrição for realizado em

valor diferente daquele estabelecido neste Edital e/ou
fora do período estabelecido neste Edital.

j. Não haverá devolução do valor pago a título de
inscrição, mesmo que efetuado a maior, seja qual for
o motivo alegado.

k .A devolução da importância paga somente
ocorrerá se o Concurso Público não se realizar.

l. A efetivação da inscrição somente ocorrerá após
a informação bancária do valor correspondente do
pagamento do boleto referente à taxa de inscrição. A
pesquisa para acompanhar a situação da inscrição
poderá ser feita no site www.vunesp.com.br, na página
do Concurso Público, a partir do terceiro dia útil após
o encerramento do período de inscrições. Caso seja
detectada falta de informação, o candidato deverá
entrar em contato com o Disque VUNESP, pelo telefone
(0XX11) 3874-6300, em dias úteis de segunda a
sábado, das 8 às 20 horas (horário oficial de Brasília),
para verificar o ocorrido.

m . A Fundação VUNESP e a Prefeitura Municipal
de Guarulhos não se responsabilizam por solicitação
de inscrição pela internet não recebida por motivos de
ordem técnica dos computadores, falhas de
comunicação, congestionamento das linhas de
comunicação, bem como outros fatores de ordem
técnica que impossibilitem a transferência de dados.

n.Em caso de necessidade de condição especial
(não deficientes e/ou deficientes) para realizar as
provas, o candidato deverá durante o período de
inscrição, encaminhar a solicitação, por SEDEX,
fazendo constar no envelope, conforme segue:

Concurso Público: Prefeitura do Município de
Guarulhos

Emprego Público:
Condição Especial:
Rua Dona Germaine Burchard, 515
Água Branca – São Paulo – SP – CEP05002-062
i. Não haverá alteração do local de realização da

prova em decorrência do disposto no caput deste item.
o.O atendimento às condições solicitadas ficará

sujeito à análise de razoabilidade e viabilidade do pedido.
p.O candidato que não atender integralmente ao

estabelecido no item 2.20 deste Capítulo, não terá a
sua prova especial preparada ou as condições especiais
providenciadas, seja qual for o motivo alegado.

q.Para efeito do prazo estipulado no item 2.20 deste
Capítulo, será considerada, conforme o caso, a data
de postagem fixada pela ECT – Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos (remessa por SEDEX).

r. O candidato com deficiência deverá observar e
cumprir integralmente, quando da sua inscrição, o
disposto no item 2.30 deste Edital.

s .No ato da inscrição não serão solicitados os
documento comprobatórios constantes no item 2.34
deste Edital, sendo obrigatória a sua comprovação
quando da posse.

t . Amparado pela Lei Municipal nº 6.289, de 15
de outubro de 2007, regulamentada pelo Decreto
Municipal nº 25.064 de 24/01/2008, que prevê a
gratuidade da inscrição para desempregados, os
candidatos que se enquadrarem nessa situação,
poderão efetuar a inscrição no período de 15 de agosto
de 2016 à 16 de agosto de 2016, desde que atenda
aos seguintes requisitos:

k)não possuir relação de emprego com pessoa física
e/ou jurídica no período de 3 (três) meses anteriores
a 05 de agosto de 2016.

l) não possuir renda superior a 2 (dois) salários
mínimos estadual por exercício regular de qualquer
atividade de trabalhador autônomo.

m) não tenha direito e não esteja recebendo parcelas
do seguro desemprego no período de 15 de agosto
de 2016 até 16 de setembro de 2016.

u.Poderá solicitar isenção do valor da taxa de
inscrição no presente concurso o candidato inscrito
no Programa Social do Governo Federal denominado
Bolsa Família que comprove o recebimento do
benefício referente ao mês de julho de 2016.

v. As solicitações de isenção do valor da taxa de
inscrição de que trata o item 2.26 e seus subitens e o
item 2.27 serão realizadas no site:
www.vunesp.com.br, das 10 horas de 15 de agosto
de 2016 às 23h59 de 16 de agosto de 2016 (horário
oficial de Brasília), por meio do link referente ao
Concurso Público da Prefeitura do Município de
Guarulhos, devendo o candidato ler e aceitar as
condições estabelecidas em Edital, para requerer a
isenção da taxa de inscrição.

i . O candidato deverá encaminhar até 17 de
agosto de 2016, por Sedex, com Aviso de
Recebimento (AR), à Fundação VUNESP – Ref.
Isenção da Taxa de Inscrição da Prefeitura do Município
de Guarulhos, - na Rua Dona Germaine Burchard, 515
– Água Branca – São Paulo – SP - CEP 05002-062 os
documentos comprobatórios, conforme segue:

8.Requerimento de Isenção de Pagamento de Taxa
de Inscrição no “Concurso Público 04/2016-SAM01”,

9.cópia do RG;
10. cópia do CPF;
11. cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social

(página com foto e com a qualificação do candidato,
e página onde conste a baixa do último emprego e
página posterior ao registro) e, quando se fizer
necessário, a comprovação de recebimento da última
parcela do seguro desemprego ou cópia da rescisão
de contrato de trabalho, onde comprovará não ter
direito ao recebimento do seguro desemprego e,

12. declaração de próprio punho, com 2 (duas)
testemunhas, onde conste não possuir renda superior
a 2 (dois) salários mínimos estadual por exercício regular
de qualquer atividade de trabalhador autônomo, ou

13. Comprovar a inscrição no Programa Bolsa
Família e apresentar a cópia de recebimento do
benefício referente ao mês de julho de 2016, além
das cópias do RG, CPF e Car teira de Trabalho e
Previdência Social (página com foto e com a
qualificação do candidato, e página onde conste a
baixa do último emprego e página posterior ao registro);

ii. Não serão considerados os documentos
encaminhados por outro meio que não o estabelecido
neste Capítulo.

iii. Não serão aceitas as solicitações de isenção

A descrição sumária das atividades dos empregos
públicos constantes da Tabela do item 1.1 costa do
Anexo I deste Edital.

O Concurso destina-se a selecionar candidatos
para preenchimento pelo regime da Consolidação das
Leis do Trabalho – CLT.

Os salários mencionados referem-se ao mês de
agosto/2016 e serão reajustados de acordo com os
percentuais aplicados pela Prefeitura de Guarulhos
aos salários dos servidores públicos municipais da
mesma categoria.

O candidato admitido deverá prestar serviços
dentro do horário estabelecido pela administração,
podendo ser diurno e/ou noturno, em dias da semana,
sábados, domingos, obedecida a carga horária semanal
de trabalho e o previsto em acordo coletivo de jornada.

1.6. O Auxílio-Transporte, em conformidade com o
Decreto Municipal nº 29.086, de 22 de julho de 2011,
será fornecido aos servidores residentes a mais de
mil metros do local de trabalho e que tenham a
necessidade de utilização do transporte público para
o deslocamento de sua residência ao trabalho e para
o retorno ao final da jornada. O benefício será fornecido
também para os residentes em municípios limítrofes
a Guarulhos e para os municípios integrantes da região
metropolitana de São Paulo.

1.7. O Auxílio Alimentação será fornecido mediante
solicitação do servidor, respeitado o prazo necessário
para a operacionalização do pedido e, por caracterizar-
se como benefício utilizado para a alimentação diária
do servidor, não será fornecido para períodos
retroativos à data da concessão. O Auxílio Alimentação
esta sendo concedido aos servidores da Prefeitura
com o valor mensal atualizado de R$ 450,00
(quatrocentos e cinquenta) reais, sendo descontado
do servidor um percentual de acordo com a faixa
salarial em que se insere.

1.8. Os servidores integrantes do quadro que forem
aprovados em Concurso Público de prova ou provas e
títulos, a investidura na nova vaga somente ocorrerá
mediante comprovação de desligamento definitivo da
vaga até então ocupada e eventual designação para
gerência ou supervisão, sendo vedada a transferência.

1.9. O desligamento do serviço público de que trata
o item 1.8 pressupões a quitação ampla e geral dos
direitos acumulados no período do emprego público
e/ou emprego público encerrado, iniciando-se novo
vinculo empregatício e nova relação jurídica.

DAS INSCRIÇÕES
A inscrição do candidato implicará o conhecimento

e a tácita aceitação das normas e condições
estabelecidas neste Edital e nas normas legais
pertinentes, bem como em eventuais retificações,
comunicados e instruções específicas para a
realização do certame, acerca das quais o candidato
não poderá alegar desconhecimento.

Objetivando evitar ônus desnecessário, o
candidato deverá orientar-se no sentido de recolher o
valor de inscrição somente após tomar conhecimento
de todos os requisitos exigidos para o Concurso.

O candidato, ao se inscrever, estará declarando,
sob as penas da lei, que, após a aprovação no
concurso e no ato da contratação, comprovará que
satisfaz as seguintes condições:

14. ser brasileiro nato ou naturalizado, na forma do
artigo 12 da Constituição Federal, e se estrangeiro
que se encontram com visto permanente, conforme
artigos 95 e 101 da Lei Federal nº 6.815/80;

15. ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos
ou emancipado na forma da lei;

16. estar em dia com as obrigações do Serviço
Militar, se do sexo masculino;

17. estar em situação regular com a Justiça Eleitoral;
18. possuir escolaridade/pré-requisitos exigidos para
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de taxa de inscrição por fac-símile ou por qualquer
outra via que não as especificadas neste Edital.

iv. Os documentos encaminhados para as
solicitações de isenção da taxa de inscrição terão
validade somente para este Concurso Público e não
serão devolvidos.

v. As informações prestadas na inscrição de isenção
e a documentação apresentada / encaminhada serão
de inteira responsabilidade do candidato, respondendo
civil e criminalmente pelo teor das afirmativas.

vi. A qualquer tempo, poderão ser realizadas
diligências relativas à situação declarada pelo
candidato, deferindo ou não seu pedido.

vii. O candidato que não comprovar as condições
constantes do item 2.26. e seus subitens e/ou não
enviar os documentos indicados no item 2.28.1. deste
Edital não terá a isenção da taxa de inscrição deferida
e terá seu pedido invalidado.

viii.Expirado o período de postagem dos
documentos, não serão aceitos pedidos de inclusão
de documentos, sob qualquer hipótese ou alegação.

ix. Os pedidos de isenção serão analisados e
julgados pela Fundação VUNESP.

x.Em 02 de setembro de 2016, a partir das 10
horas, o candidato deverá verificar no endereço
eletrônico da Fundação VUNESP
(www.vunesp.com.br) os resultados da análise dos
pedidos das inscrições de isenção da taxa de inscrição
deferidos e indeferidos, observados os motivos do
indeferimento da taxa de inscrição de isenção.

xi. O candidato que tiver seu pedido de isenção do
valor da taxa de inscrição indeferido poderá apresentar
recurso no prazo de 2 (dois) dias úteis após a
divulgação, no site da Fundação VUNESP.

xii.Em 12 de setembro de 2016 a partir das 10
horas, após análise dos recursos referente aos pedidos
de isenção será disponibilizada no site da Fundação
VUNESP (www.vunesp.com.br) a relação dos
recursos deferidos e indeferidos.

xiii.Ao acessar o site da Fundação VUNESP, o
candidato será automaticamente informado pelo
sistema que a sua inscrição com pedido de isenção
foi deferida e efetivada;

xiv.O candidato que tenha exercido a função de
jurado, a partir da vigência da Lei Federal nº 11.689/
2008, poderá informar na ficha de inscrição esta
condição para fins de critério de desempate, desde
que comprovadamente, tenha sido jurado nos termos
do art.440 do Código do Processo Penal – Decreto
Federal 3.689, de 03.10.1941.

xv. O candidato que fizer jus ao previsto no item
2.28.14 deste Capítulo deverá encaminhar à Fundação
VUNESP os documentos comprobatórios, até o
término das inscrições, fazendo constar no envelope
o que segue:

Concurso Público: Prefeitura do Município de
Guarulhos

Emprego Público:
Condição de Jurado:
Rua Dona Germaine Burchard, 515
Água Branca – São Paulo – SP – CEP05002-062
xvi. Para fins de comprovação, serão aceitas

certidões, declarações, atestados e outros
documentos públicos (original ou cópia autenticada
em car tório) emitidos pelos Juízos e Tribunais de
Justiça Estaduais e Federais do País.

xvii. O documento apresentado terá validade para
esse Concurso e não será devolvido.

xviii.O candidato que não atender ao item 2.28.15
deste Capítulo não terá sua condição de jurado
reconhecida como critério de desempate.

xix. Informações complementares referentes à
inscrição poderão ser obtidas no site
www.vunesp.com.br de segunda-feira a sábado (dias
úteis), das 8 às 20 horas (horário oficial de Brasília) ou
pelo Disque-VUNESP, no telefone (0xx11) 3874-6300.

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA CANDIDATOS
DEFICIENTES

w. Ante o que dispõe o Decreto Federal n° 3.298/
1999 ar tigo 4° inciso I a IV, com as modificações
trazidas pelo Decreto Federal nº 3.298/99, Decreto
Federal n° 5.296/2004 e Decreto Municipal n° 23.704/
2006, a reserva de vagas para candidatos com
deficiência prevista no inciso VIII do ar tigo 37 da
Constituição Federal dar-se-á conforme segue:
Empregos Públicos Vagas disponibilizadas

para os candidatos
com deficiência

Agente Escolar 01
Cozinheiro(a) 01

x .Serão consideradas deficiências aquelas
conceituadas pela medicina especializada, de acordo
com os padrões mundialmente estabelecidos e que
constituam inferioridade que implique em grau
acentuado de dificuldade para a integração social, em
conformidade com o artigo 5º do Decreto Federal nº
5.296/04, a saber:

“Art. 5º Os órgãos da administração pública direta,
indireta e fundacional, as empresas prestadoras de
serviços públicos e as instituições financeiras deverão
dispensar atendimento prioritário à pessoas com
deficiência ou com mobilidade reduzida.

§ 1º - Considera-se, para os efeitos deste Decreto:
1 – Pessoa com deficiência, além daquelas previstas

na Lei nº 10.690, de 16 de junho de 2.003, a que
possui limitação ou incapacidade para o desempenho
de atividade e se enquadras nas seguintes categorias:

a)- Deficiência física: alteração completa ou parcial
de um ou mais seguimentos do corpo humano,
acarretando o comprometimento da função física,
apresentando-se sob a forma de paraplegia,
paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia,
tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia,
hemiparesia, amputação ou ausência de membro,
paralisia cerebral, membros com deformidade
congênita adquirida, exceto as deformidades estéticas
e as que não produzam dificuldades para o
desempenho de funções;

b) – Deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou
total de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida
por audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz
2.000Hz e 3.000Hz;

c) – Deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade
visual é igual ou menor que 0.05 no melhor olho, com
a melhor correção óptica: a baixa visão, que significa
acuidade visual entre 0.03 e 0,05 no melhor olho, com
a melhor correção óptica; os casos nos quais a
somatória da medida do campo visual em ambos os
olhos for igual ou menor que 60º; ou a ocorrência
simultânea de quaisquer das condições anteriores;

d) – Deficiência mental: funcionamento intelectual
significativamente inferior à média, com manifestação
antes dos dezoito anos limitações associadas a duas
ou mais áreas de habilidade adaptativas, tais como:

1 –comunicação
2 –cuidado pessoal
3 – habilidades sociais
4 – utilização dos recursos da comunidade
5 – saúde e segurança
6 – habilidades acadêmicas
7 – lazer
8 – trabalho
e) – Deficiência múltipla: associação de duas ou

mais deficiências.
2 – Pessoa com mobilidade reduzida, àquela que

não se enquadrando no conceito de pessoa com
deficiência, tenha por qualquer motivo, dificuldade de
movimentar-se, permanente ou temporariamente,
gerando redução efetiva da mobilidade, flexibilidade,
coordenação motora e percepção”.

2.31. As alterações quanto às definições e parâmetros
de deficiência na legislação federal serão
automaticamente aplicadas no cumprimento deste Edital.

2.32. Não serão considerados como deficiência, os
distúrbios passíveis de correção.

2.33. O candidato, antes de se inscrever, deverá
verificar se as atribuições do emprego público
especificadas no ANEXO I - DAS ATRIBUIÇÕES
DO EMPREGO PÚBLICO, são compatíveis com a
deficiência declarada.

2.34. O candidato deverá especificar na ficha de
inscrição, o tipo de deficiência que apresenta, observado
o disposto no art. 4º do Decreto Federal nº 3.298, de 20
de dezembro de 1999, e na Súmula 377, do Superior
Tribunal de Justiça, e, no período de inscrição,
encaminhar os documentos descritos nas alíneas “a” a
“f ”, conforme o caso deste Capítulo, por meio de
SEDEX, fazendo constar no envelope o que segue:

Fundação VUNESP:
Concurso Público: Prefeitura do Município de

Guarulhos
Emprego Público:
Condição Especial:
Rua Dona Germaine Burchard, 515
Água Branca – São Paulo – SP – CEP05002-062
a) Laudo médico original e expedido no prazo de 60

(sessenta) dias antes do término das inscrições,
atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência,
com expressa referência ao código correspondente
da Classificação Internacional de Doença – CID, bem
como a provável causa da deficiência, inclusive para
assegurar previsão de adaptação da prova, informando
também o seu nome, documento de identidade (R.G)
e opção do emprego público;

b) O candidato portador de deficiência visual, além
da entrega da documentação indicada na letra “a”
deste item, deverá solicitar, se necessário, por escrito,
até o término das inscrições, a confecção de prova
especial em BRAILE ou AMPLIADA, especificando o
tipo de deficiência. Aos deficientes visuais (cegos)
que solicitarem prova especial serão oferecidas provas
no sistema BRAILE e suas respostas deverão ser
transcritas também em BRAILE. Os referidos
candidatos deverão levar para esse fim, no dia da
aplicação da prova, reglete e punção podendo, ainda,
utilizar-se de soroban;

c) solicitação, por escrito, de atendimento de
Intérprete de Língua Brasileira de Sinais, se necessário,
em caso de deficiente auditivo;

d) declaração, por escrito, da necessidade ou não
de aparelho de audição no dia da(s) prova(s), no caso
de deficiente auditivo;

e) solicitação, por escrito, da necessidade, de tempo
adicional para a realização da(s) prova(s), se
necessário, com justificativa acompanhada de parecer
emitido por especialista da área da deficiência, e

f) solicitação, por escrito, de atendimento especial
durante a realização da(s) provas, se necessário.

2.35. Os candidatos que, não atenderem dentro do
prazo do período das inscrições, aos dispositivos
mencionados no:

Item 2.34 – letra “a” – não será considerado como
candidato com deficiência.

Item 2.34 – letra “b” – não terá a prova preparada,
sejam quais forem os motivos alegados.

Item 2.34 – letra “c” – não terá atendimento de
Intérprete de Língua Brasileira de Sinais.

Item 2.34. – letra “d” – não será permitido o uso do
aparelho de audição.

Item 2.34. – letra “e” – não será concedido o tempo
adicional.

Item 2.34 - letra “f” - não terá atendimento especial
para a realização das provas.

2.36. O candidato com deficiência que não realizar
a inscrição conforme instruções constantes neste
Capítulo, não poderá interpor recurso em favor de
sua condição.

2.37. Após o prazo de inscrição, fica proibida qualquer
inclusão ou exclusão de candidato da lista especial
de pessoa com deficiência.

2.38. O atendimento às condições solicitadas ficará
sujeito à análise de viabilidade e razoabilidade do
pedido e ficará condicionada à possibilidade de fazê-
las de forma que não importe em quebra de sigilo ou
não enseje seu favorecimento.

2.39. Não haverá preparação de prova especial,
mesmo que solicitada no formulário de inscrição caso o
envio dos documentos (Laudo e solicitação de condições
especiais) não ocorra durante o período de inscrição.

2.40. O tempo para a realização da prova, e tão
somente neste caso, a que as pessoas com
deficiência serão submetidas poderá, desde que
requerido justificadamente, ser diferente daquele
previsto para os demais candidatos, levando-se em

conta o grau de dificuldade apresentado em
decorrência da deficiência.

2.41. Serão publicadas duas listagens de candidatos
aprovados, em ordem classificatória: uma com os
deficientes por emprego público e outra com todos os
aprovados no Concurso Público.

2.42. Não havendo candidatos aprovados para as
vagas reservadas às pessoas com deficiência, será
elaborada somente a Lista de Classificação Geral.

2.43. Os candidatos com deficiência deverão
submeter-se, quando convocados, a exame médico a
ser realizado pela Prefeitura ou por sua ordem, que
terá decisão terminativa sobre a qualificação do
candidato como deficiente ou não, e o grau de
deficiência capacitante para o exercício do emprego
público, observada a legislação aplicável à matéria.

2.43.1. Havendo parecer médico oficial contrário à
condição de deficiente, o nome do candidato será
excluído da listagem correspondente.

2.44. O candidato que for julgado inapto para o exercício
da função, em razão da deficiência incompatibilizar-se
com o exercício das atividades próprias do emprego
público, será desclassificado do concurso.

2.45. A não observância pelo candidato de qualquer
das disposições deste Capítulo implicará a perda do
direito a ser contratado para as vagas reservadas às
pessoas com deficiência.

2.46. O laudo médico apresentado terá validade
somente para este concurso e não será devolvido.

2,47, Após o ingresso do candidato com deficiência
no serviço público, esta não poderá ser apresentada
como motivo para justificar a concessão de
readaptação do emprego público, bem como para a
aposentadoria por invalidez.

2.48. As pessoas com deficiência participarão do
concurso público em igualdade de condições com os
demais candidatos no que se refere ao conteúdo das
provas, a avaliação e aos critérios de aprovação, ao
horário e ao local de aplicação das provas e à nota
mínima exigida para todos os demais candidatos,
nos termos do artigo 41 do Decreto nº 3.298/1999.

2.49. Não havendo candidatos com deficiência
habilitados, as vagas reservadas serão revertidas aos
demais candidatos.

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA CANDIDATAS
LACTANTES

2.50. Fica assegurada às mães lactantes o direito
de participarem do concurso, nos critérios e condições
estabelecidas pelo art. 227 da Constituição Federal,
art.4º da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do
Adolescente) e art. 1º e 2º da Lei n° 10.048/2000.

2.51. A candidata que seja mãe lactante deverá
encaminhar requerimento por SEDEX à Fundação
VUNESP, fazendo constar no envelope o que segue:

Concurso Público: Prefeitura do Município de
Guarulhos

Emprego Público:
Solicitação de Amamentação:
Rua Dona Germaine Burchard, 515
Água Branca – São Paulo – SP – CEP05002-062
Requerimento contendo: nome completo da

candidata, o nome do responsável pela criança e
documento de identidade, devendo ser maior de
18 anos, bem como o nome da criança.

2.52. Nos horários previstos para amamentação, a
mãe poderá retirar-se, temporariamente, da sala/local
em que estarão sendo realizadas as provas, para
atendimento ao seu bebê, em sala especial a ser
reservada pela Coordenação.

4.28. Não haverá compensação do tempo de
amamentação em favor da candidata.

4.29. Para amamentação o bebê deverá
permanecer no ambiente a ser determinado pela
Coordenação.

2.55. O bebe deverá estar acompanhado somente
de um adulto responsável por sua guarda (familiar ou
terceiro indicado pela candidata) e a permanência
temporária desse adulto, em local apropriado, será
indicada pela Coordenação do Concurso.

2.55.1. O celular do acompanhante deverá ser
desligado e guardado na embalagem plástica a ser
fornecida pela Fundação VUNESP.

2.56. A candidata durante o período de amamentação,
será acompanhada de uma fiscal da Fundação VUNESP,
sem a presença do responsável pela guarda da criança,
que garantirá que sua conduta esteja de acordo com os
termos e condições deste Edital.

5.DAS MODALIDADES DE AVALIAÇÃO
O concurso constará das seguintes etapas:
3.6. Prova Objetiva, para todos os empregos

públicos, de caráter eliminatório e classificatório, visa
avaliar o grau de conhecimento teórico do candidato,
necessário ao desempenho do emprego.

3.1.1. As provas objetivas serão compostas de
questões de múltipla escolha com 05 (cinco)
alternativas cada uma, sendo apenas uma alternativa
correta. As provas serão elaboradas de acordo com o
conteúdo programático constante do ANEXO II -
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO.

3.7. A prova objetiva terá duração de 3h.
3.8. Avaliação Psicológica, apenas para o emprego

público de Agente Escolar, de caráter eliminatório, visa
aferir a compatibilidade das características psicológicas
com as atribuições da função.

3.9. Prova Prática, apenas para o emprego público
de Cozinheiro(a), de caráter classificatório e
eliminatório, visa avaliar o grau de conhecimento e as
habilidades do candidato(a) por meio de demonstração
prática das atividades a serem desempenhadas com
as atribuições do emprego público, considerando o
contido no ANEXO I – SINTESE DAS ATRIBUIÇÕES
– e ano ANEXO II, CONTEÚDO PROGRAMÁTICO.

4. DA APLICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
4.1. A prova objetiva será realizada na cidade de

Guarulhos.
4.1.1. Caso haja impossibilidade de aplicação das

provas na cidade de Guarulhos, a Fundação VUNESP
poderá aplica-las em municípios próximos.

4.2. A prova objetiva está prevista para 23 de
outubro de 2016, podendo ser alterada ou confirmada
conforme item 4.4 deste edital.

6.30. Os horários previstos para realização da prova
ocorrerá no período da TARDE.

4.4. A confirmação ou alteração da data prevista e
as informações sobre local e horário das provas será
divulgado com antecedência mínima de 10 (dez) dias,
por meio de publicação no Diário Oficial do Município
de Guarulhos e como subsídio o candidato poderá
consultar nos sítios eletrônicos da Prefeitura de
Guarulhos (www.guarulhos.sp.gov.br.) e da Fundação
VUNESP (www.vunesp.com.br), não podendo alegar
qualquer espécie de desconhecimento ou justificar
sua ausência ou atraso.

4.4.1. Recomenda-se ao candidato que acesse
diariamente os sítios eletrônicos mencionados a partir
da 2ª semana de outubro de 2016.

4.4.2. O candidato somente poderá realizar as
provas na data, horário, turma, sala e local constantes
do Edital de Convocação a ser publicado no Diário
Oficial do Município de Guarulhos.

4.5. Eventualmente, se, por qualquer que seja o
motivo, o nome do candidato não constar no Edital de
Convocação para a prova objetiva, esse deverá entrar
em contato com a Fundação VUNESP, por meio do
telefone (0xx11) 3874-6300, de segunda-feira a sábado,
em dias úteis, das 8 horas às 20 horas, horário de
Brasília, para verificar o ocorrido.

4.5.1. Ocorrendo o caso mencionado no item 4.5.
deste Capítulo, poderá o candidato participar do
Concurso Público e realizar a prova se apresentar o
respectivo comprovante de pagamento, efetuado nos
moldes previstos neste Edital, para tanto, ´reencher,
datar e assinar, no dia da prova, formulário específico.

4.5.2. A inclusão de que trata o subitem 4.5.1. será
realizada de forma condicional, sujeita à posterior
verificação da regularidade da referida inscrição.

4.5.3. Constatada eventual irregularidade na
inscrição, a inclusão do candidato será
automaticamente cancelada, sem direito à reclamação,
independentemente de qualquer formalidade,
considerados nulos todos os atos dela decorrentes.

4.6. O candidato deverá comparecer ao local
designado para as respectivas prova(s) com, no
mínimo, 1 (uma) hora de antecedência do horário
estabelecido para o seu início, não sendo admitidos
retardatários, sob pretexto algum, após o fechamento
dos portões.

4.6.1. Não haverá segunda chamada ou repetição
da(s) prova(s), seja qual for o motivo alegado para
justificar o atraso ou a ausência do candidato, nem
aplicação da prova fora do local, sala, turma, data e
horário preestabelecido.

4.7. Será admitido no local da(s) prova(s) apenas o
candidato que estiver trajado adequadamente e
munido de caneta esferográfica com corpo
transparente, de tinta de cor azul ou preta, lápis preto
e borracha e um dos seguintes documentos de
identificação, no original, com foto que permita sua
identificação, expedido por órgão oficial:

l) Cédula de identidade (RG);
m) Carteira de Identidade expedida pelas Forças

Armadas ou pelas Polícias Militares ou pelos Corpos
de Bombeiros Militares;

n)Carteira Nacional de Habilitação expedida nos
termos da Lei Federal nº 9.503/1997;

o)Passaporte;
p)Carteira de Órgão ou Conselho de Classe;
q)Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);
r) Certificado Militar.
4.7.1. O candidato deverá apresentar o comprovante

de inscrição, no caso de o nome não constar do local
das provas objetiva, no Edital de Convocação, publicado
no Diário Oficial do Munícipio e divulgados nos sítios
eletrônicos da Prefeitura de Guarulhos
(www.guarulhos.sp.gov.br) e da Fundação VUNESP
(www.vunesp.com.br), na respectiva página do Concurso.

4.7.2. Não serão aceitos, para efeito de identificação,
documentos sem foto, tais como Boletim de
Ocorrência, Protocolos de requisição de documentos,
Cer tidão de Nascimento ou Casamento, Título
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Eleitoral, Carteira Nacional de Habilitação emitida
anteriormente à Lei nº 9.503/1997, Carteira de
Estudante, Crachás, dentre outros.

4.8. Não será admitido no local da(s) prova(s) o
candidato que se apresentar após o horário
estabelecido no Edital de Convocação. Os portões
serão fechados impreterivelmente no horário
estabelecido para a realização da(s) prova(s).

4.9. O horário de início da(s) prova(s), propriamente
dito, será definido em cada sala de aplicação, após
os devidos esclarecimentos.

4.10. Durante a realização da prova não será
permitido o uso de máquinas calculadoras, pagers,
telefones celulares, tablets, relógios de qualquer
natureza ou quaisquer outros aparelhos eletrônicos e,
ainda, boné, gorro, chapéu, óculos de sol ou outros
materiais não classificados como estritamente
necessários à realização da prova.

4.10.1. Haverá, em cada sala de prova, cartaz/
marcador de tempo para que os candidatos possam
acompanhar o tempo de prova.

5.6. O candidato que estiver de posse de qualquer
equipamento eletrônico, deverá antes do início da prova:

l) desligá-lo;
m) retirar sua bateria (se possível);
n)acondicioná-lo em embalagem específica

fornecida pela Fundação VUNESP, devendo lacrar a
embalagem e mantê-la lacrada, embaixo da carteira,
durante todo o tempo de realização da(s) prova(s);

o)colocar também, nessa embalagem, os eventuais
pertences pessoais( bonés, gorros ou similares,
relógio e protetor auricular);

p)esse material deverá permanecer durante todo o
período de permanência do candidato no local de
provas, dentro dessa embalagem, que deverá também
permanecer lacrada, até a saída do candidato do prédio
de aplicação da(s) prova(s).

q)os aparelhos eletrônicos deverão permanecer
desligados e lacrados, bem como com seus alarmes
desabilitados, até a saída do candidato do prédio de
aplicação da(s) prova(s).

4.12. É reservado à Fundação VUNESP, caso julgue
necessário, o direito de utilizar detector de metais. O
candidato que for flagrado portando em seu bolso e/
ou utilizando qualquer tipo de aparelho de comunicação,
nas dependências do local onde estiver realizando a
prova, durante o processo de aplicação das provas,
será eliminado do Concurso Público.

4.13. O candidato não poderá ausentar-se da sala
durante a aplicação da prova sem o acompanhamento
de um fiscal e, tampouco, levar consigo quaisquer
dos materiais fornecidos.

4.14. A candidata lactante que necessitar amamentar
durante a realização das provas, poderá fazê-lo em
sala reservada, desde que o requeira à Fundação
VUNESP, conforme previsto no Capítulo 2 deste Edital.

4.14.1. Em caso de necessidade de amamentação
durante a prova, e tão somente nesse caso, a candidata
deverá levar um acompanhante maior de idade,
devidamente comprovado, que ficará em lugar reservado
para tal finalidade e será responsável pela criança.

4.14.2. No momento da amamentação, a candidata
será acompanhada por um fiscal, sem o material de
aplicação das provas e sem o acompanhante.

4.14.3. Não haverá compensação do tempo de
amamentação na duração da prova da candidata.

4.15. Excetuada esta situação, não será permitida
a permanência de qualquer acompanhante, inclusive
de menor de idade nas dependências do local de
realização de prova.

4.16. Não será permitida a interferência e a
participação de outras pessoas, durante a realização
da prova, salvo em caso de candidato que tenha
solicitado condição especial para esse fim, de acordo
com o Capítulo 2 deste Edital, ocasião em que o
candidato será acompanhado por um fiscal da
Fundação VUNESP, devidamente treinado.

4.17. Não haverá prorrogação do tempo previsto
para a aplicação das provas em virtude de
afastamento, por qualquer motivo, do candidato da
sala de provas.

4.18. Os responsáveis pela aplicação das provas
não emitirão esclarecimentos a respeito das questões
formuladas, da inteligência (do entendimento) de seu
enunciado ou da forma de respondê-las.

4.19. No início da prova poderá ser colhida a
impressão digital do candidato, sendo que na
impossibilidade de o candidato realizar o procedimento,
deverá assinar , em campo predeterminado, por 3
(três) vezes.

4.26.2 No ato da realização da prova objetiva serão
entregues ao candidato:

n)a folha de respostas personalizada (contendo todos
os dados cadastrais do candidato) e

o)o caderno de questões.
4.26.3 Não será permitida a substituição da folha

de respostas personalizada por erro do candidato.
4.20. São de responsabilidade do candidato,

inclusive no que diz respeito aos seus dados pessoais,
a verificação e a conferência do material entregue
pela Fundação VUNESP.

4.21. O preenchimento da folha de respostas
personalizada e da folha de resposta definitiva, que
serão os únicos documentos válidos para a correção
das provas e, será de inteira responsabilidade do
candidato, que deverá proceder em conformidade com
as instruções fornecidas no momento da realização
das provas.

4.22. A folha de respostas personalizada deverá
ser entregue ao final da prova, juntamente com o
caderno de questões, ao fiscal de sala, com a
assinatura do candidato no campo próprio e com a
transcrição das respostas com caneta esferográfica,
com tinta de cor azul ou preta.

4.22.1 .Não serão computadas questões não
respondidas nem questões que contenham, ainda que
legível, emenda ou rasura, assim como questões com
mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja
correta.

4.22.2. Não poderá ser feita nenhuma marca fora
do campo reservado às respostas ou à assinatura,
pois qualquer marca poderá ser lida pelas leitoras

ópticas, prejudicando o desempenho do candidato.
4.23. O candidato somente poderá retirar-se do local

de aplicação da prova depois de decorrido o prazo de
75% (setenta e cinco por cento) do tempo de sua
duração, não podendo levar o caderno de questões e
a folha de respostas, podendo levar apenas o rascunho
de gabarito, para futura conferência.

4.24. Deverão permanecer em cada uma das salas
de prova os 3 (três) últimos candidatos, até que o
último deles entregue sua prova, assinando termo
respectivo, os quais deverão sair juntos da sala.

4.25. Após o término do prazo previsto para a
duração da prova, não será concedido tempo adicional
para o candidato continuar respondendo questão ou
procedendo à transcrição para a folha de respostas.

4.26. O candidato que, eventualmente, necessitar
alterar ou corrigir algum dado cadastral, deverá efetuar
a correção em formulário específico fornecido pela
Fundação VUNESP, datar e assinar, e entregar ao
fiscal da sala no dia da aplicação das provas.

4.27. Um exemplar do caderno de questões da prova
objetiva estará disponível no site da Fundação VUNESP
(www.vunesp.com.br), no link “prova” e “gabarito” na
respectiva página do Concurso, a partir das 14 horas
do 1º dia útil subsequente à aplicação da prova.

4.27.1. O gabarito estará disponibilizado no site da
Fundação Vunesp, após publicação em Diário Oficial
do Município.

4.28. A Fundação VUNESP e a Prefeitura do
Munícipio de Guarulhos não se responsabilizarão por
danos, perda ou extravio de documentos e/ou objetos
ocorridos no prédio de realização da prova.

4.29. O candidato que queira fazer alguma reclamação
ou sugestão deverá procurar a sala de coordenação no
local em que estiver prestando a prova.

4.30. Quando, após a prova, for constatado, por
meio eletrônico, estatística, visual ou grafológico, ter
o candidato utilizado de processos ilícitos para sua
realização, sua prova será anulada e, em
consequência, será eliminado do Concurso.

4.31. Será excluído do Concurso o candidato que,
além das demais hipóteses previstas neste Edital:

s)apresentar-se após o horário estabelecido para a
realização das provas;

t) apresentar-se à prova em outro local que não
seja o previsto no Edital de Convocação;

u)não comparecer às provas, de caráter eliminatório,
seja qual for o motivo alegado;

v)não apresentar documento de identificação
conforme previsto neste Edital;

w) ausentar-se da sala de realização da prova sem
o acompanhamento de um fiscal;

x)retirar-se do local de realização da prova antes de
decorrido 75% do tempo estabelecido para a sua duração;

y)for surpreendido, durante a realização da prova,
em comunicação com outras pessoas, bem como
utilizando livro, anotação, impressos não permitidos
ou máquina calculadora;

z)estiver fazendo uso ou portando qualquer tipo de
equipamento eletrônico, ou de comunicação, conforme
disposto no item 4.10 deste Edital, durante o período
de realização da prova;

aa) estiver fazendo uso de óculos de sol, boné,
gorro ou chapéu;

bb) lançar mão de meios ilícitos para execução de
prova;

cc) não devolver integralmente o material solicitado
ao final da prova;

dd) ausentar-se da sala de provas levando material
sem autorização;

ee) estiver portando arma branca ou de fogo, ainda
que possua o respectivo porte;

ff) per turbar, de qualquer modo, a ordem dos
trabalhos;

gg) agir com incorreção ou descortesia para com
qualquer membro da equipe encarregada pela aplicação
das provas.

5. DA PROVA OBJETIVA E SEU JULGAMENTO
5.1. A prova objetiva, de caráter eliminatório e

classificatório, será avaliada na escala de 0 (zero) a
100 (cem) pontos.

5.2. A nota da prova objetiva será obtida pela
seguinte fórmula:

NP = Nax100
Nq
Onde:
NP = nota da prova
Na = número de acertos
Nq = número de questões
b.Será considerado habilitado na prova objetiva o

candidato que obtiver nota igual ou superior a 50
(cinquenta) pontos.

5.4. Os candidatos, habilitados na prova objetiva
serão classificados, por emprego público, em duas
listas, em ordem decrescente da nota da prova, sendo
uma lista geral (para todos os candidatos) e outra
especial (para os candidatos com deficiência).

5.5. O candidato não habilitado será eliminado do
Concurso Público.

5.6. O candidato habilitado, que não atingiu a
classificação para a próxima etapa será excluído do
concurso público.

6 – DA PRESTAÇÃO DA PROVA PRÁTICA
6.1. Serão convocados para prova prática os

300(trezentos) primeiros candidatos classificados na
prova objetiva, mais os empatados na última
colocação, os demais serão excluídos do Concurso.

6.2. A aplicação da prova prática será realizada na
cidade de Guarulhos.

6.2.1. Caso haja impossibilidade de aplicação da
prova prática na cidade de Guarulhos, poderá ser
aplicada em municípios vizinhos.

6.3. A confirmação da data e as informações sobre
local e horário da prova será divulgado com
antecedência mínima de 10 (dez) dias, por meio de
publicação no Diário Oficial do Município de Guarulhos
e como subsídio consultar nos sítios eletrônicos da
Prefeitura de Guarulhos (www.guarulhos.sp.gov.br) e
da Fundação VUNESP (www.vunesp.com.br), não
podendo o candidato alegar qualquer espécie de
desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso.

6.3.1. O candidato deverá comparecer ao local da

prova com, no mínimo, 1 (uma) hora de antecedência
do horário estabelecido para o seu início, não sendo
admitidos retardatários, sob pretexto algum, após o
fechamento dos portões.

6.3.2. Não haverá segunda chamada ou repetição
da prova prática seja qual for o motivo alegado para
justificar o atraso ou a ausência do candidato.

6.3.3. Será admitido no local da prova apenas o
candidato que estiver trajado adequadamente,
inclusive com sapatos fechados e munido de um dos
seguintes documentos de identificação, no original,
com foto que permita sua identificação, expedido por
órgão oficial:

a)Cédula de identidade (RG);
b)Carteira de Identidade expedida pelas Forças

Armadas ou pelas Polícias Militares ou pelos Corpos
de Bombeiros Militares;

c)Carteira Nacional de Habilitação expedida nos
termos da Lei Federal nº 9.503/1997;

d)Passaporte;
e)Carteira de Órgão ou Conselho de Classe;
f) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);
g)Certificado Militar.
6.3.4. Não serão aceitos, para efeito de identificação,

documentos sem foto, tais como Boletim de
Ocorrência, Protocolos de requisição de documentos,
Cer tidão de Nascimento ou Casamento, Título
Eleitoral, Carteira Nacional de Habilitação emitida
anteriormente à Lei nº 9.503/1997, Carteira de
Estudante, Crachás, dentre outros.

6.4. Não será admitido no local da prova o candidato
que se apresentar após o horário estabelecido no
Edital de Convocação. Os portões serão fechados
impreterivelmente no horário estabelecido para a
realização da prova prática.

6.5. O horário de início da prova propriamente dito,
será definido em cada local de aplicação, após os
devidos esclarecimentos e sanadas eventuais dúvidas.

6.6. Durante a realização da prova prática não será
permitido o uso de pagers, telefones celulares, tablets,
relógios de qualquer natureza ou quaisquer outros
aparelhos eletrônicos e, ainda, boné, gorro, chapéu,
óculos de sol ou outros materiais não classificados
como estritamente necessários à realização da prova.

6.6.1. O candidato, que estiver de posse de qualquer
equipamento eletrônico, deverá antes do início da prova:

a)desligá-lo;
b)retirar sua bateria (se possível);
c)condicioná-lo em embalagem específica fornecida

pela Fundação VUNESP, devendo lacrar a embalagem
e mantê-la lacrada, embaixo da carteira, durante todo
o tempo de realização da(s) prova(s);

d)colocar também, nessa embalagem, os eventuais
pertences pessoais( bonés, gorros ou similares,
relógio e protetor auricular);

e)esse material deverá permanecer durante todo o
período de permanência do candidato no local de
provas, dentro dessa embalagem, que deverá também
permanecer lacrada, até a saída do candidato do prédio
de aplicação da(s) prova(s).

f) os aparelhos eletrônicos deverão permanecer
desligados e lacrados, bem como com seus alarmes
desabilitados, até a saída do candidato do prédio de
aplicação da(s) prova(s).

6.6.2.É reservado à Fundação VUNESP, caso julgue
necessário, o direito de utilizar detector de metais.
Caso o candidato seja flagrado pelo detector de metal
portando qualquer tipo de aparelho eletrônico, será
excluído do Concurso Público.

6.7. O candidato não poderá ausentar-se do local
de aplicação da prova prática sem o acompanhamento
de um fiscal e, tampouco, levar consigo quaisquer
dos materiais fornecidos.

6.7.1. A candidata lactante que necessitar amamentar
durante a realização da prova prática, poderá fazê-lo
em sala reservada, desde que o requeira à Fundação
VUNESP, conforme previsto no Capítulo 2.

6.7.2. Em caso de necessidade de amamentação
durante a prova, e tão somente nesse caso, a candidata
deverá levar um acompanhante maior de idade,
devidamente comprovado, que ficará em lugar reservado
para tal finalidade e será responsável pela criança.

6.7.3. No momento da amamentação, a candidata
será acompanhada por um fiscal, sem o material de
aplicação das provas e sem o acompanhante.

6.7.4. Não haverá compensação do tempo de
amamentação na duração da prova prática da candidata.

6.7.5. Excetuada esta situação, não será permitida
a permanência de qualquer acompanhante, inclusive
de menor de idade nas dependências do local de
realização de prova prática.

6.8. Não haverá prorrogação do tempo previsto para
a aplicação da prova prática em virtude de
afastamento, por qualquer motivo, do candidato da
sala de provas.

6.9. Em atendimento à Lei Municipal nº 7.007, de
20 de março de 2012, durante a realização da aplicação
da prova prática será realizada pela organizadora
filmagem com a reprodução de imagem e de som
com a finalidade exclusiva acadêmica de avaliação
da prova prática. Neste sentido, caberá à organizadora
e, somente à ela, a reprodução, o arquivo e o uso de
todo o coletado em imagem e som, resguardando a
todos os participantes o devido sigilo e respeito ao
preceito constitucional acerca da proteção de sua
imagem e som.

7.DA PROVA PRÁTICA E SEU JULGAMENTO
7.1. A prova prática será avaliada na escala de 0

(zero) a 100 (cem) pontos.
7.2. Será considerado habilitado na prova prática o

candidato que obtiver nota igual ou superior a 50
(cinquenta) pontos.

7.3. O candidato não habilitado na prova prática ou
aquele habilitado na prova objetiva, mas não convocado
para a prova prática, será excluído do Concurso Público.

8. DA PRESTAÇÃO DA AVALIAÇÃO
PSICOLÓGICA

8.1. A avaliação psicológica será realizada na cidade
de Guarulhos.

8.1.1. Caso haja impossibilidade de aplicação da
avaliação psicológica na cidade de Guarulhos, poderá
ser aplicada em munícipios vizinhos.

8.2. A confirmação da data e as informações sobre
local e horário da prova será divulgado com
antecedência mínima de 10 (dez) dias, por meio de
publicação no Diário Oficial do Município de Guarulhos
e como subsídio consultar nos sítios eletrônicos da
Prefeitura de Guarulhos (www.guarulhos.sp.gov.br) e
da Fundação VUNESP (www.vunesp.com.br), não
podendo o candidato alegar qualquer espécie de
desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso.

8.3. O candidato deverá comparecer ao local da
prova com, no mínimo, 1 (uma) hora de antecedência
do horário estabelecido para o seu início, não sendo
admitidos retardatários, sob pretexto algum, após o
fechamento dos portões.

8.3.1. Não haverá segunda chamada ou repetição
da prova seja qual for o motivo alegado para justificar
o atraso ou a ausência do candidato.

8.4. Será admitido no local da prova apenas o
candidato que estiver trajado adequadamente e
munido de caneta esferográfica em material
transparente, com tinta de cor azul ou preta, lápis
preto e borracha e um dos seguintes documentos de
identificação, no original, com foto que permita sua
identificação, expedido por órgão oficial:

a)Cédula de identidade (RG);
b)Carteira de Identidade expedida pelas Forças

Armadas ou pelas Polícias Militares ou pelos Corpos
de Bombeiros Militares;

c)Carteira Nacional de Habilitação expedida nos
termos da Lei Federal nº 9.503/1997;

d)Passaporte;
e)Carteira de Órgão ou Conselho de Classe;
f) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);
g)Certificado Militar.
8.4.1. Não serão aceitos, para efeito de identificação,

documentos sem foto, tais como Boletim de
Ocorrência, Protocolos de requisição de documentos,
Cer tidão de Nascimento ou Casamento, Título
Eleitoral, Carteira Nacional de Habilitação emitida
anteriormente à Lei nº 9.503/1997, Carteira de
Estudante, Crachás, dentre outros.

8.5. Não será admitido no local da prova o candidato
que se apresentar após o horário estabelecido no
Edital de Convocação. Os portões serão fechados
impreterivelmente no horário estabelecido para a
realização da prova.

8.6. O horário de início da prova propriamente dito,
será definido em cada sala de aplicação, após os
devidos esclarecimentos.

8.7. Durante a realização da prova não será permitido
o uso de máquinas calculadoras, pagers, telefones
celulares, tablets, relógios de qualquer natureza ou
quaisquer outros aparelhos eletrônicos e, ainda, boné,
gorro, chapéu, óculos de sol ou outros materiais não
classificados como estritamente necessários à
realização da prova.

8.7.1. O candidato, que estiver de posse de qualquer
equipamento eletrônico, deverá antes do início da prova:

a)desligá-lo;
b)retirar sua bateria (se possível);
c)condicioná-lo em embalagem específica fornecida

pela Fundação VUNESP, devendo lacrar a embalagem
e mantê-la lacrada, embaixo da carteira, durante todo
o tempo de realização da(s) prova(s);

d)colocar também, nessa embalagem, os eventuais
pertences pessoais( bonés, gorros ou similares,
relógio e protetor auricular);

e)esse material deverá permanecer durante todo o
período de permanência do candidato no local de
provas, dentro dessa embalagem, que deverá também
permanecer lacrada, até a saída do candidato do prédio
de aplicação da(s) prova(s).

f) os aparelhos eletrônicos deverão permanecer
desligados e lacrados, bem como com seus alarmes
desabilitados, até a saída do candidato do prédio de
aplicação da(s) prova(s).

8.8. É reservado à Fundação VUNESP, caso julgue
necessário, o direito de utilizar detector de metais.
Caso o candidato seja flagrado pelo detector de metal
portando qualquer tipo de aparelho eletrônico, será
excluído do Concurso Público.

8.9. O candidato não poderá ausentar-se da sala
durante a aplicação da prova sem o acompanhamento
de um fiscal e, tampouco, levar consigo quaisquer
dos materiais fornecidos.

8.10. A candidata lactante que necessitar amamentar
durante a realização das provas, poderá fazê-lo em
sala reservada, desde que o requeira à Fundação
VUNESP, conforme previsto no Capítulo 2.

8.10.1. Em caso de necessidade de amamentação
durante a prova, e tão somente nesse caso, a candidata
deverá levar um acompanhante maior de idade,
devidamente comprovado, que ficará em lugar reservado
para tal finalidade e será responsável pela criança.

8.10.2. O celular do acompanhante deverá ser
desligado e guardado na embalagem plástica a ser
fornecida pela Fundação VUNESP.

8.10.3. No momento da amamentação, a candidata
será acompanhada por uma fiscal, sem o material de
aplicação das provas e sem o acompanhante.

8.10.4. Não haverá compensação do tempo de
amamentação na duração da prova da candidata.

8.11. Excetuada esta situação, não será permitida
a permanência de qualquer acompanhante, inclusive
de menor de idade nas dependências do local de
realização de prova.

8.12. Não haverá prorrogação do tempo previsto
para a aplicação das provas em virtude de
afastamento, por qualquer motivo, do candidato da
sala de provas.

9.DA APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO
PSICOLÓGICA

9.1. A avaliação psicológica, de caráter eliminatório,
será aplicada para os 300 (trezentos) candidatos
habilitados na prova de objetiva, mais os empatados
na última classificação.

9.2. A avaliação psicológica é um processo técnico
e científico e será realizada por meio de metodologias
e técnicas específicas, sendo empregado os
procedimentos científicos destinados a aferir a
compatibilidade das características psicológicas do
candidato com as atribuições do emprego público,
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verificando se o avaliado apresenta características
essenciais como, por exemplo: funções cognitivas,
habilidades específicas, de personalidade etc,
necessárias para o desempenho das atribuições do
emprego público objeto deste concurso, considerando
o perfil psicológico contido do Anexo III, nos termos
das Resoluções atualizadas do Conselho Federal de
Psicologia e da Legislação Municipal, Lei Municipal nº
7.119 de 18 de abril de 2016 (atualizada).

9.3. A avaliação psicológica será realizada por
Banca Examinadora constituída por psicólogos
regularmente inscritos em Conselho Regional de
Psicologia que util izarão métodos e técnicas
psicológicas aprovados pelo Conselho Federal de
Psicologia, em conformidade com a Resolução n.º
02/2016 do Conselho Federal de Psicologia.

9.4. Os requisitos psicológicos para o bom
desempenho das atribuições da função foram
estabelecidos previamente, considerando as
responsabilidades do função a descrição detalhada das
atividades e tarefas, a identificação dos conhecimentos,
habilidades e características pessoais necessárias para
o desempenho das atividades da função.

9.5. A avaliação psicológica compreenderá a
aplicação individual ou coletiva de métodos e técnicas
capazes de aferir, de forma objetiva e padronizada,
os requisitos psicológicos do candidato para o
desempenho das atribuições inerentes ao emprego
público, Resolução n.º 02/2016 do Conselho Federal
de Psicologia - CFP.?

9.6. O resultado da avaliação psicológica será obtido
por meio da análise de todos os instrumentos
psicológicos utilizados, considerando os critérios
estabelecidos, relacionados aos requisitos
psicológicos ideais para o desempenho das atribuições
inerentes ao emprego público e terá caráter
eliminatório, resultando nos conceitos para os
candidatos de “Apto” ou “Inapto”, cujo significado de
cada conceito é:

9.7. APTO: significa que o candidato apresentou,
na época da aplicação dos métodos e técnicas da
avaliação psicológica, o perfil psicológico (Anexo III
deste Edital) compatível com a descrição das
atribuições do emprego público (Anexo I).

9.8. INAPTO: significa que o candidato não
apresentou, na época da aplicação dos métodos e
técnicas da avaliação psicológica, o perfil psicológico
(Anexo III deste Edital) compatível com a descrição
das atribuições do emprego público (Anexo I).

9.9. A divulgação dos resultados será feita por meio
de relação nominal, constando os candidatos “Aptos”
nos termos da Resolução n.º 02/2016 do Conselho
Federal de Psicologia e, somente o número de inscrição
dos candidatos considerados “Inaptos”. A divulgação
do resultado será por meio do Diário Oficial do
Município de Guarulhos e, subsidiariamente, nos sites
da Fundação Vunesp e da Prefeitura de Guarulhos.

9.10. A “inaptidão” na avaliação psicológica não
significará, necessariamente, incapacidade intelectual
ou existência de transtornos de personalidade. Indicará,
tão somente, que o candidato não atendeu, por ocasião
dos exames, aos requisitos para o desempenho das
atribuições inerentes ao emprego público.

9.11. Nenhum candidato “inapto” será submetido à
nova avaliação psicológica dentro do presente concurso
público. Será facultado a todo o candidato considerado
“inapto” solicitar a realização do procedimento
denominado entrevista devolutiva, para conhecimento
das razões de sua “inaptidão”, mediante requerimento
específico, por meio de página web que será
disponibilizada pelo site da Fundação Vunesp, dentro
do prazo de 3 (três) dias úteis, após a publicação do
resultado desta avaliação no Diário Oficial do Município
de Guarulhos e, subsidiariamente, nos sites da
Fundação Vunesp e da Prefeitura de Guarulhos . A
entrevista devolutiva será exclusivamente de caráter
informativo para esclarecimento do motivo da “inaptidão”
do candidato ao propósito do concurso público, não
sendo, em hipótese alguma, considerada como recurso
ou nova oportunidade de realização do teste.

9.12. Atendendo aos ditames previstos no Código
de Ética Profissional do Psicólogo, nas resoluções do
Conselho Federal de Psicologia e nas orientações do
Conselho Regional de Psicologia -São Paulo, esse
procedimento somente será divulgado ao candidato,
uma única vez, de forma pessoal e individual, dentro
do prazo de 20 (vinte) dias úteis após o término do
período de solicitação da entrevista devolutiva, pelo
profissional psicólogo responsável pela aplicação
desta avaliação, na cidade de Guarulhos, em local e
hora predeterminados, conforme o edital de
convocação para o cumprimento desse procedimento
que será divulgado pelo Diário Oficial do Município de
Guarulhos e, subsidiariamente, nos sites da Fundação
Vunesp e da Prefeitura de Guarulhos.

9.13. Para o cumprimento do procedimento
denominado entrevista devolutiva, o candidato deverá
comparecer no local determinado, com antecedência
de, pelo menos 30 minutos do horário divulgado, conforme
o edital de convocação, munido do original de um dos
documentos listados no item 8.4, letra “a” a “g”. A
realização do procedimento da entrevista devolutiva não
altera o status do resultado da avaliação psicológica.

9.14. A entrevista devolutiva poderá ocorrer em dias
úteis, finais de semana, ou feriados, conforme Edital
de Convocação que será disponibilizado por meio de
publicação no Diário Oficial do Município de Guarulhos
e, subsidiariamente, nos sites da Fundação Vunesp e
da Prefeitura de Guarulhos, página do concurso, antes
do prazo para interposição do recurso administrativo,
da publicação do resultado da avaliação psicológica.

9.14.1. No momento da realização do
procedimento da entrevista devolutiva, para o
conhecimento das razões da “Inaptidão”, o candidato
que desejar poderá comparecer acompanhado de um
profissional psicólogo, necessariamente inscrito no
Conselho Regional de Psicologia. O candidato receberá
uma cópia de seu laudo psicológico contendo o
resultado da avaliação e serão disponibilizadas,
também, explicações sobre o processo. As
informações técnicas somente serão abordadas com
o psicólogo, sem a presença do candidato.

9.14.2. No momento da realização do procedimento
da entrevista devolutiva, para o conhecimento das
razões da “Inaptidão”, o candidato que desejar
comparecer desacompanhado de um profissional
psicólogo, receberá uma cópia de seu laudo
psicológico contendo o resultado da avaliação e serão
disponibilizadas, também, explicações sobre o
processo desta avaliação.

9.15. Para todos os candidatos “Inaptos”,
solicitantes ou não da entrevista devolutiva, após o
período de atendimento, caso seja de seu interesse,
poderá interpor recurso administrativo do resultado
da avaliação psicológica, nos termos do capítulo 12
do presente edital.

9.16. Os candidatos ausentes e aqueles
considerados “Inaptos” na avaliação psicológica
estarão eliminados do concurso e não terão
classificação alguma.

9.17. O perfil psicológico do emprego público
encontra-se no ANEXO III deste edital e demais
informações constarão de edital específico de
convocação para esta fase.

d) DA CLASSIFICAÇÃO E DOS CRITÉRIOS DE
DESEMPATE

a.Os candidatos habilitados serão classificados por
ordem decrescente da pontuação final, em lista de
classificação especial e geral.

b.Somente constarão da lista de classificação os
candidatos aprovados em todas as etapas do
Concurso Público.

c .Serão publicadas duas listagens de candidatos
habilitados no concurso público, em ordem
classificatória: uma com todos os candidatos habilitados,
inclusive os candidatos com deficiência, e outra
somente com os candidatos com deficiência habilitados.

d.Em caso de igualdade da pontuação final, serão
aplicados, sucessivamente os seguintes critérios de
desempate:

9 candidato com idade igual ou superior a 60
(sessenta) anos, no término das inscrições,nos
termos da Lei Federal nº 10.741/2003, entre si e
frente aos demais, sendo que será dada preferência
ao de idade mais elevada;

10 que obtiver maior pontuação nas questões de
Conhecimentos Específicos, (quando houver);

11 que obtiver maior pontuação nas questões de
Língua Portuguesa;

12 que obtiver maior pontuação nas questões de
Matemática;

13 que obtiver maior pontuação nas questões de
Atualidades, (quando houver)

14 maior pontuação na prova prática (quando
houver);

15 candidato mais idoso entre os candidatos com
idade inferior a 60 (sessenta) anos, no término das
inscrições. no término das inscrições, e

16 candidato que tiver exercido efetivamente a
função de jurado nos termos da Lei nº 11.689/2008.

e.Persistindo ainda o empate, poderá haver sorteio
com a participação dos candidatos envolvidos.

k)PONTUAÇÃO FINAL
a.A pontuação final será a somatória das notas das

provas objetiva e prática para o emprego publico de
Cozinheiro e a pontuação final da prova objetiva para
o cargo de Agente Escolar, já aplicado os critérios de
desempate.

l) DOS RECURSOS
a.O prazo para interposição de recurso será de até

3 (três) dias úteis, contados da data da divulgação do
evento ou do fato que lhe deu origem.

b.O candidato dentro do prazo estabelecido no item
12.1 deste Capítulo deverá utilizar o campo próprio
para interposição de recursos no endereço eletrônico
www.vunesp.com.br, na página do Concurso Público,
seguindo as instruções ali contidas.

i. O candidato que não interpuser recurso no prazo
mencionado será responsável pelas consequências
advindas de sua omissão.

c .Admitir-se-á um único recurso para cada questão
da prova, desde que devidamente fundamentado.

d.Quando o recurso se referir ao gabarito da prova
objetiva, deverá ser elaborado de forma
individualizada, ou seja, 01 (um) recurso para cada
questão e a decisão será tomada mediante parecer
técnico da Banca Examinadora.

e.O gabarito divulgado poderá ser alterado em função
da análise dos recursos interpostos e, caso haja
anulação ou alteração do gabarito, as provas serão
corrigidas de acordo com o gabarito oficial definitivo.

f . A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s)
será(ão) atribuída(s) a todos os candidatos presentes
na prova.

i. No caso de provimento do recurso interposto
dentro das especificações, esse poderá,
eventualmente, alterar a nota/classificação inicial
obtida pelo candidato para uma nota/classificação
super ior ou infer ior, ou ainda poderá ocorrer a
desclassificação do candidato que não obtiver a nota
mínima exigida para habilitação.

ii. A decisão do deferimento ou indeferimento de
recurso será publicada no Diário Oficial do Município
de Guarulhos e disponibilizada no site
www.vunesp.com.br.

iii. Quando da publicação do resultado da prova
objetiva, serão disponibilizados os espelhos da folha
definitiva de respostas.

g.O recurso interposto fora da forma e dos prazos
estipulados neste Edital não será conhecido, bem
como não será conhecido aquele que não apresentar
fundamentação e embasamento, ou aquele que não
atender às instruções constantes do “link” Recursos
na página específica do Concurso Público.

h.Somente serão considerados os recursos
interpostos para a fase a que se referem e no prazo
estipulado, não sendo aceitos, portanto, recursos
interpostos em prazo destinado a evento diverso
daquele em andamento.

i. A interposição de recurso não obsta o regular
andamento do cronograma do Concurso Público.

j. No caso de recurso em pendência à época da
realização de algumas das etapas do Concurso Público,
o candidato poderá participar condicionalmente da

etapa seguinte.
k .Não será aceito e conhecido recurso interposto

pelos Correios, por meio de fax, e-mail ou por qualquer
outro meio além do previsto neste Capítulo.

l. A Banca Examinadora constitui última instância
para os recursos, sendo soberana em suas decisões,
razão pela qual não caberão recursos adicionais.

m . Não será aceito pedido de revisão de recurso e/
ou recurso de recurso.

m) DO PROVIMENTO DO EMPREGO PÚBLICO
a.A contratação dar-se-á mediante ato do Chefe do

Executivo, que será publicado no Diário Oficial do
Município de Guarulhos e disponível no site:
www.guarulhos.sp.gov.br.

b.O contato realizado pela Prefeitura de Guarulhos
com o candidato, por telefone, não tem caráter oficial,
é meramente informativo, não sendo aceita a
alegação do não recebimento como justificativa de
ausência ou de comparecimento em data, local ou
horário incorretos, sendo do candidato a
responsabilidade de acompanhar pelo Diário Oficial
do Município de Guarulhos a publicação das
respectivas convocações, sob pena de perder o direito
à contratação.

c .É de responsabilidade do candidato manter seu
endereço e telefone atualizados, até que se expire o
prazo de validade do Concurso, junto ao Departamento
de Recursos Humanos da PMG, sito a Av. Presidente
Humberto de Alencar Castelo Branco, 1041 –Vila
Augusta – Guarulhos, no horário das 8 às 16h30m,
para viabilizar os contatos necessários, sob pena de
perder o prazo para admissão, caso não seja localizado.

d.A contratação dos candidatos aprovados, de
acordo com as necessidades da Administração,
obedecerá rigorosamente à ordem de classificação
final e as condições dispostas no item 2.3 deste Edital.

e.A aprovação do candidato nas avaliações previstas
neste Edital não isenta o mesmo da apresentação
dos documentos pessoais exigíveis para a
contratação.

f . O prazo para início das atividades será de
15(quinze) dias corridos a contar da convocação,
prorrogável por 01(uma) vez, por igual período, a
pedido do interessado, ou a critério da Administração,
desde que atendida a conveniência do serviço público.

g.O não atendimento ao prazo de convocação ou a
não comprovação de preenchimento dos requisitos
previstos, ensejará a exclusão da lista de convocação
e o cancelamento da portaria de admissão/nomeação
caso já tenha sido publicada.

n) DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1. A aprovação no concurso Público não gera

direito à contratação, mas apenas a expectativa de
direito a contratação e à preferência na contratação,
reservando-se a Prefeitura de Guarulhos o direito de
contratar os candidatos aprovados na medida de suas
necessidades e de acordo com a disponibilidade
orçamentária e com estrita observância da ordem de
classificação.

14.2. Serão designados pelo Prefeito Municipal, o
Presidente e os membros da Comissão responsáveis
pela organização do Certame, ficando delegada ao
Presidente a competência para tomar as providências
necessárias à realização de todas as fases do presente
Concurso Público.

14.3. Os casos omissos serão resolvidos pela
Comissão designada para a realização do presente
Concurso Público.

14.4. O resultado final do Concurso será homologado
pelo Prefeito de Guarulhos.

14.5.O não comparecimento à prova objetiva,
qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência
do candidato e resultará a eliminação no Concurso
Público.

14.6.Motivará a eliminação do candidato do
concurso público, sem prejuízo das sanções penais
cabíveis, a burla ou a tentativa de burla a quaisquer
das normas definidas neste Edital e/ou em outros
relativos ao concurso, nos comunicados, nas
instruções aos candidatos e/ou nas instruções
constantes das Provas, bem como o tratamento
incorreto e/ou descortês a qualquer pessoa envolvida
na aplicação das provas, o candidato que:

13. apresentar-se após o horário estabelecido para
fechamento dos portões do prédio, inadmitindo-se
qualquer tolerância;

14. não comparecer às provas seja qual for o motivo
alegado;

15. não apresentar o documento que bem o
identifique;

16. ausentar-se da sala de provas sem o
acompanhamento do fiscal;

17. ausentar-se do local antes de decorrida 75%
(setenta e cinco por cento) do início das provas;

18. ausentar-se da sala de provas levando folha de
respostas ou outros materiais não permitidos, sem
autorização;

19. estiver portando armas, mesmo que possua o
respectivo porte;

20. lançar mão de meios ilícitos para a execução
das provas;

21. for surpreendido em comunicação com outras
pessoas ou utilizando-se de livros, notas ou impressos
não permitidos ou máquina calculadora ou similar;

22. estiver portando ou fazendo uso de qualquer
tipo de equipamento eletrônico ou de comunicação
(telefone celular, relógios de qualquer natureza,
walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop,
receptor, gravador ou outros equipamentos similares),
bem como protetores auriculares;

23. per turbar, de qualquer modo, a ordem dos
trabalhos, incorrendo em comportamento indevido.

14.7. A legislação com vigência após a data de
publicação deste Edital, bem como as alterações em
dispositivos constitucionais, legais e normativos a
ela posteriores não serão objeto de avaliação nas
provas do Concurso.

14.8. O prazo de validade deste concurso será de 2
(dois) anos, a contar da publicação da homologação,
prorrogável por igual período, a juízo da Administração
Municipal.

14.9. A inexatidão das afirmativas ou irregularidades

de documentos, ou outras irregularidades constatadas
no decorrer do processo, verificadas a qualquer tempo,
acarretará a nulidade da inscrição, prova ou a
contratação do candidato, sem prejuízo das medidas
de ordem administrativa, cível ou criminal cabíveis.

14.10. Todos os atos relativos ao presente Concurso,
convocações, avisos e resultados serão publicados
no Diário Oficial do Município de Guarulhos e
divulgados nos sites www.guarulhos.sp.gov.br e
www.vunesp.com.br, entretanto, cabe ao candidato
acompanhar as publicações oficiais – inclusive as
convocações para as provas divulgadas por intermédio
do Diário Oficial do Município.

14.11.Em caso de alteração de algum dado
cadastral, até a realização das provas, o candidato
deverá requerer a atualização à Fundação VUNESP
ou, após a finalização do Concurso, à PREFEITURA
DE GUARULHOS, por meio de formulário específico
protocolado no Departamento de Recursos Humanos
da PMG, sito na Av. Presidente Humberto de Alencar
Castelo Branco, 1041 –Vila Augusta – Guarulhos, no
horário das 8 às 16h30m.

14.12. Os aposentados em emprego/função/cargo
públicos, desde que a aposentadoria não seja por
invalidez, somente serão contratados, mediante
aprovação neste Concurso, se as funções estiverem
previstas nas acumulações legais previstas pela
Constituição Federal. Nesse caso, o aposentado
deverá apresentar, na data da contratação, certidão
expedida pelo órgão competente, que indique o tipo
de aposentadoria.

14.13. A Prefeitura de Guarulhos e a Fundação
VUNESP não se responsabilizam por eventuais
prejuízos ao candidato decorrentes de:

k)endereço não atualizado;
l) endereço de difícil acesso;
m) correspondência devolvida pela ECT por razões

diversas de fornecimento e/ou endereço errado do
candidato;

n)correspondência recebida por terceiros.
14.14. A Prefeitura de Guarulhos e a Fundação

VUNESP se eximem das despesas decorrentes de
viagens e estadas dos candidatos para
comparecimento a qualquer prova do Concurso
Público, bem como objetos pessoais esquecidos e
danificados nos locais de prova.

14.15. A qualquer tempo poder-se-á anular a
inscrição, prova ou tornar sem efeito a nomeação do
candidato, desde que verificadas falsidades ou
inexatidões de declarações ou informações prestadas
pelo candidato ou irregularidades na inscrição, nas
provas e títulos ou nos documentos.

14.16. Os itens deste Edital poderão sofrer
eventuais alterações, atualizações ou acréscimos
enquanto não consumada a providência ou evento
que lhes disser respeito, até a data da convocação
dos candidatos para as provas correspondentes,
circunstância que será mencionada em Edital ou aviso
a ser publicado, sendo do candidato a responsabilidade
de acompanhar pelo Diário Oficial do Município de
Guarulhos as eventuais retificações.

14.17. Não será fornecida informação relativa à
convocação, ao resultado das provas e resultado final
via telefone ou e-mail, bem como atestados ou
declarações pela participação no Certame.

14.18. No dia da realização das provas não serão
fornecidas, por qualquer membro da equipe de
aplicação ou pelas autoridades presentes, informações
referentes ao conteúdo das provas ou os critérios de
avaliação e classificação.

14.19. Salvo as exceções previstas no presente edital,
durante a realização de qualquer etapa e/ou
procedimento deste Concurso Público não será permitida
a utilização de qualquer tipo de aparelho que realize a
gravação de imagem, de som, ou de imagem e som
pelo candidato, pelos seus familiares ou por quaisquer
outros estranhos ao Concurso Público.

14.19.1. Caso seja necessária qualquer reprodução
aqui descrita, ela será realizada somente pela
organizadora, cabendo a esta, exclusivamente, a
guarda e eventual uso, resguardando-se o devido
respeito ao direito de imagem dos participantes.

14.19.2. Salvo as exceções previstas no presente
edital, durante a realização de qualquer etapa e/ou
procedimento não será permitida a permanência de
acompanhantes, terceiros ou candidatos que
realizaram ou realizarão a etapa e/ou procedimento
nos locais de aplicação, seja qual for o motivo alegado.

14.20. As despesas relativas à participação do
candidato no Concurso e à apresentação para
admissão e exercício correrão à expensas do próprio
candidato.

14.21. A Prefeitura de Guarulhos e a Fundação
VUNESP não se responsabilizam por quaisquer
cursos, textos, apostilas e outras publicações
referentes a este Concurso.

14.22. Decorridos 90 (noventa) dias da homologação
o Concurso e não caracterizando qualquer óbice, é
facultada a incineração da prova e demais registros
escritos, inclusive os documentos de solicitação de
isenção de taxa de inscrição, mantendo-se, porém, pelo
prazo de validade do concurso, os registros eletrônicos.

14.23. Toda menção a horário neste Edital e em
outros atos dele decorrentes terá como referência o
horário oficial de Brasília.

14.24. Será fornecido ao candidato certificado de
habilitação em concurso, somente dos concursos
realizados nos últimos 5 (cinco) anos , com a finalidade
de atestar a condição de aprovado, não gerando
nenhum direito a contratação no presente certame.

14.24.1. Para solicitar o certificado de habilitação,
o candidato deverá acessar: http://
p o r t a l d o s e r v i d o r . g u a r u l h o s . s p . g o v . b r /
certificado_aprovacao.php?p=1467289300472

ANEXO I DO EDITAL DE ABERTURA Nº 04/
2016-SAM01

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES
COZINHEIRO(A)
Preparar refeições conforme instruções e cardápios

pré-estabelecidos por nutricionistas, zelando pelo registro
diário do número de refeições servidas e aceitação do
cardápio; Responsabilizar-se pelo recebimento e
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armazenamento dos gêneros alimentícios, observando
suas quantidades, qualidade e prazos de validade;
Executar a limpeza e higienização geral das cozinhas,
despensas, utensílios e equipamentos em geral;
Preencher formulários de controle de estoque de gêneros
alimentícios em conjunto com a chefia imediata; Zelar
pelo armazenamento e guarda adequados dos utensílios
e equipamentos de trabalho; Manter a chefia imediata
informada de qualquer acontecimento ou situação
inadequada que impeça o desenvolvimento do trabalho;
Obedecer às normas de segurança; Operar
equipamentos e sistemas de informática e outros,
quando autorizado e necessário ao exercício das demais
atividades; Participar de comissões, grupos de trabalho
ou de estudos, quando designado por seu superior

hierárquico; Executar outras atividades afins à sua
unidade funcional, a partir das necessidades e
demandas da área e de conformidade com as
orientações dadas pela sua chefia imediata; Manter
organizados, limpos e conservados os materiais,
máquinas, equipamentos e local de trabalho, sob sua
responsabilidade.

AGENTE ESCOLAR
Coordenar a movimentação de alunos no

estabelecimento de ensino, na entrada e saída, durante
as aulas e intervalos, no recreio e na merenda; Auxiliar
a direção da escola na coordenação de turno;
Encaminhar e acompanhar os alunos quando da
realização de atividades extra classe e extracurriculares;
Subsidiar as atividades curriculares e
extracurriculares, viabilizando o uso de material
didático pedagógico; Receber e entregar
correspondência, interna e externa; Acompanhar
alunos, quando solicitado pela direção; Auxiliar o
professor na sala de aula, quando solicitado;
Encaminhar à direção da escola situações que
coloquem em risco a segurança dos alunos;
Desenvolver junto ao educando hábitos de higiene,
boas maneiras, educação informal, saúde e orientar
no sentido de despertar o senso de responsabilidade;
Participar de comissões, grupos de trabalho ou de
estudos, quando designado por seu superior
hierárquico; Obedecer às normas de segurança;
Executar outras atividades afins à sua Unidade
Funcional, a partir das necessidades e demandas da
área e de conformidade com as orientações dadas
pela sua chefia imediata; Operar equipamentos e
sistemas de informática e outros, quando autorizado
e necessário ao exercício das demais atividades;
Manter organizados, limpos e conservados os
materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho,
sob sua responsabilidade.

ANEXO II DO EDITAL DE ABERTURA Nº 04/
2016-SAM01

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
No que se refere à atualização da legislação

indicada, deve ser considerada a legislação atualizada,
desde que vigente, tendo como base até a data da
publicação oficial do Edital.

ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
Para o emprego público de COZINHEIRO(A)
CONHECIMENTOS GERAIS
LÍNGUA PORTUGUESA:
Leitura e interpretação de diversos tipos de textos

(literários e não literários). Sinônimos e antônimos.
Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação.
Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral,
artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição e
conjunção: emprego e sentido que imprimem às
relações que estabelecem. Concordância verbal e
nominal. Regência verbal e nominal. Colocação
pronominal. Crase.

MATEMÁTICA:
Números inteiros: operações e propriedades.

Números racionais, representação fracionária e decimal:
operações e propriedades. Razão e proporção.
Porcentagem. Regra de três simples. Equação do 1.º
grau. Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento,
superfície e capacidade. Relação entre grandezas:
tabelas e gráficos. Resolução de situações-problema.

ENSINO MÉDIO COMPLETO
Para o emprego público de AGENTE ESCOLAR
CONHECIMENTOS GERAIS
LÍNGUA PORTUGUESA:
Leitura e interpretação de diversos tipos de textos

(literários e não literários). Sinônimos e antônimos.
Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação.
Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral,
artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição e
conjunção: emprego e sentido que imprimem às
relações que estabelecem. Concordância verbal e
nominal. Regência verbal e nominal. Colocação
pronominal. Crase.

MATEMÁTICA:
Operações com números reais. Mínimo múltiplo

comum e máximo divisor comum. Razão e proporção.
Porcentagem. Regra de três simples e composta.
Média aritmética simples e ponderada. Juro simples.
Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema de equações do
1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos.
Sistemas de medidas usuais. Noções de geometria:
forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de
Pitágoras. Resolução de situações-problema.

ATUALIDADES:
Questões relacionadas a fatos políticos,

econômicos, sociais e culturais, nacionais e
internacionais, ocorridos a partir do 1.º semestre de
2016 divulgados na mídia local e/ou nacional.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Lei Nº 9.394, de 20/12/96 – Estabelece as Diretrizes

e Bases da Educação Nacional.
Título I – Da Educação;
Título IV – Da Organização da Educação Nacional:

artigos 11, 18, 19 e 20;
Título V – Dos Níveis e Modalidades de Educação e

Ensino – Capítulo I: Da Composição dos Níveis
Escolares. Capítulo II: Da Educação Básica – Seções
I, II, III e V: artigos 21, 22 a 28; 29 a 31; 32 a 34; 37 e
38. Capítulo V: Da Educação Especial: artigos 58 a 60.

Lei Nº 8.069, de 13/07/90 – Dispõe sobre o Estatuto
da Criança e do Adolescente e dá outras providências.

Título II – Capítulo II e Capítulo IV: artigos 15 a 18

e 53 a 59;
PARTE ESPECIAL - Título III – Capítulo III: artigos

110 e 111.
CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA

DO BRASIL DE 1988
Título VIII – Capítulo III – Da Educação, Da Cultura e Do

Desporto – Seção I: Da Educação. (Princípios Constitucionais
sobre a educação pública: artigos 205 a 214).

ANEXO III DO EDITAL DE ABERTURA Nº 04/
2016-SAM01

PERFIL PSICOLÓGICO DO EMPREGO PÚBLICO
DE AGENTE ESCOLAR CARACTERÍSTICAS/
DIMENSÕES/DEFINIÇÃO

5.AGRESSIVIDADE CONTROLADA E BEM
CANALIZADA – Adequada

Deve predominar o controle das emoções, reagindo
aos estímulos de forma equilibrada e utilizando de
seu potencial intelectual para adaptar-se rapidamente
às situações inesperadas. Assim, deve ter condições
de controlar sua agressividade verbal e física no
relacionamento do seu dia a dia profissional. Deve
ainda apresentar autocrítica que contribua com o seu
desempenho e desenvolvimento profissional, bem
como respeito a normas, hierarquia e regras em vigor.

6.ANSIEDADE – Adequada
O nível de ansiedade deve manter-se sobre controle

ou ser utilizado para estimular ações preventivas e/
ou atitudes combativas, de forma assertiva e com
ponderação, em situações inesperadas e de conflitos.
Assim é esperado que administre o seu nível de
ansiedade adequadamente no ambiente interno e
externo de trabalho, para que não prejudique sua
integridade física e mental, bem como das crianças e
adolescentes sob sua orientação e cuidados. Desta
forma mantendo o nível de impulsividade e
precipitação adequados.

7.ATENÇÃO – Boa
Trata da capacidade e o esforço realizado para

focalizar, selecionar, dividir e alternar, processando
estímulos do meio ambiente em detrimento de outros.
Dessa forma, o indivíduo tornar-se capaz de utilizar
seus recursos cognitivos para emitir respostas rápidas
e adequadas diante de estímulos que julgue
importantes.

8.COMUNICAÇÃO – Adequada
Facilidade para manipular os termos linguísticos na

expressão do pensamento, através da verbalização
clara, expressando-se com desembaraço,
demonstrando habilidade de expressar ideias com
lógica e objetividade, sendo eficiente e eficaz na
comunicação.

9.CONTROLE EMOCIONAL - Bom
Capacidade de conhecimento que temos dos nossos

estados internos e da influência que estes têm sobre
o nosso pensamento, comportamento e atitudes,
possibilitando uma atitude de condução assertiva
frente às situações de pressões, demonstrando
equilíbrio emocional e mantendo a flexibilidade.

10. FLEXIBILIDADE DE CONDUTA – Adequada
Capacidade de se adaptar a diferentes pessoas,

situações e às mudanças no ambiente de trabalho,
em especial para lidar com as diferenças individuais.
Assim, deve demonstrar capacidade para flexibilizar
sua conduta, estimando, dentre as atitudes possíveis
para atuação, àquela que é mais eficiente para
solucionar os problemas e exigências com os quais
se depara, compreendendo de forma adequada a
realidade que o cerca.

11. INTELIGÊNCIA GERAL – Adequada
Grau de inteligência geral (fator G) dentro de faixa

mediana padronizada para a análise, aliado à
receptividade para incorporar novos conhecimentos,
reestruturar conceitos já estabelecidos e lembrar dos
associados aos mesmos, a fim de conduzir
adequadamente seu comportamento.

12. PROATIVIDADE – Adequada
É o comportamento de antecipação e de

responsabilização pelas próprias escolhas e ações
frente às situações impostas pelo meio.

As atividades principais, entre outras, envolvem a
administração de conflitos e a resolução de problemas,
que requerem atitudes firmes, ágeis e que demonstrem
segurança e domínio da situação.

13. RELACIONAMENTO INTERPESSOAL – Bom
Estabelecer um bom nível no trato com as pessoas,

que o permita manter acessível ao diálogo e aperceber-
se e reagir adequadamente às necessidades,
sentimentos aos outros, com empatia necessária
frente as diferentes situações, de maneira a gerir e
motivar colegas buscando os melhores resultados,
por meio de interação, gerando confiança e
proporcionando um ambiente positivo e produtivo.

14. RESISTÊNCIA A FADIGA PSICOFÍSICA – Boa
Equivale à aptidão psíquica e somática para suportar

uma longa exposição a agentes estressores, sem
permitir que estes causem danos importantes ao
organismo. É o nível de energia interna da qual o
indivíduo dispõe para interagir com o meio.

15. SINAIS DISRÍTIMICOS – Diminuídos
A presença de sinais disritmicos representa um

risco potencial à integridade pessoal e de outrem,
uma vez que as atividades do cargo exigem pleno
equilíbrio tensional.

16. SINAIS FÓBICOS – Diminuídos
A presença de sinais de medo patológico ou

irracional com dificuldade para manter o autocontrole
indica distanciamento do perfil em tela pois para o
desenvolvimento de suas atividades é necessário ter
atitudes equilibradas.

DIMENSÕES:
BOM – Acima dos níveis medianos
ADEQUADO – Dentro dos níveis medianos
DIMINUIDO – Abaixo dos níveis medianos

CONVOCAÇÃO
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE

RECURSOS HUMANOS convoca a servidora abaixo
relacionada, para comparecer, junto a Divisão Técnica
de Gestão de Relações Trabalhistas SAM01.07 -
Departamento de Recursos Humanos, situado na
Avenida Marechal Humberto de Alencar Castelo
Branco, nº. 1041 – Vila Augusta – Guarulhos, para fins
de regularização funcional, sob pena de dispensa na

forma da legislação vigente.
- ADRIANA DA SILVA MEDEIROS (CODIGO

46.638)

PORTARIA Nº 008/2016-SF
ANDRÉ OLIVEIRA CASTRO, Secretário de

Finanças, no uso de suas atribuições legais com
fundamento no disposto no Decreto nº 23.123/2005 e
considerando o que consta do Processo Administrativo
nº 8139/1993;

RESOLVE:
1 – RECONDUZIR ao seu respectivo cargo, pelo

período de mais 02 (dois) anos, o membro da Junta de
Recursos Fiscais do Município de Guarulhos, abaixo
relacionado:

REPRESENTANTE DA MUNICIPALIDADE
Membro Suplente
Cecília Rodrigues Talalis
2 – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua

publicação, revogadas as disposições em contrário.

DEPARTAMENTO DO TESOURO
CRONOLOGIA DE PAGAMENTO

“Cumprindo as exigências do Artigo 1º da Lei Municipal
nº 5.209, de 1º de outubro de 1998, e artigo 5º da Lei
Federal nº 8.666/93, encontram-se afixadas nos Átrios
da Secretaria de Finanças e do Gabinete do Prefeito,
para conhecimento público, as justificativas dos
pagamentos que serão efetuados fora da ordem
cronológica de pagamento aos seguintes credores:
A.F Food’s EIRELI - ME
CONTRATO/PEDIDO: 3511/2016 e 6211/2016.
EMPENHOS: 10009/2016, 10327/2016 e 10651/2016.
OBJETO: Fornecimento de alimentação.
VALOR: R$ 39.871,91 (trinta e nove mil oitocentos e
setenta e um reais e noventa e um centavos), NFs.
250, 255 e 261.
EXIGIBILIDADE: 29/07, 03/08 e 04/08/2016.
JUSTIFICATIVA: Fornecimento de alimentação foi
indispensável para realização de atividades do gabinete.
A.L.B. da Fonseca EPP
CONTRATO/PEDIDO: 175/2016 e 228/2016.
EMPENHOS: 8332/2016 e 9749/2016.
OBJETO: Fornecimento de alimento para nutrição oral
ou enteral e complemento alimentar em pó para crianças.
VALOR: R$ 2.196,08 (dois mil cento e noventa e seis
reais e oito centavos), referente a recursos vinculados
– Secretaria de Saúde, NFs. 8462 e 8470.
EXIGIBILIDADE: 12/07 e 15/07/2016.
JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por
se tratar de atendimento a Mandado de Segurança,
uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são
oferecidos à população pela rede deste município.
Absoluta Elevadores Automação e Informática
LTDA ME
CONTRATO/PEDIDO: 33801/2015.
EMPENHO: 2283/2016.
OBJETO: Serviços técnicos de manutenção preventiva
e corretiva de elevadores.
VALOR: R$ 1.246,00 (mil duzentos e quarenta e seis
reais), NF. 7495.
EXIGIBILIDADE: 31/07/2016.
JUSTIFICATIVA: Os serviços de manutenção preventiva
e corretiva nos elevadores dos prédios da Secretaria
de Obras, são essenciais para evitar transtornos e
para a segurança de servidores e munícipes.
Alexandre Barbosa da Silva
CONTRATO/PEDIDO: 17/2016.
EMPENHO: 5797/2016.
OBJETO: Realização de serviços como Arte Educador
na modalidade “Capoeira”.
VALOR: R$ 1.000,00 (mil reais).
EXIGIBILIDADE: 31/07/2016.
JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial para o
desenvolvimento das atividades culturais do município
no período de 01 a 31 de maio de 2016.
Alta-Avançado Laboratório de Tecnologia Assistiva
LTDA
CONTRATO/PEDIDO: 202/2016, 277/2016 e 454/2016.
EMPENHOS: 5210/2016, 5644/2016 e 9207/2016.
OBJETO: Fornecimento de órteses para as mãos e
cadeira de rodas e banho adaptada.
VALOR: R$ 7.370,00 (sete mil trezentos e setenta reais),
referente a recursos vinculados - Secretaria da Saúde,
NFs. 276, 280 e 281.
EXIGIBILIDADE: 01/08 e 06/08/2016.
JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por
se tratar de atendimento a Mandado de Segurança,
uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são
oferecidos à população pela rede deste município.
Alternativa Brigadas de Emergências EIRELLI -
EPP
CONTRATO/PEDIDO: 35001/2014 e 185/2016.
EMPENHOS: 3057/2016 e 10622/2016.
OBJETO: Prestação de serviços em formação,
treinamento e certificação de brigada de incêndio.
VALOR: R$ 13.101,00 (treze mil cento e um reais),
NFs. 1711 e 1715.
EXIGIBILIDADE: 31/07 e 03/08/2016.
JUSTIFICATIVA: O objetivo desta contratação é formar
equipe de brigada de incêndio dentre moradores dos
conjuntos habitacionais de interesse social, que são de
propriedade desta municipalidade.
Ana Lucia Victorasso Gouveia
CONTRATO/PEDIDO: 24/2016.
EMPENHO: 6024/2016.
OBJETO: Contratação para ministrar aulas de dança
nas atividades do projeto “Escola Viva de Artes Cênicas”
de Guarulhos.
VALOR: R$ 2.310,00 (dois mil trezentos e dez reais)
EXIGIBILIDADE: 31/07/2016.
JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial para o
desenvolvimento das atividades culturais do município
no período de 01 a 30 de junho de 2016.
Ana Paula de Jesus Sipriano
CONTRATO/PEDIDO: 14/2016.
EMPENHO: 5856/2016.
OBJETO: Realização de serviços como Arte Educador
na modalidade “Capoeira”.
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VALOR: R$ 1.000,00 (mil reais).
EXIGIBILIDADE: 30/07/2016.
JUSTIFICATIVA: A contratação foi essencial para o
desenvolvimento das atividades culturais do município
no período de 01 a 30 de junho de 2016.
Assistência Médica e Nefrológica de Guarulhos S/
C LTDA - AMENEG
CONTRATO/PEDIDO: 10301/2014.
EMPENHO: 1146/2016.
OBJETO: Serviços de terapia renal substitutiva a serem
prestados a qualquer indivíduo que deles necessite.
VALOR: R$ 878.213,30 (oitocentos e setenta e oito mil
duzentos e treze reais e trinta centavos), referente a
recursos vinculados - Secretaria de Saúde, NF. 379.
EXIGIBILIDADE: 04/08/2016.
JUSTIFICATIVA: Através deste contrato são executados
serviços de terapia renal substitutiva a qualquer
indivíduo que deles necessite e a falta de pagamento
impossibilitaria a continuidade do atendimento,
prejudicando a população do município.
Assistherm Assistência Térmica LTDA
CONTRATO /PEDIDO: 32701/2015.
EMPENHO: 1514/2016.
OBJETO: Locação de equipamento para aquecimento
de água da piscina.
VALOR: R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais), NF. 8441.
EXIGIBILIDADE: 29/07/2016.
JUSTIFICATIVA: A locação é essencial à Secretaria de
Esporte, Recreação e Lazer para manutenção e
conservação do sistema de aquecedor de água da
piscina, sem o qual não seria possível manter a
temperatura ideal para realização de atividades
específicas.
Associação Beneficente Jesus, José e Maria
CONTRATO/PEDIDO: 1922/2011.
EMPENHO: 165/2016.
OBJETO: Gestão compartilhada em regime de
cooperação mútua entre os partícipes, e integração do
hospital na rede regionalizada e hierarquizada de
estabelecimentos de saúde que constituem o SUS.
VALOR: R$ 49.395,30 (quarenta e nove mil trezentos e
noventa e cinco reais e trinta centavos), referente a
recursos vinculados – Secretaria da Saúde.
EXIGIBILIDADE: 01/08/2016.
JUSTIFICATIVA: Através deste convênio estão sendo
prestados serviços médicos em nível ambulatorial e
hospitalar. A falta do pagamento impossibilitaria a
continuidade do atendimento, prejudicando a população
do município.
Associação Fundo de Incentivo a Pesquisa-AFIP
CONTRATO/PEDIDO: 322/2016.
EMPENHO: 7814/2016.
OBJETO: Execução de exames laboratoriais.
VALOR: R$ 155.300,09 (cento e cinquenta e cinco mil e
trezentos reais e nove centavos), referente a recursos
vinculados – Secretaria da Saúde, NFs. 17184 e 30356,
30358.
EXIGIBILIDADE: 06/08 e 10/08/2016.
JUSTIFICATIVA: O pagamento é necessário para que não
se interrompa a execução dos serviços laboratoriais de
processamento e análise dos exames de patologia clínica.
Biolab Sanus Farmacêutica LTDA
CONTRATO/PEDIDO: 548/2016.
EMPENHO: 10055/2016.
OBJETO: Fornecimento de medicamentos.
VALOR: R$ 720,00 (setecentos e vinte reais), referente
a recursos vinculados - Secretaria da Saúde, NF. 26558.
EXIGIBILIDADE: 27/07/2016.
JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por
se tratar de atendimento a Mandado de Segurança,
uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são
oferecidos à população pela rede deste município.
Bruschetta & Cia LTDA
CONTRATO/PEDIDO: 40/2016.
EMPENHO: 8595/2016.
OBJETO: Aquisição de urnas mortuárias para revenda.
VALOR: R$ 78.316,91 (setenta e oito mil trezentos e
dezesseis reais e noventa e um centavos), NF. 8124.
EXIGIBILIDADE: 01/08/2016.
JUSTIFICATIVA: O Depar tamento de Serviços
Funerários, tem a obrigatoriedade de fornecer produtos
funerários para revenda e a falta desses produtos
comprometeria o bom andamento dos serviços.
Caio Victor de Souza EPP
CONTRATO/PEDIDO: 18/2016.
EMPENHO: 5595/2016.
OBJETO: Aquisição de argamassa polimérica.
VALOR: R$ 6.532,80 (seis mil quinhentos e trinta e dois
reais e oitenta centavos), NF.1350.
EXIGIBILIDADE: 29/07/2016.
JUSTIFICATIVA: O material solicitado será utilizado
pela Secretaria de Serviços Públicos, nos sepultamentos
do Cemitério Nossa Senhora de Bonsucesso.
Cantareira Comércio de Materiais para Construção
LTDA - EPP
CONTRATO/PEDIDO: 9611/2016.
EMPENHO: 9611/2016.
OBJETO: Material de construção.
VALOR: R$ 21.516,00 (vinte um mil quinhentos e
dezesseis reais), NF. 991.
EXIGIBILIDADE: 04/08/2016.
JUSTIFICATIVA: O material solicitado destina-se ao uso
do Departamento de Obras de Administração Direta e
Manutenção, na execução de obras em todo Município.
Carlos Alberto Lanatovitz
CONTRATO/PEDIDO: 12/2016.
EMPENHO: 5820/2016.
OBJETO: Realização de serviços como Arte Educador
na modalidade “Capoeira”.
VALOR: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
EXIGIBILIDADE: 31/07/2016.
JUSTIFICATIVA: A contratação foi essencial para o
desenvolvimento das atividades culturais do município
no período de 01 a 30 de junho de 2016.
Centro Auditivo Microsom LTDA
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 28814/2012 e 37394/
2014.
EMPENHOS: 3701/2016, 3702/2016, 3703/2016, 3704/
2016, 3707/2016, 3708/2016, 3709/2016, 3710/2016,
3711/2016, 3712/2016, 3715/2016, 3716/2016, 3718/
2016, 5000/2016, 5001/2016, 5003/2016, 5004/2016,
5005/2016, 5020/2016, 5848/2016, 5854/2016, 5855/
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2016, 5858/2016, 5859/2016, 5863/2016, 5864/2016,
5865/2016, 5866/2016, 5867/2016, 6914/2016, 6915/
2016, 6916/2016 e 6917/2016.
OBJETO: Fornecimento de aparelho de amplificação
sonora individual - AASI.
VALOR: R$ 55.650,00 (cinquenta e cinco mil seiscentos e
cinquenta reais), referente a recursos vinculados -
Secretaria de Saúde, NFs. 96632, 96650, 96651, 96652,
96653, 96654, 96655, 96656, 96657, 96658, 96659, 96660,
96661, 97438, 97439, 97440, 97441, 97550, 97867, 98093,
98094, 98095, 98096, 98097, 98098, 98099, 98100, 98101,
98103, 98158, 98235, 98236 e 98237.
EXIGIBILIDADE: 11/05, 12/05, 02/06, 10/06/2016.
JUSTIFICATIVA: A contratação é necessária pois sua
falta prejudicaria os pacientes do Ambulatório da Criança
que tem problemas auditivos.
Centro de Diagnóstico e Terapia Urológica S/S LTDA
CONTRATO/PEDIDO: 902/2013.
EMPENHO: 416/2016.
OBJETO: Serviços de litotripsia extracorpórea.
VALOR: R$ 6.020,00 (seis mil e vinte reais), referente
a recursos vinculados - Secretaria de Saúde.
EXIGIBILIDADE: 04/08/2016.
JUSTIFICATIVA: Através deste contrato são executados
serviços litotripsia extracorpórea a qualquer individuo
que deles necessite. A falta do pagamento
impossibilitaria a continuidade do atendimento,
prejudicando a população do município.
Cine Centro Integrado de Nefrologia S/C LTDA
CONTRATO/PEDIDO: 10401/2014.
EMPENHO: 1148/2016.
OBJETO: Serviços de terapia renal substitutiva a serem
prestados a qualquer indivíduo que deles necessite.
VALOR: R$ 518.087,21 (quinhentos e dezoito mil e
oitenta e sete reais e vinte um centavos), referente a
recursos vinculados – Secretaria da Saúde.
EXIGIBILIDADE: 04/08/2016.
JUSTIFICATIVA: Através deste contrato são executados
serviços de terapia renal substitutiva a qualquer
indivíduo que deles necessite. A falta do pagamento
impossibilitaria a continuidade do atendimento,
prejudicando a população do município.
Cleber Silva das Neves Centro de Equoterapia
EIRELI - ME
CONTRATO/PEDIDO: 706/2016.
EMPENHO: 13000/2016.
OBJETO: Sessões de equoterapia.
VALOR: R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta
reais), referente a recursos vinculados - Secretaria de
Saúde.
EXIGIBILIDADE: 29/07/2016.
JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por
se tratar de atendimento a Mandado de Segurança,
uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são
oferecidos à população pela rede deste município.
Cleiton Marcio Pereira
CONTRATO/PEDIDO: 22/2016.
EMPENHO: 6016/2016.
OBJETO: Contratação para ministrar aulas de teatro
nas atividades do projeto “Escola Viva de Artes Cênicas”
de Guarulhos.
VALOR: R$ 2.310,00 (dois mil trezentos e dez reais)
EXIGIBILIDADE: 31/07/2016.
JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial para o
desenvolvimento das atividades culturais do município
no período de 01 a 30 de junho de 2016.
Comercial Brasil de EPI LTDA-EPP
CONTRATO/PEDIDO: 54/2016.
EMPENHO: 10177/2016.
OBJETO: Aquisição de equipamento de proteção
individual - EPI.
VALOR: R$ 528,00 (quinhentos e vinte oito reais), NF.
2029.
EXIGIBILIDADE: 03/08/2016.
JUSTIFICATIVA: A aquisição é essencial à Secretaria
de Serviços Públicos, na conservação e execução de
obras em todo Município.
Comercial Carpam LTDA
CONTRATO/PEDIDO: 7511/2016.
EMPENHO: 8742/2016.
OBJETO: Material para construção.
VALOR: R$ 7.323,12 (sete mil trezentos e vinte três
reais e doze centavos), NFs. 22041, 22042, 22043,
22056, 22057, 22058 e 22059.
EXIGIBILIDADE: 31/07/2016.
JUSTIFICATIVA: A aquisição é essencial à Secretaria
de Serviços Públicos, na conservação e execução de
obras em todo o Município.
Comercial Thialli LTDA - EPP
CONTRATO/PEDIDO: 12/2016.
EMPENHOS: 5361/2016 e 5363/2016.
OBJETO: Aquisição de uniformes.
VALOR: R$ 35.549,49 (trinta e cinco mil quinhentos e
quarenta e nove reais e quarenta e nove centavos), NF. 633.
EXIGIBILIDADE: 26/07/2016.
JUSTIFICATIVA: Os uniformes se fazem necessários,
visando atender normas de segurança e condições de
trabalho para os servidores que prestam serviços a
Secretaria de Meio Ambiente.
Congregação das Filhas de Nossa Senhora Stella
Maris
CONTRATO/PEDIDO: 2022/2011.
EMPENHO: 163/2016.
OBJETO: Execução de serviços de atenção à saúde
em nível ambulatorial e hospitalar aos usuários do SUS/
Guarulhos.
VALOR: R$ 1.101.411,15 (um milhão cento e um mil
quatrocentos e onze reais e quinze centavos), referente
a recursos vinculados – Secretaria da Saúde.
EXIGIBILIDADE: 01/08/2016.
JUSTIFICATIVA: Através deste convênio são prestados
serviços médicos em nível ambulatorial e hospitalar. A
falta de pagamento impossibilitaria a continuidade do
atendimento, prejudicando a população do município.
Cristiano dos Santos
CONTRATO/PEDIDO: 11/2016.
EMPENHO: 5781/2016.
OBJETO: Serviços prestados como Arte Educador na
linguagem Capoeira, na Atividade Cultural.
VALOR: R$ 1.000,00 (mil reais).
EXIGIBILIDADE: 31/07/2016.
JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial à Secretaria

de Cultura para o desenvolvimento das atividades
culturais do município.
Cristiano Duarte dos Santos
CONTRATO/PEDIDO: 20/2016.
EMPENHO: 5833/2016.
OBJETO: Serviços prestados como Arte Educador na
linguagem Capoeira, na Atividade Cultural.
VALOR: R$ 1.000,00 (mil reais).
EXIGIBILIDADE: 31/07/2016.
JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial à Secretaria
de Cultura para o desenvolvimento das atividades
culturais do município.
Dakfilm Comercial LTDA
CONTRATO/PEDIDO: 226/2016 e 262/2016.
EMPENHOS: 9755/2016 e 10669/2016.
OBJETO: Fornecimento de medicamentos.
VALOR: R$ 42.081,30 (quarenta e dois mil e oitenta e
um reais e trinta centavos), referente a recursos
vinculados – Secretaria da Saúde, NFs. 19898 e 20059.
EXIGIBILIDADE: 18/07 e 20/07/2016.
JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por
se tratar de atendimento a Mandado de Segurança,
uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são
oferecidos à população pela rede deste município.
Drogaria Siqueira Prado LTDA-ME
CONTRATO/PEDIDO: 512/2016 e 579/2016.
EMPENHOS: 10026/2016 e 10390/2016.
OBJETO: Fornecimento de medicamentos e sabonete
glicerinado liquido bebe.
VALOR: R$ 2.408,40 (dois mil quatrocentos e oito reais
e quarenta centavos), referente a recursos vinculados
– Secretaria da Saúde, NFs. 46 e 51.
EXIGIBILIDADE: 12/07 e 20/07/2016.
JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por
se tratar de atendimento a Mandado de Segurança,
uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são
oferecidos à população pela rede deste município.
Edson Rodrigues dos Santos
CONTRATO/PEDIDO: 18/2016.
EMPENHO: 5835/2016.
OBJETO: Serviços prestados como Arte Educador na
linguagem Capoeira, na Atividade Cultural.
VALOR: R$ 1.000,00 (mil reais).
EXIGIBILIDADE: 30/07/2016.
JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial à Secretaria
de Cultura para o desenvolvimento das atividades
culturais do município.
Eduardo Cesar Silveira
CONTRATO/PEDIDO: 25/2016.
EMPENHO: 6057/2016.
OBJETO: Contratação para ministrar aulas de teatro,
nas atividades do projeto Escola Viva de Artes Cênicas.
VALOR: R$ 2.310,00 (dois mil trezentos e dez reais).
EXIGIBILIDADE: 31/07/2016.
JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial à Secretaria
de Cultura para realização de aulas de teatro nas
atividades do Projeto Escola Viva de Artes Cênicas, no
período de 01 a 30 de junho de 2016.
Empório Médico LTDA-ME
CONTRATO/PEDIDO: 100/2016 e 308/2016.
EMPENHOS: 3264/2016 e 6762/2016.
OBJETO: Fornecimento de órteses articulada e
parapodium.
VALOR: R$ 1.530,00 (mil quinhentos e trinta reais),
referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde,
NFs. 174 e 228.
EXIGIBILIDADE: 26/07 e 28/07/2016.
JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por
se tratar de atendimento a Mandado de Segurança,
uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são
oferecidos à população pela rede deste município.
Estefania Zonaro
CONTRATO/PEDIDO: 26/2016.
EMPENHO: 6032/2016.
OBJETO: Contratação para ministrar aulas de teatro,
nas atividades do projeto Escola Viva de Artes Cênicas.
VALOR: R$ 1.260,00 (mil duzentos e sessenta reais).
EXIGIBILIDADE: 31/07/2016.
JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial à Secretaria
de Cultura para realização de aulas de teatro nas
atividades do Projeto Escola Viva de Artes Cênicas
Expansom Promoções e Eventos LTDA
CONTRATO/PEDIDO: 13511/2015 e 901/2016.
EMPENHOS: 9784/2016 e 1383/2016.
OBJETO: Prestação de serviços de montagem de
infraestrutura, locação de equipamentos de iluminação
e sonorização.
VALOR: R$ 370.496,19 (trezentos e setenta mil
quatrocentos e noventa e seis reais e dezenove
centavos), NFs. 1845, 2047 e 2048.
EXIGIBILIDADE: 11/03 e 31/07/2016.
JUSTIFICATIVA: A contratação foi essencial a
Secretaria de Cultura e Gabinete do Prefeito para o
cumprimento da agenda e desenvolvimento das
atividades culturais do município.
Felipe Cirilo
CONTRATO/PEDIDO: 27/2016.
EMPENHO: 6055/2016.
OBJETO: Contratação para ministrar aulas de dança
nas atividades do projeto “Escola Viva de Artes Cênicas”
de Guarulhos.
VALOR: R$ 1.260,00 (mil duzentos e sessenta reais).
EXIGIBILIDADE: 31/07/2016.
JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial para o
desenvolvimento das atividades culturais do município
no período de 01 a 30 de junho de 2016.
Fernanda Araújo Perniciotti
CONTRATO/PEDIDO: 23/2016.
EMPENHO: 6021/2016.
OBJETO: Contratação para ministrar aulas de dança.
VALOR: R$ 1.260,00 (mil duzentos e sessenta reais).
EXIGIBILIDADE: 31/07/2016.
JUSTIFICATIVA: Foi indispensável para a realização
de aulas de dança nas atividades do Projeto Escola
Viva de Artes Cênicas.
Guarani Material para Construção LTDA
CONTRATO/PEDIDO: 27/2016.
EMPENHO: 5123/2016.
OBJETO: Aquisição de material para construção.
VALOR: R$ 396,60 (trezentos e noventa e seis reais e
sessenta centavos), NF. 66896.
EXIGIBILIDADE: 29/07/2016.

JUSTIFICATIVA: O material é essencial a Secretaria
de Esporte, Recreação e Lazer, para a conservação e
execução de obras nos próprios municipais.
Guaru Pão Indústria e Comércio LTDA - EPP
CONTRATO/PEDIDO: 01/2016.
EMPENHO: 1992/2016.
OBJETO: Fornecimento de pão francês com margarina.
VALOR: R$ 455,60 (quatrocentos e cinquenta e cinco
reais e sessenta centavos). NF. 61198.
EXIGIBILIDADE: 31/07/2016.
JUSTIFICATIVA: O gênero alimentício será fornecido
no café da manhã para os funcionários.
Hidromaster Clínica de Reabilitação Aquática LTDA
CONTRATO/PEDIDO: 721/2016 e 723/2016.
EMPENHOS: 13006/2016 e 13007/2016.
OBJETO: Sessões de Hidroterapia.
VALOR: R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais),
referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde.
EXIGIBILIDADE: 29/07/2016.
JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por
se tratar de atendimento a Mandado de Segurança,
uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são
oferecidos à população pela rede deste município.
Hosp Log Comércio de Produtos Hospitalares LTDA
CONTRATO/PEDIDO: 139/2016.
EMPENHO: 7113/2016.
OBJETO: Fornecimento de medicamentos.
VALOR: R$ 39.757,68 (trinta e nove mil setecentos e
cinquenta e sete reais e sessenta e oito centavos),
referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde,
NFs. 447188, 447389 e 448092.
EXIGIBILIDADE: 24/06 e 29/06/2016.
JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por
se tratar de atendimento a Mandado de Segurança,
uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são
oferecidos à população pela rede deste município.
Imprensa Oficial do Estado S/A – IMESP
CONTRATO/PEDIDO: 32201/2014.
EMPENHO: 8683/2016, 8684/2016 e 8685/2016.
OBJETO: Publicação de atos administrativos do
município na Imprensa Oficial do Estado de São Paulo.
VALOR: R$ 5.227,17 (cinco mil duzentos e vinte sete
reais e dezessete centavos), sendo R$ 248,91 (duzentos
e quarenta e oito reais e noventa e um centavos),
referente recursos próprios, R$ 165,94 (cento e
sessenta e cinco reais e noventa e quatro centavos),
referente a recursos vinculados – FMTT e R$ 4.812,32
(quatro mil oitocentos e doze reais e trinta e dois
centavos), referente a recursos vinculados - Secretaria
de Educação, NF. 1056707, 1057821 e 1058337.
EXIGIBILIDADE: 05/08, 08/08 e 10/08/2016.
JUSTIFICATIVA: O serviço de publicação na Imprensa
Oficial do Estado atende a preceitos e prazos legais,
na forma estabelecida por meio dos artigos 3º e 20º -
inciso III da Lei Federal 8.666/93, sem o que a
Administração estaria ferindo um dos princípios
fundamentais da Lei de Licitações.
Iná Comercial LTDA – EPP
CONTRATO/PEDIDO: 7411/2016.
EMPENHO: 8631/2016.
OBJETO: Fornecimento de material de construção.
VALOR: R$ 6.927,20 (seis mil novecentos e vinte sete
reais e vinte centavos). NF. 2508.
EXIBILIDADE: 03/08/2016.
JUSTIFICATIVA: O material será utilizado na
manutenção e execução de obras em todo município.
Instituto de Tecnologia Assistiva LTDA EPP
CONTRATO/PEDIDO: 395/2016.
EMPENHO: 7860/2016.
OBJETO: Fornecimento de talas de lona extensoras.
VALOR: R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), referente
a recursos vinculados – Secretaria da Saúde, NF. 2807.
EXIGIBILIDADE: 26/07/2016.
JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por
se tratar de atendimento a Mandado de Segurança,
uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são
oferecidos à população pela rede deste município.
Instituto Suel Abujamra
CONTRATO/PEDIDO: 9522/2015.
EMPENHO: 335/2016.
OBJETO: Serviços de oftalmologia.
VALOR: R$ 12.975,13 (doze mil novecentos e setenta
e cinco reais e treze centavos), referente a recursos
vinculados - Secretaria de Saúde, NF. 852.
EXIGIBILIDADE: 30/07/2016.
JUSTIFICATIVA: A contratação é necessária, pois sua
falta prejudicaria a continuidade do atendimento no
CEMEG.
Interlab Farmacêutica LTDA
CONTRATO/PEDIDO: 495/2016, 500/2016, 519/2016
e 524/2016.
EMPENHOS: 9877/2016, 10034/2016, 10031/2016 e
10036/2016.
OBJETO: Fornecimento de medicamentos.
VALOR: R$ 3.637,05 (três mil seiscentos e trinta e sete
reais e cinco centavos), referente a recursos vinculados –
Secretaria da Saúde, NFs. 65510, 65513, 65611 e 65613.
EXIGIBILIDADE: 22/07 e 23/07/2016.
JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por
se tratar de atendimento a Mandado de Segurança
uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são
oferecidos à população pela rede deste Município.
José Lopes de Souza
CONTRATO/PEDIDO: 21/2016.
EMPENHO: 6014/2016.
OBJETO: Realização de serviços como Arte Educador
na modalidade “Capoeira”.
VALOR: R$ 1.000,00 (mil reais).
EXIGIBILIDADE: 30/07/2016.
JUSTIFICATIVA: A contratação foi essencial para o
desenvolvimento das atividades culturais do município
no período de 01 a 30 de junho de 2016.
José Wilson Costa de Souza
CONTRATO/PEDIDO: 16/2016.
EMPENHO: 5817/2016.
OBJETO: Realização de serviços como Arte Educador
na modalidade “Capoeira”.
VALOR: R$ 1.000,00 (mil reais).
EXIGIBILIDADE: 31/07/2016.
JUSTIFICATIVA: A contratação foi essencial para o
desenvolvimento das atividades culturais do município
no período de 01 a 30 de junho de 2016.

JSF Transportes Serviços e Locações LTDA – ME
CONTRATO/PEDIDO: 16301/2015.
EMPENHO: 8849/2016.
OBJETO: Locação de caminhões com condutores
devidamente habilitados.
VALOR: R$ 59.000,00 (cinquenta e nove mil reais), NF.
326.
EXIGIBILIDADE: 22/06/2016.
JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial à Secretaria
de Meio Ambiente, pois são utilizados na manutenção
de parques e áreas de lazer.
Licitavet Comercial LTDA EPP
CONTRATO/PEDIDO: 09/2016.
EMPENHO: 2833/2016.
OBJETO: Aquisição de rações, cereais e suplementos
vitamínicos.
VALOR: R$ 18.618,05 (dezoito mil seiscentos e dezoito
reais e cinco centavos), NF. 5122.
EXIGIBILIDADE: 27/07/2016.
JUSTIFICATIVA: O material é destinado a compor o
cardápio nutricional aos animais do zoológico municipal.
Lucfe Serviços Urbanos EIRELI-ME
CONTRATO/PEDIDO: 17601/2015 e 32301/2015.
EMPENHOS: 884/2016 e 3413/2016.
OBJETO: Prestação de serviços de execução de
limpeza, agente de portaria e recepção.
VALOR: R$ 55.371,64 (cinquenta e cinco mil trezentos
e setenta e um reais e sessenta e quatro centavos),
NFs. 100 e 101.
EXIGIBILIDADE: 04/08/2016.
JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial à Secretaria
de Finanças, para não prejudicar o bom andamento
das atividades desenvolvidas, uma vez que a empresa
disponibilizou serviços de controladores de acesso para
esta unidade e serviços de limpeza.
Lúcia Yumiko Kakazu
CONTRATO/PEDIDO: 28/2016.
EMPENHO: 6054/2016.
OBJETO: Contratação para ministrar aulas de dança
nas atividades do projeto “Escola Viva de Artes Cênicas”
de Guarulhos.
VALOR: R$ 1.260,00 (mil duzentos e sessenta reais).
EXIGIBILIDADE: 31/07/2016.
JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial para o
desenvolvimento das atividades culturais do município
no período de 01 a 30 de junho de 2016.
Marcelo dos Santos Barbosa-EPP
CONTRATO/PEDIDO: 08/2016.
EMPENHO: 2825/2016.
OBJETO: Fornecimento de hortifrutigranjeiros.
VALOR: R$ 2.933,24 (dois mil novecentos e trinta e
três reais e vinte quatro centavos), NFs. 13619, 13622
e 13643.
EXIGIBILIDADE: 29/07 e 04/08/2016.
JUSTIFICATIVA: A empresa forneceu hortifrutigranjeiros
essenciais a alimentação e complementação nutricional
dos diversos animais do plantel.
Medley Farmacêutica LTDA
CONTRATO/PEDIDO: 462/2016.
EMPENHO: 8925/2016.
OBJETO: Fornecimento de medicamentos.
VALOR: R$ 2.079,00 (dois mil e setenta e nove reais),
referente recursos vinculados – Secretaria da Saúde.
NF. 70191.
EXIGIBILIDADE: 27/07/2016.
JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por
se tratar de atendimento a mandado de segurança,
uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são
oferecidos à população pela rede deste município.
MJM Tecnodiesel Peças e Serviços LTDA - EPP
CONTRATO/PEDIDO: 20701/2015.
EMPENHOS: 309/2016 e 313/2016.
OBJETO: Fornecimento de peças e acessórios para
veículos.
VALOR: R$ 122.970,06 (cento e vinte dois mil
novecentos e setenta reais e seis centavos), referente
a recursos vinculados - Secretaria de Saúde, NFs.
2392, 2397, 2408, 2409, 2425, 2426, 2447, 2450, 2451,
2453, 2464, 2465, 2474, 2475, 2476, 2477, 2481, 2494,
2495, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 3636, 3649,
3657, 3658, 3659, 3664, 3668, 3678, 3679, 3680, 3681,
3697, 3699, 3700, 3702, 3703, 3704, 3705, 3706, 3724,
3727, 3728, 3729, 3730, 3735, 3751, 3752, 3753, 3755,
3756, 3757, 3758, 3759, 3760, 3761, 3762 e 3763.
EXIGIBILIDADE: 24/05, 03/06, 10/06, 23/06, 30/06,
02/07 e 14/07/2016.
JUSTIFICATIVA: O material e o serviço são essenciais
para os veículos da frota municipal e sua falta acarretaria
em paralisações de diversas atividades imprescindíveis
à municipalidade.
Natbio Importadora LTDA - EPP
CONTRATO/PEDIDO: 214/2016.
EMPENHO: 8947/2016 e 8948/2016.
OBJETO: Fornecimento de formula infantil.
VALOR: R$ 20.377,44 (vinte mil trezentos e setenta e
sete reais e quarenta e quatro centavos) referente a
recursos vinculados - Secretaria da Saúde, NF. 9295.
EXIGIBILIDADE: 05/07/2016.
JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por
se tratar de atendimento a Mandado de Segurança,
uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são
oferecidos à população pela rede deste município.
Nevada Rent a Car LTDA
CONTRATO/PEDIDO: 3501/2016.
EMPENHO: 3639/2016.
OBJETO: Locação de veículos.
VALOR: R$ 1.795,00 (mil setecentos e noventa e cinco
reais), NF. 1149.
EXIGIBILIDADE: 28/07/2016.
JUSTIFICATIVA: Os serviços de aluguel, são utilizados
no desenvolvimento de atividades essenciais ao
Orçamento Participativo nas regiões do nosso
município.
Nova Prana – Colégio Inclusivo LTDA ME
CONTRATO/PEDIDO: 36501/2015.
EMPENHOS: 2826/2016.
OBJETO: Contratação de instituição de ensino especial
para inclusão de diversos alunos.
VALOR: R$ 1.034,00 (mil e tr inta e quatro reais),
referente a recursos vinculados - Secretaria da Saude,
NF. 1165.
EXIGIBILIDADE: 03/08/2016.
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JUSTIFICATIVA: O serviço prestado é indispensável
para as Secretarias de Educação e Saúde, pois se
trata de cumprimento de sentença judicial.
Nutricionale Comércio de Alimentos LTDA
CONTRATO/PEDIDO: 204/2016.
EMPENHO: 8719/2016.
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios.
VALOR: R$ 2.909,40 (dois mil novecentos e nove reais
e quarenta centavos), referente a recursos vinculados
- Secretaria de Saúde, NFs. 259436 e 259437.
EXIGIBILIDADE: 07/07/2016.
JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por
se tratar de atendimento a Mandado de Segurança,
uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são
oferecidos à população pela rede deste município.
Nutriport Comercial LTDA
CONTRATO/PEDIDO: 123/2016 e 230/2016.
EMPENHOS: 5700/2016 e 9563/2016.
OBJETO: Fornecimento de dieta enteral completa.
VALOR: R$ 46.360,17 (quarenta e seis mil trezentos e
sessenta reais e dezessete centavos), referente a
recursos vinculados – Secretaria da Saúde. NFs.
274022, 278181, 279214 e 279215.
EXIGIBILIDADE: 04/06, 09/07 e 19/07/2016.
JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por
se tratar de atendimento a Mandado de Segurança,
uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são
oferecidos à população pela rede deste município.
Ortopedia A Especialista LTDA-EPP
CONTRATO/PEDIDO: 413/2016 e 457/2016.
EMPENHOS: 8543/2016 e 9174/2016.
OBJETO: Fornecimento de órteses e Cadeira para
automóvel.
VALOR: R$ 5.480,00 (cinco mil quatrocentos e oitenta
reais), referente a recursos vinculados - Secretaria de
Saúde, NFs. 350 e 351.
EXIGIBILIDADE: 27/07/2016.
JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por
se tratar de atendimento a Mandado de Segurança,
uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são
oferecidos à população pela rede deste município.
Ortopedia Barcelona LTDA - ME
CONTRATO/PEDIDO: 185/2016 e 187/2016.
EMPENHOS: 5209/2016 e 5212/2016.
OBJETO: Fornecimento de cadeira de rodas e órteses.
VALOR: R$ 6.850,00 (seis mil oitocentos e cinquenta
reais), referente a recursos vinculados – Secretaria da
Saúde, NFs. 79 e 87.
EXIGIBILIDADE: 27/07/2016.
JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por
se tratar de atendimento a Mandado de Segurança,
uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são
oferecidos à população pela rede deste município.
Paulo Sérgio Santana Machado
CONTRATO/PEDIDO: 15/2016.
EMPENHO: 5791/2016.
OBJETO: Realização de serviços como Arte Educador
na modalidade “Capoeira”.
VALOR: R$ 1.000,00 (mil reais).
EXIGIBILIDADE: 30/07/2016.
JUSTIFICATIVA: A contratação foi essencial para o
desenvolvimento das atividades culturais do município
no período de 01 a 30 de junho de 2016.
Planerr Comércio de Ferramentas e Manutenção
LTA-EPP
CONTRATO/PEDIDO: 48/2016.
EMPENHO: 10174/2016.
OBJETO: Fornecimento de botinas de segurança.
VALOR: R$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais),
NF. 807.
EXIGIBILIDADE: 29/07/2016.
JUSTIFICATIVA: O material é essencial à Secretaria
de Serviços Públicos, para atendimento das normas de
segurança, saúde e condições de trabalho dos agentes
de campo junto aos cemitérios municipais.
Plural Educação e Cidadania
CONTRATO/PEDIDO: 10801/2015.
EMPENHO: 194/2016.
OBJETO: Serviços especializados em tele atendimento
SAMU-192.
VALOR: R$ 136.006,00 (cento e trinta e seis mil e seis
reais), referente a recursos vinculados – Secretaria de
Saúde, NFs.174 e 175.
EXIGIBILIDADE: 03/08 e 05/08/2016.
JUSTIFICATIVA: Trata-se de prestação de serviços em
tele atendimento do SAMU, e a falta do pagamento
impossibilitaria a continuidade do atendimento de urgência/
emergência, prejudicando a população do município.
Quitauna Serviços LTDA
CONTRATO/PEDIDO: 35/1991.
EMPENHO: 906/2016.
OBJETO: Despesas com coleta e destinação de
resíduos sólidos urbanos.
VALOR: R$ 8.801.928,89 (oito milhões oitocentos e um
mil novecentos e vinte oito reais e oitenta e nove
centavos), NF. 58.
EXIGIBILIDADE: 02/06/2016.
JUSTIFICATIVA: A prestação do serviço é indispensável,
pois se refere à coleta e transporte de lixo domiciliar e
hospitalar, incineração, coleta em feiras livres, varrição,
deposição. A empresa também desenvolve serviços de
adequação no destino final do mesmo, conforme
exigências e fiscalização da CETESB.
Rodrigo Morais Leite
CONTRATO/PEDIDO: 29/2016.
EMPENHO: 6031/2016.
OBJETO: Contratação para ministrar aulas de teatro
nas atividades do projeto “Escola Viva de Artes Cênicas”
de Guarulhos.
VALOR: R$ 1.260,00 (mil duzentos e sessenta reais).
EXIGIBILIDADE: 31/07/2016.
JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial para o
desenvolvimento das atividades culturais do município
no período de 01 a 30 de junho de 2016.
Sadoc Pereira Neto-ME
CONTRATO/PEDIDO: 47/2016.
EMPENHO: 9663/2016.
OBJETO: Aquisição de placas em ardósia.
VALOR: R$ 26.521,84 (vinte seis mil quinhentos e vinte
um reais e oitenta e quatro centavos), NF. 63.
EXIGIBILIDADE: 03/08/2016.
JUSTIFICATIVA: O material adquirido será utilizado na

construção de sepulturas no sistema de gavetas do
cemitério Nossa Senhora de Bonsucesso.
Sandro dos Santos Coimbra
CONTRATO/PEDIDO: 30/2016.
EMPENHO: 6035/2016.
OBJETO: Contratação para ministrar aulas de teatro
nas atividades do projeto “Escola Viva de Artes Cênicas”
de Guarulhos.
VALOR: R$ 2.310,00 (dois mil trezentos e dez reais).
EXIGIBILIDADE: 31/07/2016.
JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial para o
desenvolvimento das atividades culturais do município
no período de 01 a 30 de junho de 2016.
São Judas Arte e Lazer LTDA-ME
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 38109/2016 e 38110/
2016.
EMPENHOS: 12613/2016 e 13001/2016.
OBJETO: Serviços especializados em tratamentos de
equoterapia.
VALOR: R$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais),
referente a recursos vinculados - Secretaria de Saúde.
EXIGIBILIDADE: 27/07 e 29/07/2016.
JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por
se tratar de atendimento a Mandado de Segurança,
uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são
oferecidos à população pela rede deste Município.
Set Serviços e Equipamentos Técnicos LTDA
CONTRATO/PEDIDO: 28901/2013.
EMPENHO: 3740/2016.
OBJETO: Prestação de serviços de assistência e
suporte técnico preventivo e corretivo para um grupo
gerador incluindo fornecimento das peças de reposição
qualificadas.
VALOR: R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), NF. 1117.
EXIGIBILIDADE: 25/07/2016.
JUSTIFICATIVA: É imprescindível a contratação da
empresa de prestação de serviços de assistência e
suporte técnico preventivo e corretivo para um grupo
gerador, incluindo fornecimento de peças de reposição,
para melhor qualidade dos trabalhos técnicos executados
pelo Departamento de Informática e Telecomunicações.
Shigeru Yoshida
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 31218/2016.
EMPENHO: 5597/2016.
OBJETO: Fornecimento de enfeites de flores para urnas
funerárias.
VALOR: R$ 15.366,07 (quinze mil trezentos e sessenta e
seis reais e sete centavos), NFs. 2133, 2134, 2135 e 2136.
EXIGIBILIDADE: 02/07, 09/07, 16/07 e 23/07/2016.
JUSTIFICATIVA: O Depar tamento de Serviços
Funerários, através da Lei 1.729/72, é obrigado a
fornecer produtos funerários e realizar sepultamentos,
e sua falta prejudicaria o atendimento à população.
Siomara Sousa Santos
CONTRATO/PEDIDO: 19/2016.
EMPENHO: 5819/2016.
OBJETO: Realização de serviços como Arte Educador
na modalidade “Capoeira”.
VALOR: R$ 1.000,00 (mil reais).
EXIGIBILIDADE: 30/07/2016.
JUSTIFICATIVA: A contratação foi essencial para o
desenvolvimento das atividades culturais do município
no período de 01 a 30 de junho de 2016.
Toshiba Medical do Brasil LTDA
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12797/2016.
EMPENHO: 12994/2016.
OBJETO: Fornecimento de peças para conserto do
aparelho de tomografia.
VALOR: R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais),
referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde,
NF. 31811.
EXIGIBILIDADE: 29/07/2016.
JUSTIFICATIVA: O pagamento é necessário para que
não se interrompa a execução dos serviços de
tomografia, prejudicando a população do Município.
Trela Comercial de Material de Limpeza e Higiene
LTDA - EPP
CONTRATO/PEDIDO: 136/2016.
EMPENHO: 6770/2016.
OBJETO: Fornecimento de fraldas descartáveis.
VALOR: R$ 3.994,56 (três mil novecentos e noventa e
quatro reais e cinquenta e seis centavos), referente a
recursos vinculados - Secretaria de Saúde, NF. 3225.
EXIGIBILIDADE: 08/07/2016.
JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por
se tratar de atendimento a Mandado de Segurança,
uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são
oferecidos à população pela rede deste município.
Valecar Peças e Acessórios EIRELI - EPP
CONTRATO/PEDIDO: 5701/2016.
EMPENHO: 3849/2016.
OBJETO: Aquisição de peças e acessórios originais para
manutenção de veículos e máquinas da frota municipal.
VALOR: R$ 3.759,96 (três mil setecentos e cinquenta e
nove reais e noventa e seis centavos), referente a
recursos vinculados - Secretaria de Saúde NF. 3475,
3481, 3494 e 3507.
EXIGIBILIDADE: 12/06, 17/06, 18/06 e 24/06/2016.
JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de peças e
acessórios originais para veículos utilizado no transporte
de pacientes da rede municipal de saúde
Vancel Transportadora Turística EIRELI EPP
CONTRATO/PEDIDO: 4301/2014.
EMPENHOS: 4969/016, 4970/2016 e 4971/2016.
OBJETO: Locação de veículos com condutores,
manutenção e combustível por conta da contratada.
VALOR: R$ 168.541,53 (cento e sessenta e oito mil
quinhentos e quarenta e um reais e cinquenta e três
centavos), referente a recursos vinculados – Secretaria
da Saúde, NF. 167.
EXIGIBILIDADE: 07/08/2016.
JUSTIFICATIVA: Serviços de locação de veículos
incluindo condutores, manutenção e combustível.
Victor Bompadre Gomes
CONTRATO/PEDIDO: 13/2016.
EMPENHO: 5829/2016.
OBJETO: Realização de serviços como Arte Educador
na modalidade “Capoeira”.
VALOR: R$ 1.000,00 (mil reais).
EXIGIBILIDADE: 30/07/2016.
JUSTIFICATIVA: A contratação foi essencial para o
desenvolvimento das atividades culturais do município

no período de 01 a 30 de junho de 2016.
Vision Net LTDA
CONTRATO/PEDIDO: 24301/2014.
EMPENHO: 5628/2016.
OBJETO: Serviços de rastreamento e monitoramento
dos veículos da Secretaria de Saúde.
VALOR: R$ 1.078,13 (mil e setenta e oito reais e treze
centavos), referente a recursos vinculados - Secretaria
de Saúde, NF. 1429.
EXIGIBILIDADE: 30/07/2016.
JUSTIFICATIVA: Trata-se da empresa especializada
no rastreamento e monitoramento dos veículos, a
interrupção causaria transtornos, uma vez que tais
veículos ficariam a mercê de roubos/furtos.
Wellington Campos da Silva
CONTRATO/PEDIDO: 31/2016.
EMPENHO: 6325/2016.
OBJETO: Contratação para ministrar aulas de teatro
nas atividades do projeto “Escola Viva de Artes Cênicas”
de Guarulhos.
VALOR: R$ 1.260,00 (mil duzentos e sessenta reais).
EXIGIBILIDADE: 31/07/2016.
JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial para o
desenvolvimento das atividades culturais do município
no período de 01 a 30 de junho de 2016.
REPASSES DE RECURSOS FEDERAIS
Banco do Brasil S/A – Ag. 4770-8 - Dia 25/07/2016
Conta Corrente 5021-0 (PMG/Simples Nacional)
R$ 24.261,07 (vinte quatro mil duzentos e sessenta e
um reais e sete centavos);
Banco do Brasil S/A – Ag. 4770-8 - Dia 26/07/2016
Conta Corrente 5014-8 (PMG/FUNDEB)
R$ 12.064.007,77 (doze milhões sessenta e quatro mil
e sete reais e setenta e sete centavos);
Banco do Brasil S/A – Ag. 4770-8 - Dia 26/07/2016
Conta Corrente 5021-0 (PMG/Simples Nacional)
R$ 26.813,59 (vinte seis mil oitocentos e treze reais e
cinquenta e nove centavos);
Banco do Brasil S/A – Ag. 4770-8 - Dia 27/07/2016
Conta Corrente 5021-0 (PMG/Simples Nacional)
R$ 33.128,62 (trinta e três mil cento e vinte oito reais e
sessenta e dois centavos);
Banco do Brasil S/A – Ag. 4770-8 - Dia 28/07/2016
Conta Corrente 5021-0 (PMG/Simples Nacional)
R$ 25.866,83 (vinte cinco mil oitocentos e sessenta e
seis reais e oitenta e três centavos);
Banco do Brasil S/A – Ag. 4770-8 - Dia 29/07/2016
Conta Corrente 5014-8 (PMG/FUNDEB)
R$ 952.882,57 (novecentos e cinquenta e dois mil
oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e sete
centavos);
Banco do Brasil S/A – Ag. 4770-8 - Dia 29/07/2016
Conta Corrente 5021-0 (PMG/Simples Nacional)
R$ 37.132,84 (trinta e sete mil cento e trinta e dois
reais e oitenta e quatro centavos);
Banco do Brasil S/A – Ag. 4770-8 - Dia 29/07/2016
Conta Corrente 5069-5 (PMG/FPM)
R$ 1.568.121,03 (um milhão quinhentos e sessenta e
oito mil cento e vinte um reais e três centavos);
Banco do Brasil S/A – Ag. 4770-8 - Dia 29/07/2016
Conta Corrente 6054-2 (PMG/INCRA)
R$ 25,00 (vinte cinco reais);
Banco do Brasil S/A – Ag. 4770-8 - Dia 29/07/2016
Conta Corrente 6074-7 (PMG/Lei 7525 de 1987)
R$ 136.257,38 (cento e trinta e seis mil duzentos e
cinquenta e sete reais e trinta e oito centavos);
Banco do Brasil S/A – Ag. 4770-8 - Dia 29/07/2016
Conta Corrente 95141-2 (PMG/Des. de Exportação –
Lei 87/96.)
R$ 449.526,80 (quatrocentos e quarenta e nove mil
quinhentos e vinte seis reais e oitenta centavos);
Errata
Onde se lê:
Allimac Comércio de Materiais em Geral LTDA- ME
VALOR: R$ 13.390,00 (treze mil trezentos e noventa
reais), NF. 566.
Leia-se:
Allimac Comércio de Materiais em Geral LTDA- ME
VALOR: R$ 15.390,00 (quinze mil trezentos e noventa
reais), NF. 566.

DEPARTAMENTO DE RECEITA
IMOBILIÁRIA (SF01)
01 a 31 de julho de 2016
PROCESSO(S) DEFERIDO (S) – DRI – EM 18.07.16
45.765/11 Antonia Soares dos Santos
33.797/16 Banco Santander Brasil SA
PROCESSO(S) DEFERIDO (S) – DRI – EM 19.07.16
17.273/05 Francisco Arruda Vieira
18.922/05 Rivadalvo Manoel Gonçalves
23.800/05 Laurentino Carmo dos Santos
25.279/05 Emiko Yamada
28.315/05 Benedito Laurindo da Silva
28.622/05 Sebastião Francisco do Nascimento
33.620/05 Odila Rodrigues
37.909/05 Adalgisa de Jesus Almeida
37.510/11 Ana Rosa de Jesus Santos
39.259/11 Lourdes Alves de Oliveira Costa
07.547/12 Valdemira Faria
13.355/12 Raimundo Cardoso Figueiredo
22.945/12 Marco Antonio Petronilho
49.504/12 Alzira de Jesus Xavier
20.920/13 Valter Calvo Sanches
23.204/13 Maria Delarita Nunes Pires Gonçalves
27.922/13 Aparecida Rosa Antonio
35.809/13 Maria Cleria Ferreira de Brito
56.888/13 Hilda Coqueiro Dias
57.307/13 Paulo Misiunas
10.445/14 Clementino dos Santos Maia
15.083/14 Maria Helena de Melo
15.428/14 Cleuza Vilma de Andrade
32.796/14 Bonifacia da Silva
58.408/14 Roseli Barberis Zampas
PROCESSO(S) DEFERIDO (S) – DRI – EM 20.07.16
50.772/07 Maria de Lourdes Alves Rodrigues
38.517/11 Herculano Jose Soares
48.195/11 Deusdedes Valdivino de Cezar
46.126/12 Maria de Jesus Gomes Mota
15.030/14 Arnaldo Rodrigues
18.997/14 Galdina Cardoso dos Santos Souza
21.053/14 José Francisco Monteiro

41.027/14 Alice de Freitas Frade
41.127/14 Maria Eunice Gomes Pereira
41.134/14 Yeda de Araujo Meneses
41.358/14 Conceição do Rosario de Abreu
41.673/14 Doralice de Souza Lucas
41.846/14 Rita Passos Leite
41.849/14 Aparecida Dias da Silva
41.974/14 Neuza Antunes de Castro Nascimento
42.017/14 Clarice de Almeida Ramos
42.097/14 Maria Aparecida dos Santos Perezini
46.112/14 Rosimeire Gonçalo
47.463/14 Idair Fregolente
56.398/14 Jose Gabriel da Silva
20.593/15 Adão Gomes
PROCESSO(S) DEFERIDO (S) – DRI – EM 21.07.16
31.481/16 Maria Ascenção de Souza
PROCESSO(S) DEFERIDO (S) – DRI – EM 22.07.16
38.536/06 CTEEP Companhia de Transmissão de
Energia Elétrica Paulista
09.787/07 Unicard Banco Multiplo SA
34.181/08 Elisabete Aparecida de Carvalho
09.310/13 Luis Mauro de Franca
13.129/13 Antonio Barbosa da Silva
17.406/15 Ivete Maria de Lima
30.388/15 Paulo Hiroshi Aoyama
08.463/16 Isidoro da Costa Pacheco
14.903/16 Vicentina Altieri Sapienza
27.001/16 Tania Maria Cardoso dos Santos
PROCESSO(S) DEFERIDO (S) – DRI – EM 25.07.16
01.406/04 Jose Fernando Donatello Martins
08.265/04 Alfredo Franchini
08.987/04 José Heleno da Silva
10.892/04 Marilda de Morais Cardoso
12.143/04 Maria Antonia de Fatima da Paixão
12.181/04 Sebastiana da Rocha Silva e Silva
14.263/04 Cezarina Boaventura dos Santos
14.757/04 Manoel Alves de Araujo
15.133/04 Valdir Raimundo
20.962/04 Agostinho Francisco de Paulo
24.284/04 Alcides Oldani
25.332/04 Pedro Freire dos Santos
26.535/04 José Sales
27.666/04 João Sampaio Araujo
30.799/07 Arminda Mendes Martinho Cardoso
45.175/11 Rubens Manoel Santos
07.700/12 Emerson Martins
56.539/13 Patricia de Arruda Paes
00.317/14 Francisco Rodrigues de Sousa
03.664/14 Expedito João Trindade
58.446/14 Vera Lucia de Oliveira Carvalho
45.019/15 Cosmo Antonio Bezerra do Nascimento
71.752/15 Igreja Universal do Reino de Deus
06.924/16 Clube Recreativo de Guarulhos
16.831/16 Construções e Comércio Camargo Correa
SA
21.581/16 Rodrigo Queiroz Ghion
PROCESSO(S) DEFERIDO (S) – DRI – EM 26.07.16
19.502/04 Dacio Pereira
26.539/05 Maria de Nasare Santos Queiroga
27.163/05 Elvira Martinez Branco
03.485/07 Dacio Pereira
38.942/09 Josepha Nunes de Macedo
41.302/14 João José da Silva
41.390/14 Ananias Inácio Alves
54.858/14 Antonio Daniel de Souza
57.092/14 Salviana Rosa Correia
57.839/14 Nelson Jesus da Silva
06.036/16 Escolastica da Silva Guimarães
PROCESSO(S) DEFERIDO (S) – DRI – EM 27.07.16
15.454/14 Jose Serafim Bachini
14.975/15 Antonio Carlos Freire
27.707/15 Eciane Maria da Silva Lima
PROCESSO(S) DEFERIDO (S) – DRI – EM 28.07.16
00.855/16 Samuel David Horácio Alves
PROCESSO(S) DEFERIDO (S) PARCIALMENTE– DRI
– EM 25.07.16
52.892/11 Condominio Villaggio Bologna
45.367/14 Marcos Paulo Lallo Sartori
54.197/15 Laboratórios Pfizer Ltda
59.276/15 José Carvalho Landell Junior
04.923/16 Edemilson Cruz da Paixão
PROCESSO(S) INDEFERIDO (S) – DRI – EM 18.07.16
37.024/16 Silvia Maria Cardoso Alves de Azevedo
Carneiro
PROCESSO(S) INDEFERIDO (S) – DRI – EM 19.07.16
55.477/13 João Oliveira de Freitas
58.079/13 Evilazio Bezerra de Melo
34.801/14 Reinaldo Jose Barbosa Lima
PROCESSO(S) INDEFERIDO (S) – DRI – EM 20.07.16
22.858/13 Cipriano Neto Brito da Silva
18.362/14 Francisca Dantas do Nascimento Cunha
PROCESSO(S) INDEFERIDO (S) – DRI – EM 25.07.16
43.780/13 Mario Franco
59.246/15 Condominio Residencial Ville Mediterranee
15.147/16 Satie Tatsumoto Iizuka
15.644/16 Jose Batista Santos
26.403/16 Ordem dos Advogados do Brasil Secção de
São Paulo
PROCESSO(S) INDEFERIDO (S) – DRI – EM 26.07.16
18.949/12 Juneluna Empreendimentos Imobiliários Ltda
18.952/12 Juneluna Empreendimentos Imobiliários Ltda
14.414/13 Margarida Maria Santana
13.665/16 Manoel Mendes de Oliveira
PROCESSO(S) INDEFERIDO (S) – DRI – EM 27.07.16
15.210/13 Orlando Gonçalves da Silva Junior
21.211/13 Maria Lindaura de Morais
20.558/15 Cicera Pergentino Juvino
PROCESSO(S) AUTORIZADO (S) – DRI – EM 18.07.16
33.797/16 Banco Santander Brasil AS
PROCESSO(S) AUTORIZADO (S) – DRI – EM 19.07.16
07.547/12 Valdemira Faria
35.809/13 Maria Cleria Ferreira de Brito
55.477/13 João Oliveira de Freitas
57.307/13 Paulo Misiunas
58.079/13 Evilazio Bezerra de Melo
15.083/14 Maria Helena de Melo
15.428/14 Cleuza Vilma de Andrade
32.796/14 Bonifacia da Silva
34.801/14 Reinaldo Jose Barbosa Lima
58.408/14 Roseli Barberis Zampas
PROCESSO(S) AUTORIZADO (S) – DRI – EM 20.07.16
48.195/11 Deusdedes Valdivino de Cezar
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64.346/11 Departamento Jurídico de Assuntos Fiscais
SJ04
03.745/13 Sergio Nonno Filho
22.858/13 Cipriano Neto Brito da Silva
47.826/13 Departamento Jurídico de Assuntos Fiscais
SJ04
18.362/14 Francisca Dantas do Nascimento Cunha
41.027/14 Alice de Freitas Frade
41.127/14 Maria Eunice Gomes Pereira
41.134/14 Yeda de Araujo Meneses
41.358/14 Conceição do Rosario de Abreu
41.673/14 Doralice de Souza Lucas
41.846/14 Rita Passos Leite
41.849/14 Aparecida Dias da Silva
41.974/14 Neuza Antunes de Castro Nascimento
42.017/14 Clarice de Almeida Ramos
42.097/14 Maria Aparecida dos Santos Perezini
PROCESSO(S) AUTORIZADO (S) – DRI – EM 21.07.16
64.496/15 JM Dias Administração e Participações Eireli
40.817/16 Djanine Almeida de Amorim
PROCESSO(S) AUTORIZADO (S) – DRI – EM 22.07.16
38.536/06 CTEEP Companhia de Transmissão de
Energia Elétrica Paulista
09.787/07 Unicard Banco Multiplo AS
65.456/13 Departamento Jurídico de Assuntos Fiscais
SJ04
PROCESSO(S) AUTORIZADO (S) – DRI – EM 25.07.16
17.773/04 União Central Brasileira da Igreja Adventista
do Sétimo Dia
30.799/07 Arminda Mendes Martinho Cardoso
10.066/11 Ataliba Alves
43.780/13 Mario Franco
00.317/14 Francisco Rodrigues de Sousa
59.246/15 Condominio Residencial Ville Mediterranee
06.878/16 União Central Brasileira da Igreja Adventista
do Sétimo Dia
06.888/16 União Central Brasileira da Igreja Adventista
do Sétimo Dia
06.901/16 União Central Brasileira da Igreja Adventista
do Sétimo Dia
06.905/16 Uniao Central Brasileira da Igreja Adventista
do Sétimo Dia
06.924/16 Clube Recreativo de Guarulhos
16.831/16 Construções e Comércio Camargo Correa AS
36.589/16 Primeira Igreja Batista Renovada do Parque
Stela
PROCESSO(S) AUTORIZADO (S) – DRI – EM 26.07.16
26.539/05 Maria de Nasare Santos Queiroga
27.163/05 Elvira Martinez Branco
34.275/09 Luiz Antonio Rodrigues de Lima
54.501/11 Anna Lopes de Oliveira
24.859/13 Departamento Jurídico de Assuntos Fiscais
SJ04
25.508/13 Luzia Maria da Conceição Silva
28.524/13 João Vencelau de Moura
PROCESSO(S) AUTORIZADO (S) – DRI – EM 27.07.16
52.728/10 Isabel Cristina Alves Franca
62.400/12 Tintas Real Company Industria e Comércio
de Tintas Ltda
15.210/13 Orlando Gonçalves da Silva Junior
77.318/13 Secretaria de Serviços Públicos SSP
67.429/14 Eizani Rigopoulos Simões Moreira
20.558/15 Cicera Pergentino Juvino
49.906/15 William Ruiz Bertocco
PROCESSO(S) AUTORIZADO (S) – DRI – EM 28.07.16
68.605/13 Departamento Jurídico de Assuntos Fiscais
SJ04
PROCESSO(S) RETIFICAÇÃO DE DESPACHO (S) –
DRI – EM 26.07.16
25.508/13 Luzia Maria da Conceição Silva
28.524/13 João Vencelau de Moura
PROCESSO(S) RECONHEÇO A IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA – DRI – EM 25.07.16
17.773/04 União Central Brasileira da Igreja Adventista
do Sétimo Dia
06.878/16 União Central Brasileira da Igreja Adventista
do Sétimo Dia
06.888/16 União Central Brasileira da Igreja Adventista
do Sétimo Dia
06.901/16 União Central Brasileira da Igreja Adventista
do Sétimo Dia
06.905/16 Uniao Central Brasileira da Igreja Adventista
do Sétimo Dia
36.589/16 Primeira Igreja Batista Renovada do Parque
Stela
PROCESSO(S) NÃO RECONHEÇO A IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA – DRI – EM 25.07.16
24.713/16 Departamento de Estradas de Rodagem
PROCESSO(S) NEGO CONHECIMENTO – DRI – EM
26.07.16
36.876/14 Maria Firmo Pimentel da Silva
PROCESSO(S) NEGO CONHECIMENTO – DRI – EM
27.07.16
54.702/15 Jose Luiz Ambrosio
Despachos proferidos pela DACI (SF01.05):
PROCESSO(S) AUTORIZADO(S) – DACI – EM
12.07.16
06.047/09 Mirna Sabiny Bianchete
08.826/11 Dirceu Santo Antoniassi
28.516/11 Andreia Teles de Moura Santos
09.551/13 João Gonçalves dos Anjos
10.240/13 Gilson Miranda da Silva
14.851/13 Antonio Zilmar Morais Silva
15.279/13 Sebastião de Souza
18.925/13 Jorge Luiz da Silva
02.253/15 Sebastião Rodrigues Pinto
04.064/15 Maura Augusta Felipe dos Santos
04.233/15 Ivonete Pereira Galvão
05.209/15 Marcelino dos Santos
06.453/15 Jose Bandeira de Melo Neto
07.005/15 Marcio Reis
07.032/15 Marisa Morgado
07.524/15 Jose Antonio da Silva
11.932/15 Luiz Carlos da Silva
01.953/16 Claudio Camargo
03.230/16 Jose Milton da Silva
03.513/16 Valdir Rodrigues da Silva
04.024/16 Gilvaneide Rosa da Silva
04.134/16 Odair Soares
04.160/16 Ana Paula Ale Ancim Romão Pereira
04.657/16 Carlos Alberto Gomes
04.693/16 Mauricio Dionizio dos Santos

04.865/16 Luiz Severino Gouveia
05.128/16 João Edvaldo Soeiro Freitas
05.139/16 Caetano Rodrigues Amorim
05.303/16 Rubens Aparecido Sanches
06.003/16 Maria Jose Silva de Andrade
06.254/16 Rodrigo Marques de Oliveira
06.315/16 Alex Roberto Costa Nascimento
08.705/16 Noilson Rocha Carvalho
27.609/16 Christiane Solai
37.018/16 Marcia Regina Gargioni Pinto Kuniyoshi
PROCESSO(S) AUTORIZADO(S) – DACI – EM
13.07.16
37.219/11 Aristides Clarindo de Morais
53.141/12 Waldemir Alves de Brito
55.784/13 Wagner Macedo Carvalho
79.213/13 Maria Aparecida da Silva
21.363/14 Miguel Nogueira Camargo
22.758/14 Jose Carlos da Silva
34.661/14 Valkiria Lucia da Silva Ribeiro
41.688/14 Raimunda Oliveira de Paula Santos
46.291/14 Maria Jose Gertulino dos Santos
49.538/14 Jose Macario da Silva Neto
51.891/14 João Alves da Costa
52.217/14 Jose Antonio de Oliveira
52.719/14 Sergio Katsumi Takahashi
52.730/14 Shirley Tufaile Munhoz
52.910/14 Sebastião Evaristo Vieira Filho
52.981/14 Juarez de Oliveira Souza
53.326/14 Delvair Rodrigues dos Reis
53.552/14 Edson Mitsuo Sato
54.153/14 Jose Flaude Pinheiro
54.501/14 Wilson Monteiro
54.513/14 Teresa da Cunha Pinheiro
54.836/14 Miguel da Silva Avena
54.923/14 Manuel Antonio Maradeia
54.998/14 Maria Perdichizzi Silva
55.574/14 Maria Conceição Francisco
58.763/14 Antonio Cardoso Figueiredo
58.902/14 Jose Marqui
59.111/14 Sonia Regina Chaves
59.214/14 Guido Reggiani Filho
59.216/14 RS 3 Empreendimentos e Participações Ltda.
65.598/14 Anenor da Silva
68.146/14 Roseane Batista dos Santos
02.669/15 Albino Cerdeira
61.374/15 Emidio Antonio de Oliveira
67.811/15 Diva Borges Alves
70.221/15 Alex Alves dos Santos
10.490/16 Tadashi Tokunaga
30.296/16 Ismael Tavares de Souza
34.025/16 Teresa Cristina de Jesus
34.109/16 Luiz Carlos de Sales
PROCESSO(S) AUTORIZADO(S) – DACI – EM
14.07.16
11.053/13 Orlando Bartolomeu Pereira
11.059/13 Orlando Bartolomeu Pereira
11.064/13 Orlando Bartolomeu Pereira
79.243/13 Marco Antonio Pereira
46.820/14 Maria Delarita Nunes Pires Gonçalves
03.636/15 Silvia Aparecida de Seixas
07.239/15 Rosemary Rodrigues dos Santos
27.078/15 Antonio Araujo Italiano
28.576/15 Vanilda Feitosa Cavalcante
61.387/15 Pedro Leite de Araujo
03.883/16 Kleber Vinicius Oliveira
04.198/16 Paulo Antar
04.640/16 Vivian Cristina Roque
04.760/16 Elias Eduardo da Silva
05.161/16 Rita de Cassia Baptistella Choli Hayama
05.448/16 Domicio dos Santos
05.593/16 Aurelino Nobre da Silva
06.443/16 Sandra Akemi Ito
11.126/16 Sandra de Souza e Castro Ferreira
11.428/16 Heleni Barbosa Pinto Junqueira
13.290/16 Aplicon Empreendimentos Imobiliários Ltda.
PROCESSO(S) DEFERIDO(S) – DACI – EM 12.07.16
00.908/14 Jose Miranda dos Santos
00.696/16 Luiz Marangon
04.249/16 Pedro Julio Lopes
05.371/16 Osmar Duarte Miranda
06.925/16 Joaquim Fernandes Barreiros
07.287/16 Jose Aparecido de Souza
07.684/16 Claudio Baltazar da Cruz
14.008/16 Carolina de Fatima Cortez Pereira
18.974/16 Laerte da Silva
23.562/16 Angela Deboni
23.723/16 Helena Santos Soares
23.957/16 Med Tour Administradora de Benefícios e
Empreendimentos Ltda.
26.606/16 Manuel Fernando Proença
PROCESSO(S) DEFERIDO(S) – DACI – EM 13.07.16
54.704/14 Maria Rosa Pinheiro de Passos
35.409/15 Marcelo de Almeida
51.916/15 Alfredo Justino Maia
67.727/15 Lucinaldo de Lira Soares
06.655/16 Argemira Angelica Costa da Silva
07.440/16 Maria Manoela Carvalho Gomes
23.377/16 Vera Lucia Albino de Mello
29.295/16 Simone Lopes da Silva
30.046/16 Edson Delfino de Siqueira
30.058/16 Maria Jose de Sousa
31.805/16 Cosma Barbosa Lima de Mesquita
32.458/16 Maria Auressandra Martins Pompilio
32.475/16 Alfredo Edson Silva
35.002/16 Maria Cardoso da Silva
35.537/16 Antonio Maria Vieira
35.858/16 Jose Bernardo de Souza
35.943/16 Raquel Consorte Zamboni
36.998/16 Vlademir Paulino da Silva
38.545/16 Osvaldino Barbosa
PROCESSO(S) DEFERIDO(S) – DACI – EM 14.07.16
32.324/14 Francisco das Chagas Matias
01.688/15 Nelson Fernandes Guimarães
06.425/16 Edeildo Medeiros da Costa
30.800/16 Nanci da Silva
32.445/16 Francisco Canide da Costa
35.221/16 Gabriel Martins Dourado
35.915/16 Joselinda Marinho Alves de Oliveira
36.644/16 Luis Carlos Nunes
36.893/16 Rinaldo Barbosa de Lima
37.232/16 Expedito Alves de Brito
37.462/16 Fernando Lima de França

37.627/16 Jessica Nogueira da Silva
38.406/16 Nivaldo de Almeida Lima
38.465/16 Laila Moraes Quadrado
38.635/16 Edmilson Jose dos Santos
38.859/16 Maria Cicera dos Santos
PROCESSO(S) INDEFERIDO(S) – DACI – EM 12.07.16
02.457/13 Rita de Cassia Alegreti
04.081/16 Maria Aparecida Ramalho de Souza
04.130/16 Edson Massataka Yamakawa
04.577/16 Vanessa Gaspar Monteiro Eboli
04.587/16 Andrea Torres Coronin
04.603/16 Valdirene Sousa Bighetti
05.205/16 Fernando Antonio Muniz Lopes
05.358/16 Jose Edivaldo Gomes
05.428/16 Meire Elaine Xavier da Costa
05.478/16 Leandro Figueiredo Vilhena
05.480/16 Robinson Marques Ildefonso
05.509/16 Luiz Roberto Fernandes Morato
05.511/16 Eduardo Cesar Ribeiro Correia
05.595/16 Adriana Alves Passos
05.637/16 Dennis Marcondes D’Angelo
05.786/16 Luciana do Amaral Martinez Davila
05.838/16 Andressa Lima Ferreira
05.977/16 Jose Roberto Torres
05.997/16 Katia Fernanda Savoia Buso
06.000/16 Marcos dos Santos Cardoso
06.008/16 Carlos Moreira Peixinho
06.009/16 Casimiro Monteiro dos Anjos
06.010/16 Roseney Rita Dias Marreiro
06.022/16 Marcio Tadeu Carpinteiro
06.322/16 Solange Aparecida Barbosa Botura
08.491/16 Mauricio Mesquita Mota
08.492/16 Benedito Garcia
08.494/16 Sergio Rodrigues Martins
08.495/16 Jose Mulero Molina
11.625/16 Sergio Luiz Fernandes Costa e Silva
11.853/16 Julio Costa dos Santos
12.157/16 Pedro Paulo de Abreu Ferreira
16.276/16 Isamary Araujo
19.579/16 Claudia Junger Santos
20.247/16 Carlos Eduardo Santos da Costa
20.332/16 Marcos Antonio de Paula Ferreira
21.686/16 Gabriel Teixeira Silva
29.116/16 Leonardo da Cunha Machado
PROCESSO(S) INDEFERIDO(S) – DACI – EM 13.07.16
10.652/93 Alexandre Pires Delgado e outro
23.659/96 Gabriel Pereira Santos
13.505/13 Elidio Panta Leite
54.680/14 Luzia Ribeiro de Almeida Albino
13.411/15 Denilson da Silveira
14.524/15 Adilson Manfio
59.687/15 Alfredo Benicio da Cruz
61.193/15 Silvio Almeida dos Santos
63.366/15 Beatriz Celi Dinucci
68.274/15 Luiz Jorge de Castro
02.176/16 Valeria Regina Passaro
03.666/16 Jeronimo Dantas
05.349/16 Paulo Francisco de Oliveira
05.369/16 Monica Barasino Pinto
05.773/16 Izaira Rodrigues Matos
06.148/16 Lisandro do Nascimento Pinto
21.690/16 Antonio Carlos de Melo Junior
21.972/16 Jose Carlos da Silva
23.451/16 Cristiane Akemi Sadakiyo
26.629/16 Carmela Fernandes Petruci
29.111/16 Manoel Adan Barros
30.081/16 Juliana Pezzi
30.874/16 Camila de Paula Araujo Fernandez
31.283/16 Aroldo Araujo Pinto
32.456/16 Manoel Pereira Dias
32.461/16 Osvaldo Oliveira Santos
32.884/16 Gustavo Teixeira Silva
33.045/16 Marcello de Oliveira Bellagamba
34.234/16 Vagner Rodrigues da Silva
34.552/16 Everaldo Fagundes de Gouveia
PROCESSO(S) INDEFERIDO(S) – DACI – EM 14.07.16
15.341/13 Lucia Maria Corquiola Pereira de Melo
39.315/14 Lucimar Simões Lima Balsas
03.871/16 Victor de Sousa Garcia
05.978/16 Arlindo Fregolão Neto
10.055/16 Fabiola Amorim Lacorte Cruz
14.334/16 Inbrasmec Indústria Mecânica Ltda.
15.734/16 Rosangela Aparecida Pereira de Barros
27.027/16 Edson Alves da Costa
30.900/16 Valdir Alves Quirino
31.603/16 Francisco Moreira de Souza
33.490/16 Carlos Alberto da Silva
33.778/16 Angel dos Santos Ardanaz
35.852/16 Nilton de Jesus Lemos
38.377/16 Manoel Neto Domingues de Souza
PROCESSO(S) AUTORIZADO(S) – DACI – EM
25.07.16
45.008/10 Patricia Ferreira Lopes
43.337/12 Construtora e Incorp Banci & Dolfini Ltda
19.016/13 Jorge Ribeiro da Silva Filho
61.506/13 José João Mendes
14.076/14 José Antonio dos Santos
53.911/14 Gedião Afonseca Silva
53.998/14 Vanessa Gomes Ivonica
59.537/14 Alexandra Pereira de Santana
59.635/14 Kenio As de Sousa
59.645/14 Marli Luana dos Santos
59.868/14 Jacqueline Nunes de Souza
59.905/14 Lazaro Aleixo Pereira Filho
59.973/14 Osvaldo Bernardes dos Santos
60.026/14 Margarida Maria Neves de Almeida
60.484/14 Luciene Sena de Carvalho Balsys
62.848/14 Marcio Germano de Souza
63.120/14 José Ivan Rodrigues
63.374/14 Valdevino Jose Alves
01.361/15 Manoel Lourenço da Silva
05.916/15 Adilson Minelli
12.554/15 Cristiano José da Silva Adegas
13.606/15 Rodrigo Vilani Pereira Pinto
02.610/16 Francicleide Henrique da Silva Barbosa
05.102/16 Ailton Roberto de Aquino
05.173/16 Sandra Cristina Gomes
05.395/16 Elizabeth Maria Nobrega
05.662/16 Luiz Gonzaga Oliveira Duarte
05.817/16 Francisco de Assis Alencar
06.025/16 Cilom Crisostomo da Silva
06.188/16 José de Oliveira

06.193/16 Douglas Bertoncin
06.534/16 Ricardo Evangelista de Souza
06.541/16 Fernando Lopes de Oliveira
06.560/16 Elene Tziortzis Basilio
06.568/16 Adriana Paula Ribeiro
07.026/16 Maria de Fátima Marques de Moura dos
Santos
07.208/16 Vladir Geraldi
07.511/16 Ampelio Sartori Ferraz
07.663/16 Edivaldo Tadeu da Costa Farias
07.853/16 Celia Sousa de Oliveira
07.878/16 Gerson Alencar de Lima
09.131/16 Sandra Gonçalves de Souza
30.131/16 Bernardete Pataca de Brito
41.121/16 Wandete Maria de Oliveira
PROCESSO(S) AUTORIZADO(S) – DACI – EM
26.07.16
07.001/13 Fátima Mohamad Alkateb
23.973/14 Rosana Ap Leite de oliveira Santos
63.404/15 Miriam Moreno Bilich
70.305/15 José Mariano de Abreu
04.433/16 Juvenal Freitas Gomes
05.294/16 Marco Aurelio de Almeida
07.062/16 Edmir Fernandes
PROCESSO(S) AUTORIZADO(S) – DACI – EM
27.07.16
03.925/13 João Marcelo Borovina Josko
06.680/16 Adilson Vieira
07.498/16 Auderi Pereira de Sá
07.561/16 Maria José de Oliveira
PROCESSO(S) AUTORIZADO(S) – DACI – EM
28.07.16
28.948/05 Antonio Wilson Crepaldi Junior
14.008/13 Altemiro José Sigrist
60.758/15 Benedito Edison Trama
07.574/16 Arlindo Batista da Costa
07.608/16 Neusa Aparecida Marques
PROCESSO(S) AUTORIZADO(S) – DACI – EM
29.07.16
18.929/05 Pasquale Guarino
27.794/13 Cristiano Gomes Fonseca
PROCESSO(S) DEFERIDO(S) – DACI – EM 25.07.16
49.514/11 Elaine Delmiro de Oliveira Braga
49.518/11 Eliane Delmiro de Oliveira Braga
48.417/12 Maria Lucia Galvão Duarte
63.553/14 Roseli Ferreira da Silva
72.291/15 Jose Luiz de Curtiz
05.515/16 Nelson Correa Junior
26.610/16 Manuel Fernando Proença
27.028/16 Maurício Petenati Cardoso
33.173/16 Donizete Ferreira de Melo
34.800/16 Antonio Celestino dos Santos
36.047/16 Pedro Paulo dos Santos
37.249/16 Odenir Simone Ferreira Santos
38.192/16 Elza Alcantara Rebequi
40.023/16 Celso Fukuda
41.082/16 Aparecido Adriano Teofilo
PROCESSO(S) DEFERIDO(S) – DACI – EM 26.07.16
49.651/15 Hitoshi Izawa
03.584/16 Jesus Blaz Jano Manobel
16.210/16 Gilberto Franchini
28.774/16 Divino Aparecido Leme
32.555/16 Leonice Valoto Santos
33.314/16 Roseli Aparecida Romano Grossi
33.690/16 Aparecida de Fátima Araújo Barbosa
37.907/16 Flávio Issao Sakamoto
38.029/16 Anderson Aparecido Reis Bezerra
38.214/16 José Fernandes dos Santos
40.273/16 Reni Weirich
40.958/16 Cleiton Araujo dos Santos
41.034/16 Maria Basto Figueiredo
41.703/16 Fábio Ronnie Garcia Barbosa
PROCESSO(S) DEFERIDO(S) – DACI – EM 27.07.16
17.448/16 Deusdete Moura Cardoso
18.270/16 Adriano de Melo Tinti
18.274/16 Antonio Ananias Higino
PROCESSO(S) DEFERIDO(S) – DACI – EM 28.07.16
41.553/16 Pedro de Barros Gomes
41.636/16 Reinaldo Aparecido Silva
41.650/16 Marcos André Maia de Sousa
41.749/16 Aleide Ferreira da S.M.da Costa
PROCESSO(S) DEFERIDO(S) – DACI – EM 29.07.16
42.448/16 Dirce Camilo Souza
PROCESSO(S) DEFERIDO PARCIALMENTE(S) –
DACI – EM 25.07.16
06.409/13 Maria da Conceição Santos
PROCESSO(S) INDEFERIDO(S) – DACI – EM 25.07.16
02.954/03 Maria Zilda de Jesus
33.041/15 Incorfast Incorporadora Ltda
05.523/16 Carlos Alberto Farah
05.766/16 Raquel Stagliano Ruiz Cavalcanti Romero
05.923/16 Ovidio Marques Dias
06.062/16 Saulo de Medeiros Coelho
06.143/16 Miriam Ramos Martins
06.551/16 Magali dos Santos Santos Mateus
06.751/16 Alexandre de Vasconcelos Franco
07.730/16 Eduardo Guimaraes Mendes
07.806/16 José João da Silva
40.768/16 Luiza Moniz da Camara Valerio
40.945/16 Rose Salviatto
41.226/16 Ciro Roberto Lopes
41.290/16 Sara reis lobo Garcia
41.389/16 Maria Estela de Souza
PROCESSO(S) INDEFERIDO(S) – DACI – EM 26.07.16
05.484/16 Maria José Silva de Andrade
37.908/16 Tomie Sakai
40.553/16 Wair Angelo Cristofani
41.123/16 Paula de Araujo Formigoni
41.521/16 Elaine Tonini Pereira
41.809/16 Karina Testai
PROCESSO(S) INDEFERIDO(S) – DACI – EM 27.07.16
36.182/97 Antonio Severino Apolinario
18.167/99 Luiz Carlos Brumatti
18.162/09 José do Carmo Fernandes
19.614/13 Gilvaldo Edmundo de Santana
35.715/15 André da Silva Leite
65.542/15 Wanderley Euclides Parisse Junior
67.768/15 Oderlei Kleber deAraújo
01.106/16 Ronaldo Madeira
05.532/16 João Gabriel Marques dias
05.740/16 Edinei Guevara
05.754/16 Joaquim Emiliano Pereira Filho
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05.942/16 Denis Fernandes de Medeiros
05.946/16 Maria Raquel Bertolino
06.015/16 Eduardo Roman de Oliveira
06.032/16 Manoel Mesquita Mota
06.125/16 Gilmar Zelio Jacinto
06.479/16 Jorge Luiz Rocha
07.247/16 Celso Rodrigues de Sales
17.609/16 Gilvado Freitas da Sivla
18.108/16 Geraldo Lopes Batista
18.697/16 José Aparecido dos Santos
24.348/16 Gilson Alves da Silva
36.127/16 Jesus Vieira Cardoso
40.819/16 Decival Guimarães Lima
41.390/16 Main Estata Empr.Imob.e participações Ltda
PROCESSO(S) INDEFERIDO(S) – DACI – EM 28.07.16
67.765/15 José Antonio da Silva
06.463/16 José Waldir de Lourenzi
06.557/16 Luciano Teixeira Barbieri
06.861/16 Silvano Bressane
10.727/16 Wanda Loureiro Garces
22.749/16 Venicio Humberto Petri
25.586/16 José Carlos Pirilo
42.023/16 Luciano Palma Pais
PROCESSO(S) INDEFERIDO(S) – DACI – EM 29.07.16
42.308/16 Luis Fernando de Souza Alves
42.323/16 Fabio Mariano Pereira
42.326/16 Ademir Parra Navarro
Despachos proferidos pela DATI (SF01.06):
PROCESSO(S) AUTORIZADO(S) – DATI – EM
18.07.2016
66.278/15 Jelson Lustosa Dias
PROCESSO(S) AUTORIZADO(S) – DATI – EM
20.07.2016
06.785/00 Ana Maria Fonseca Drigo
21.258/04 Takeo Futami
PROCESSO(S) AUTORIZADO(S) – DATI – EM
25.07.2016
10.650/11 Maria Dinosete Bonin dos Santos
PROCESSO(S) DEFERIDO(S) – DATI – EM 25.07.2016
07.380/13 Ivone Ramos Cavalcante

Por deliberação da autoridade competente, nos
termos da legislação vigente, tornam-se públicos os
seguintes atos administrativos:

COMUNICADO
A Coordenadoria Geral de Licitações e Contratos –
CGLC, torna público às Unidades da Administração
Direta que realizará abertura de procedimentos
licitatórios para Registro de Preços dos seguintes itens:
- Fraldas descartáveis – PA 39322/2016;
- Luvas, máscaras e toucas descartáveis – PA 42098/2016.
Havendo interesse na participação, solicitamos o envio
de Memorando/Ofício (via original e assinada pelo
secretário da pasta) à Coordenadoria Geral de Licitações
e Contratos – CGLC/Divisão Técnica de Editais, o qual
deverá constar as quantidades pretendidas (estimativa
anual), a justificativa fundamentada para tal aquisição,
bem como indicação do local de entrega. O documento
deverá ser ENTREGUE NESTA UNIDADE ATÉ ÀS
17h00 DO DIA 12/08/2016, IMPRETERIVELMENTE,
sob pena de não adesão posterior à futura ata.
LICITAÇÕES AGENDADAS:
PP 244/16 PA 35499/16 RC 590/16-FMS A Prefeitura
de Guarulhos, através da Coordenadoria Geral de
Licitações e Contratos, torna público que realizará
Pregão Presencial do tipo menor preço total por item,
visando a locação de veículos com condutor,
manutenção e combustível. Abertura: 18/08/16 08h30.
PP 245/16 PA 12923/16 RC 04/16-SAM07 A Prefeitura
de Guarulhos, através da Coordenadoria Geral de
Licitações e Contratos, torna público que realizará
Pregão Presencial do tipo menor preço total por item,
visando a locação de caminhões de diversos tipos com
operador e/ou motorista devidamente habilitado.
Abertura: 22/08/16 08h30.
PP 246/16 PA 15665/16 RC 01/16-CG A Prefeitura de
Guarulhos, através da Coordenadoria Geral de Licitações
e Contratos, torna público que realizará Pregão
Presencial do tipo menor preço total por lote, visando o
registro de preços para prestação de serviços
especializados em montagem de infraestrutura
(equipamentos e estruturas), para atendimento das
atividades e eventos no município de Guarulhos.
Abertura: 18/08/16 08h30.
PP 247/16 PA 37605/16 RC 68/16-CGLC00.04 A
Prefeitura de Guarulhos, através da Coordenadoria Geral
de Licitações e Contratos, torna público que realizará
Pregão Presencial do tipo menor preço total do item,
visando o registro de preços para aquisição de açúcar
refinado. Abertura: 19/08/16 08h30.
PE 248/16 PA 30528/16 RC 523/16-FMS A Prefeitura
de Guarulhos, através da Coordenadoria Geral de
Licitações e Contratos, torna público que realizará
Pregão Eletrônico do tipo menor preço total do item,
visando a aquisição de veículo tipo furgão refrigerado.
Recebimento das Propostas: até 19/08/16 08h30
Abertura das Propostas: 19/08/16 08h30 Disputa de
Preços: 19/08/16 09h00.
PE 249/16 PA 26420/16 RC 24/16-SSP03.02 A
Prefeitura de Guarulhos, através da Coordenadoria Geral
de Licitações e Contratos, torna público que realizará
Pregão Eletrônico do tipo menor preço total por lote,
com reserva de lote exclusivo para Microempresa,
Empresa de Pequeno Por te e Microempreendedor
Individual, visando o registro de preços para aquisição
de blocos e tijolo maciço. Recebimento das Propostas:
até 18/08/16 08h30 Abertura das Propostas: 18/08/16
08h30 Disputa de Preços: 18/08/16 09h00.
PE 250/16 PA 35491/16 RC 586/16-FMS A Prefeitura de
Guarulhos, através da Coordenadoria Geral de Licitações
e Contratos, torna público que realizará Pregão Eletrônico
do tipo menor preço total do item, visando o registro de
preços para aquisição de medicamento de uso restrito:
Teicoplanina. Recebimento das Propostas: até 19/08/16
08h30 Abertura das Propostas: 19/08/16 08h30 Disputa
de Preços: 19/08/16 09h00.
PP 251/16 PA 34440/16 RC 09/16-SO05 A Prefeitura
de Guarulhos, através da Coordenadoria Geral de

Licitações e Contratos, torna público que realizará
Pregão Presencial do tipo menor preço total do lote,
exclusivo para Microempresa, Empresa de Pequeno
Porte e Microempreendedor Individual, visando o registro
de preços para aquisição de diversos braços para
luminárias. Abertura: 19/08/16 08h30.
CP 22/16 PA 43651/15 RC 13/16-SE A Prefeitura de
Guarulhos, através da Coordenadoria Geral de Licitações
e Contratos, torna público que realizará Concorrência
Pública do tipo menor preço global, visando a
recuperação arquitetônica do Casarão localizado na
esquina das ruas Sete de Setembro e Felício
Marcondes, Centro, Guarulhos e construção de prédio
anexo e seus respectivos projetos elétrico e hidráulico.
Abertura: 09/09/16 09h00.
REPETIÇÕES DE CERTAME:
PE 55/16 PA 68082/15 RC 921/15-FMS A Prefeitura de
Guarulhos, através da Coordenadoria Geral de Licitações
e Contratos, torna público que realizará Pregão Eletrônico
do tipo menor preço total do item, exclusivo para
Microempresa, Empresa de Pequeno Por te e
Microempreendedor Individual, visando a aquisição de
conjunto para proteção na aplicação de inseticida.
Recebimento das Propostas: até 18/08/16 08h30
Abertura das Propostas: 18/08/16 08h30 Disputa de
Preços: 18/08/16 09h00.
CP 16/16 PA 55720/15 A Prefeitura de Guarulhos,
através da Coordenadoria Geral de Licitações e
Contratos, torna público que realizará Concorrência
Pública do tipo maior oferta, visando a venda de próprio
municipal consistente em área localizada à Avenida
Doutor Carlos de Campos, s/n - Parque Renato Maia,
Guarulhos/SP. Abertura: 12/09/16 09h00.
CP 17/16 PA 58173/15 A Prefeitura de Guarulhos,
através da Coordenadoria Geral de Licitações e
Contratos, torna público que realizará Concorrência
Pública do tipo maior oferta, visando a venda de próprio
municipal consistente em área localizada à Rua Joana
Borrego Molina, s/n, Cocaia, loteamento Jardim
Mariana, Guarulhos/SP. Abertura: 09/09/16 09h00.
CP 18/16 PA 58880/15 A Prefeitura de Guarulhos,
através da Coordenadoria Geral de Licitações e
Contratos, torna público que realizará Concorrência
Pública do tipo maior oferta, visando a venda de próprio
municipal consistente em área à Rua Nadir, s/n,
Gopouva – Guarulhos/SP. Abertura: 08/09/16 09h00.
O edital e informações poderão ser obtidos no site
www.guarulhos.sp.gov.br no link: Licitações -
Licitações Agendadas-Coordenadoria Geral de
Licitações e Contratos.
AUTORIZAÇÕES E RATIFICAÇÕES
ARTIGO 26 – LEI 8666/93
DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES
AUTORIZAÇÕES E RATIFICAÇÕES
ARTIGO 26 – LEI 8666/93
COMPRAS DO MÊS DE JULHO
Torna público nos termos do Artigo 16 da Lei Federal nº
8.666/93, alterada pelas Leis Federais nºs 8.883/94,
9.032/95, 9.648/98 e 9.854/99, que as compras e
contratações efetuadas no período de 01 a 31 de julho
de 2016 encontram-se nesta Coordenadoria em local
de livre acesso ao público, à Rua Padre Celestino, 475,
Jardim Santa Francisca, Guarulhos, SP, de segunda à
sexta-feira das 8H30 às 16H30
PA 37047/2016– Requisição nº 610/2016-FMS
Contratada: QUALITY MEDICAL COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ 07.118.264/0001-93
Objeto: Aquisição de 400.000 unidades- CARBONATO
DE CÁLCIO :
Forma farmacêutica cápsula/comprimido/comprimido
revestido/ drágea. Forma de apresentação cartela /
blister/strip/frasco. Via de Administração: oral
Valor: R$ 36.000,00 (TRINTA E SEIS MIL REAIS)
Fundamento: ARTIGO 24 INCISO IV
Licitação Adiada “Sine Die”:
PE RP 211/16-CGLC PA 10167/16
PE RP 227/16-CGLC PA 11248/16
Homologação:
PE 129/16-CGLC PA 13340/16
Ref.: Lotes 01, 03 ao 07
PE RP 149/16-CGLC PA 71608/15
PE 164/16-CGLC PA 20547/16
PE RP 167/16-CGLC PA 22708/16
Ref.: Itens 01 ao 06
PE 198/16-CGLC PA 26857/16
Ref.: Itens 01 ao 06 e 08 ao 12
PP RP 206/16-CGLC PA 31843/16
PP RP 207/16-CGLC PA 34273/16
Homologação e Adjudicação:
CV 12/16-CGLC PA 32812/16
CP 19/16-CGLC PA 636/15
Fracassado:
PE 129/16-CGLC PA 13340/16
Ref.: Lote 02
PE 198/16-CGLC PA 26857/16
Ref.: Item 07
Revogação:
PE RP 167/16-CGLC PA 22708/16
Ref.: Item 07
PE RP 219/16-CGLC PA 28134/16
Ref.: Lotes 01 e 02
Licitação Deserta:
PE RP 219/16-CGLC PA 28134/16
Ref.: Lotes 03 e 04
Julgamento de Recurso:
CP 19/16-CGLC PA 636/15
Recorrente: Imagem Geosistemas e Comércio Ltda
Decisão: Indeferido
EXTRATO DE CONTRATOS:
Contrato de Prestação de Serviços: 020001/2016-
CGLC PA: 47513/2015 Contratante: PG Contratada:
Firpavi Construtora e Pavimentadora S/A Objeto:
Execução de Obras de recuperação de pavimento e
recapeamento asfáltico na Vila São Jorge, nas seguintes
vias: Rua dos Maçons, Rua Jorge Felipe Haddad, Rua
Pixinguinha, Rua Porangatu, Rua São Jorge e Viela Porto
Belo, no Município de Guarulhos/SP Vigência: iniciar-
se-á na data da assinatura do Contrato encerrando-se
com o recebimento definitivo do objeto Execução: 06
meses Valor: R$ 455.056,09 Assinatura: 22/07/2016
Contrato de Prestação de Serviços: 020701/2016-

CGLC PA: 60383/2015 Contratante: PG Contratada:
Instituto de Formação e Ação em Políticas Sociais
para Cidadania - INFAP Objeto: Prestação de Serviços
de atividades técnico-pedagógicas em cursos de
qualificação social e profissional no âmbito do Programa
Bolsa Trabalho Vigência: 24 meses Valor: R$
2.741.108,16 Assinatura: 29/07/2016
Contrato de Prestação de Serviços: 020901/2016-
CGLC PA: 65773/2015 Contratante: PG Contratada:
Ralcon Engenharia Ltda – EPP Objeto: Elaboração de
projeto de implantação do Complexo Guarujovem –
Serviço de Acolhimento, localizado na Rua dos Jesuítas
– Cumbica, Município de Guarulhos/SP Vigência: iniciar-
se-á na data da assinatura do Contrato encerrando-se
com o recebimento definitivo do objeto Execução: 04
meses Valor: R$ 169.708,61 Assinatura: 29/07/2016
Contrato de Prestação de Serviços: 021001/2016-
CGLC PA: 46550/2015 Contratante: PG Contratada:
M.A.S. Construções e Empreendimentos Ltda Objeto:
Execução de obras de ampliação do setor Pronto Socorro
do Hospital Municipal de Urgências (HMU), sito à Av.
Tiradentes, 3391 – Bom Clima - Guarulhos Vigência:
iniciar-se-á na data da assinatura do Contrato
encerrando-se com o recebimento definitivo do objeto
Execução: 12 meses Valor: R$ 2.324.569,30
Assinatura: 01/08/2016
Contrato de Prestação de Serviços: 021101/2016-
CGLC PA: 46553/2015 Contratante: PG Contratada:
América Net Ltda Objeto: Serviços de telecomunicações
para fornecimento de 2 links dedicados de acesso à
Internet Vigência: 12 meses Execução: 60 dias Valor:
R$ 124.990,00 Assinatura: 02/08/2016
Contrato de Fornecimento: 021201/2016-CGLC PA:
740/2016 Contratante: PG Contratada: Gabisa
Medical International Ltda EPP Objeto: Fornecimento
de Conjuntos CPAP’s Infantis Vigência: 12 meses
Valor: R$ 12.499,30 Assinatura: 02/08/2016
Contrato de Fornecimento: 021301/2016-CGLC PA:
740/2016 Contratante: PG Contratada: Medimport
Comércio de Produtos Hospitalares EIRELI EPP Objeto:
Fornecimento de extensores tipo dreno para aspiração
cirúrgica Vigência: 12 meses Valor: R$ 36.750,00
Assinatura: 02/08/2016
Contrato de Prestação de Serviços: 021401/2016-
CGLC PA: 18176/2016 Contratante: PG Contratada:
São Judas Arte e Lazer Ltda - ME Objeto: Contratação
de instituição de ensino especial para inclusão do aluno
Bernardo Santos Pereira Vigência: 12 meses contados
da data de sua assinatura, ou em prazo inferior mediante
decisão Judicial favorável ao contratante Valor: R$
40.539,00 Assinatura: 03/08/2016
Contrato de Prestação de Serviços: 021501/2016-
CGLC PA: 15846/2016 Contratante: PG Contratada:
São Judas Arte e Lazer Ltda - ME Objeto: Contratação
de Instituição especializada em inclusão para Serviços
Especializados em Fonoaudiologia, Fisioterapia, Terapia
Ocupacional, Hidroterapia e Equoterapia para atendimento
da aluna Evelyn Plaza Aldunate Vigência: 12 meses
contados da data de sua assinatura, ou em prazo inferior
mediante decisão Judicial favorável ao contratante Valor:
R$ 40.539,00 Assinatura: 03/08/2016
Contrato de Fornecimento: 021601/2016-CGLC PA:
61033/2015 Contratante: PG Contratada: Fresenius
Hemocare Brasil Ltda Objeto: Fornecimento de reagente
de glóbulos vermelhos e outros Vigência: 12 meses
Valor: R$ 24.264,84 Assinatura: 04/08/2016
Termo de Aditamento: 01-019001/2015-CGLC
Contrato de Prestação de Serviços: 019001/2015-
DCC PA: 65298/2014 Contratante: PG Contratado:
São Judas Arte e Lazer Ltda - ME Objeto: Contratação
de instituição de ensino para serviços de Equoterapia e
outros para o aluno João Victor dos Santos Finalidade:
Prorrogação do prazo de vigência do Contratual
Vigência: 12 meses, até 06/07/2017 Valor: R$
18.312,00 Assinatura: 06/07/2016
Termo de Aditamento: 01-031801/2015-CGLC
Contrato de Prestação de Serviços: 031801/2015-
DCC PA: 24659/2014 Contratante: PG Contratado:
Rede Paulista de Controle Social da Tuberculose –
RPCSTB Objeto: Contratação de instituições privadas
sem fins lucrativos para realização de Projetos de Ação
Comunitária em Tuberculose Finalidade: 1 - Prorrogação
do prazo de vigência do Contrato de Prestação de
serviços, 2 – Dilação do prazo de execução por mais 02
meses Vigência: 02 meses, até 16/09/2016 Execução:
10 meses Assinatura: 15/07/2016
Termo de Aditamento: 02-017801/2015- CGLC
Contrato de Prestação de Serviços: 017801/2015-
DCC PA: 57904/2013 Contratante: PG Contratado:
Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda Objeto:
Contratação de empresa na execução de obras de micro-
drenagem, guias, sarjetas, pavimentação asfáltica e
passeio em concreto na Av. Cumbica no trecho
compreendido entre a Rua Simão Pereira e Praça Estrela
do Norte e canal no trecho compreendido entre a Rua
Simão Pereira e a Rua Ouro Verde de Goiás – Cidade
Industrial Satélite de Cumbica, Município de Guarulhos/
SP Finalidade: Acréscimo no valor de R$ 335.013,00
referente reprogramação dos serviços; 2- Dilação do
prazo de execução dos serviços, acrescentando mais
02 meses ao prazo estabelecido inicialmente, com as
consequentes alterações das cláusulas 2- Prazo e 3-
Valor e Recurso Valor: R$ 8.728.405,56 Execução: 18
meses Assinatura: 02/08/2016
Termo de Apostilamento ao Contrato de Prestação
de Serviços: 004201/2015 – CGLC PA: 21503/2014
Contratante: PG Contratada: Absoluta Elevadores
Automação e Informática Ltda - ME Objeto: Prestação
de Serviços Especializados de Manutenção Preventiva
e Corretiva em Elevadores Finalidade: Reajuste de
preços e atualização do valor estimativo Valor: R$
80.056,35 Assinatura: 20/07/2016
Por omissão do dia 24/06/16 Termo de Rerratificação
e Aditamento: 01-017901/2015-DCC Contrato de
Prestação de Serviços: 017901/2015-DCC PA: 15926/
2015 Contratante: PG Contratado: América Net Ltda
Objeto: Prestação de serviços de Telecomunicações
Finalidade: 1) Retificar e ratificar a Finalidade e a
cláusula II – Do Prazo do Termo de Aditamento nº 01-
017901/2015-DCC 2) Supressão mensal no valor de
R$ 53.680,00, corresponde a redução de 22 unidades
do item 02, alterando consequentemente a cláusula 2.

Descrição e Condições do contrato em referência; 3)
Prorrogação do prazo de vigência contratual, Vigência:
03 meses, até 22/09/2016 Valor: R$ 344.040,00
Assinatura: 22/06/2016
REVOGAÇÃO DE CERTAME
P.A. 1349/2015
Pregão Presencial nº 396/2015-DCC
Fundamento: Artigo 49 da Lei 8666/93 e demais
alterações
APLICAÇÃO DE PENALIDADE E ABERTURA DE
PRAZO DE RECURSO
PA 28859/2015 - Contrato de Prestação de Serviços
Nº 027901/2015-DCC
Comunico a empresa BRISAMAX COMÉRCIO,
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR
CONDICIONADO EIRELI - EPP - CNPJ. 15.504.692/
0001-82, que foi aplicada a penalidade de
ADVERTÊNCIA, amparado nos termos do item 6.1
“letra a” do Contrato em referência, bem como no Inciso
I do Artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações
Fica aberto prazo para a interposição de recurso pelo
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da
presente publicação.
Comunicamos que o processo encontra-se com vistas
franqueados aos interessados, no Departamento de
Compras e Contratações, situado à Rua Padre
Celestino, 475 – Jardim Santa Francisca - Centro -
Guarulhos.
EXTRATO DE ATAS:
CONFORME PRECEITUA O § 3º DO ARTIGO 15 DO
DECRETO 23454/05, TORNAMOS PÚBLICO:
PA 7721/2016 – ARP 018411/2016 -CGLC – Pregão
159/2016 – Contratante: PG – Objeto: prestação de
serviços laboratoriais visando a análise físico-química
de resíduos provenientes do desassoreamento e
limpeza de rios, córregos, lagos e demais corpos d´água
no município de guarulhos, compondo laudo técnico
correlacionado a caracterização destes resíduos
visando a destinação adequada dos mesmos. –
Fornecedor: EP ENGENHARIA DO PROCESSO LTDA
- Vigência: 12 meses. Ass: 28/07/2016. Lote Único - 1
Serviços laboratoriais visando a análise físicoquímica
de resíduos provenientes do desassoreamento e
limpeza de rios, córregos, lagos e demais corpos d
água no município de guarulhos, compondo laudo técnico
correlacionado à caracterização destes resíduos
visando a destinação adequada dos mesmos.- serviço
-12 - serviços - R$ 1.836,00
TERMO DE ADITAMENTO Nº 02-023711/2015-DCC -
PA 37464/2015 – ARP 023711/2015 – Contratante: PG –
Fornecedor: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA. - Objeto: Fornecimento de leite, suco
de frutas, bebida de soja e outros, para atender mandado
judicial. FINALIDADE: Cancelamento do item 04 por
solicitação da empresa, conforme parecer favorável e
deliberado pela autoridade competente, sendo que os
demais itens e especificações constantes na Ata de RP,
permanecem inalterados. Ass.: 01/08/2016.
PA 70686/2015 – ARP 018511/2016 -CGLC – Pregão
123/2016 – Contratante: PG – Objeto: Fornecimento de
materiais e serviços de infraestrutura de cabeamento
de redes física, lógica, elétricas e outras. – Fornecedor:
NET TELECOM INFORMÁTICA LTDA. Vigência: 12
meses. Ass: 01/08/2016. PLANILHA MÍNIMA DE
MATERIAIS PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES-
Item-Qtd. Anual Estimada-Unid-Descrição do Produto-
MARCA / MODELO / PROCEDÊNCIA-Preço
Unitário1.1-1-pç-Swtich Core do Tipo I-Modelo: HP 7510
Switch Chassis (JD238C)+ Modelo: 2x HPE 7500 2800W
AC Power Supply (JD219A)+Modelo: HPE 7500 8-port
10G SFP+ Module (JF290A) + Modelo: 2x HPE
384(JD194B) + Modelo: 2X HPE X600 512M Compact
Flash Card (JC685A)+Modelo: HPE 7500 24-port GbE
SFP Module (JD203B) + Modelo: 2 X HPE 7500 24-port
Gig-T Module (JD 204B) + modelo: hpe 1y 24x7 7510
Swt products FC SVC [for JD 238 C] - (U3PU7E)
MARCA: HPE – PROCEDÊNCIA: IMPORTADO. -R$
738.243,82-1.2-2-pç-Switch Topo de Rack Tipo I-Modelo:
HPE5900AF-48G-4XG-2QSFP+Switch (JG510A)+
Modelo: 2 X HPE 58x0AF 650W AC Power Supply
(JC680A) + Modelo: 2 x HPE 58x0AF Frt (ports)-Bck(pwr)
Fan Tray (JC683A) + Modelo: HPE X 240 40G QSFP +
QSFP+ 1M DAC Cable (JG326A) + MODELO HPE 1y
24 X 7 HPE 5900AF – 48 2QSFP Swt FC SVC [for
JG510A] (U3PQ7E) – MARCA HPE – PROCEDÊNCIA:
IMPORTADO-R$ 105.529,32-1.3-3-pç-Switch
Distribução Tipo I-MODELO: HPE 5800-24G Switch
(JC100B) + MODELO: HPE 1y 4hr Exch HPE 580X-24
Swt pdt FC SVC [for JC100B] (U1YR9E) – MARCA:
HPE – PROCEDÊNCIA: IMPORTADO.-R$ 71.763,54-
1.4-3-pç-Switch Distribução Tipo II-MODELO: HPE HI
5500-24G-4SFP w/2 Intf Slts Switch (JG311A) + Modelo:
2x HPE 5500 150WAC Power Supply (JD362A) + Modelo:
HPE 1y 4hr Exch HPE 5500-24 HI Swt fc svc [for
JG311A) (U1YR5E) – Marca: HPE – PROCEDÊNCIA:
IMPORTADO.-R$ 73.843,30-1.5-20-pç-Switch de
Acesso Tipo I-Modelo: HPE 5130-24G-4SFP + El Switch
(JG975A) – Marca: HPE – PROCEDÊNCIA:
IMPORTADO-R$ 29.343,32-1.6-3-pç-Switch de Acesso
Tipo II-Modelo: HPE 5130-48G PoE + 4SFP + 1-slot HI
(JH326A) + MODELO HPE X 362 1110W AC PoE Power
Supply (JG545A) – Marca: HPE – PROCEDÊNCIA:
IMPORTADO-R$ 60.350,16-1.7-150-pç-Switch de
Acesso Tipo III-Modelo: HPE 3600-24 v2 El Switch
(JG299B) – Marca: HPE – PROCEDÊNCIA:
IMPORTADO-R$ 12.237,16-1.8-3-pç-Switch de Acesso
Tipo IV-Modelo: HP 3600-48 PoE + v2 El Switch (JG302C)
– Marca: HPE – PROCEDÊNCIA: IMPORTADO-R$
41.043.82-1.9-150-pç-Switch de Acesso Tipo V-Modelo:
HPE 1920 - 24G Switch (JG924A) – Marca: HPE –
PROCEDÊNCIA: IMPORTADO-R$ 5.468,58-1.10-1-sw-
Módulo Adicional NTA – Analise de Trafego de Rede-
Modelo: HPE IMC NTA SW Mod w/5-node E-LTU
(JG750AAE) + 49 Modelo: HPE IMC NTA SW Mod Add
node E-LTU - Marca: HPE – PROCEDÊNCIA:
IMPORTADO-R$ 39.277,38-1.11-12-sw-Licença
Adicional do Software de Gerenciamento de Rede-
Modelo: HPE IMC Std and Ent Add 50-node E-LTU
(JG749AAE) –Marca: HPE – PROCEDÊNCIA:
IMPORTADO-R$ 23.332,95-1.12-80-pç-Interface de
Fibra Óptica 1000 Base LX-Modelo: HPE X120 1G SFP
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LC LX Transceiver (JD119B) Marca: HPE –
PROCEDÊNCIA: IMPORTADO-R$ 10.101,32-1.13-14-
pç-Interface de Fibra Óptica 10.000 BaseLR-Modelo:
HPE X130 10G SFP LC LR Transceiver (JD094B)
Marca: Marca: HPE – PROCEDÊNCIA: IMPORTADO-
R$ 31.376,71-1.14-1-pç-Appliance Dedicado a DHCP,
DNS e IPAM Tipo I-MODELO: Trinzic 820 w/1 HDD500
disk, 1 PSU-AC (TE-820-HW-AC) + MODELO: 1 YR
Premium Maint for TE-820-HW-AC (TE-MAIN-820-HW-
AC-01) + MODELO: Trinzic 820 NS1GRID Software
Package. Requires Trinzic 820-HW w/ PSUs and disks
(TE-820-SW-NS1GRID) + MODELO: 1 YR Premium
Maint for TE-820-SW-NS1GRID (TE-MAIN-820-SW-
NS1GRID-01) + MODELO: Option, Trinzic 800, 1400
and 2200 series rack rail kit for 4-post racks 600 – 900
mm deep, adjustable (T-ADJUST-RAIL-4-600-900MM-
OPT) + MODELO: Power Cord, 14Gauge, Brazil (IB-
POWER-CORD-14G-BR) – MARCA: INFOBLOX
PROCEDÊNCIA: IMPORTADO-R$ 140.467,77-1.15-
400-pç-Access Point Tipo I-MODELO: Aruba Instant
IAP-215 Wireless Acess Point, 802.11n/ac, 3x3:3. Dual
radio, integrated antennas (AIP-215-RW) + MODELO:
30w 802.3at POE midspan injector, 10/100/1000Base-
T Ethernet (PD-9001GR-AC) – Marca: Aruba – MODELO:
IMPORTADO-R$ 8.842,58-1.16-10-pç-Access Point Tipo
II-MODELO: Aruba Instant IAP – 274 Outdoor Wireless
Acess Point, 802.11n/ac, 3x3:3, dual radio, antenna
connectors + MODELO: Aruba 270 Series Outdoor AP
Long Mount Kit. Pole/Wall Mount for AP-270. Positions
AP 300 mm from vertical mounting asset+ MODELO: 1
Port 802.3at PoE Midspan 10/100/1000 30w Outdoor +
MODELO: Pole / Mast mount kit for Outdoor POE
midspan injectors+ MODELO 2x Set of 3 (H x 1/ V x 2
Polarization) 5 GHz. Omni – directional, 5dBi, Direct-
mount, N-type connectors. Pole mount, I-beam, and
ceilingtile mount hardware included. Requires N-male
to N-female extention cable if not used in direct mount.
Outdoor use. + MODELO 2x Set of 3 (Hx1/ Vx2
Polarization) 2.4GHz Omnidirectional, 5dBi, Direct-
mount, I-beam, and ceiling tile mount hardware included.
Requires N-male to N-female extention cabe if not
used in direct mount. Outdoor use. + MODELO: Aruba
Outdoor Antenna Lightning Arrestor for outdoor Acess
Points: Single, In- line lightening arrester with N-type
Male to N-type Female interface. Supports RF frequency
passthrough of 2Ghz – 6Ghz. - MARCA: ARUBA –
PROCEDÊNCIA: IMPORTADO-R$ 28.034,17-1.17-
7.930-m-Cabo UTP 04p 24 AWG Cat.6A-MODELO:
Cabo eletrônico GIGALAN AUGMENTED CAT.6A 23
AWGX4P F/UTP CMR (23370005) – MARCA:
FURUKAWA – PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$ 14,63-
1.18-106-pç-Patch Cord 4p RJ45 / RJ45 01,5m Cat.6A-
MODELO: PATCH CORD F/UTP GIGALAN
AUGEMENTED CAT.6A-CM T568A/B-1.5M-CINZA
(BLINDADO) – (35085010) – MARCA: FURUKAWA /
PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$ 169,86-1.19-326-pç-
Patch Cord 4p RJ45 / RJ45 02,5m Cat.6A-MODELO:
PATCH CORD F/UTP GIGALAN AUGEMENTED
CAT.6A-CM T568A/B-2.5M-CINZA (BLINDADO) –
(35085011) – MARCA: FURUKAWA / PROCEDÊNCIA:
NACIONAL-R$ 212,92-1.20-432-pç-Conector RJ-45
Fêmea Jack Cat.6A - Blindado-MODELO: CONECTOR
FÊMEA CAT.6A F/UTP T568A/B BLINDADO -
TOOLLESS (35080101) – MARCA: FURUKAWA. /
PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$ 145,93-1.21-24-pç-
Patch panel modular descarregado 24 posições 19"-
MODELO: Patch Panel Descarregado Modular 24P
Blindado 19polx1U (35050234) MARCA: FURUKAWA /
PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$ 593,41-1.22-195.200-
m-Cabo UTP 04p 24AWG Cat.6-MODELO: CABO ELET.
GIGALAN U/UTP 23AWGX4P CAT.6 CM RoHS
(23400044) MARCA: FURUKAWA/ PROCEDÊNCIA:
NACIONAL-R$ 4,27-1.23-2.800-pç-Patch Cord 4p RJ45/
RJ45 1,5m Cat.6-MODELO: PATCH CORD U/UTP
GIGALAN CAT.6-CM T568A/B (35123302) – 1.5M –
MARCA: FURUKAWA/ PROCEDÊNCIA: NACIONAL -
R$ 42,73-1.24-3.600-pç-Patch Cord 4p RJ45/RJ45 2,5m
Cat.6-MODELO: PATCH CORD U/UTP GIGALAN
CAT.6-CM T568A/B (35123304) – 2.5M – MARCA:
FURUKAWA/ PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$ 53,26-
1.25-3.200-pç-Conector RJ-45 Fêmea Cat.6-MODELO:
CONECTOR FÊMEA GIGALAN CAT.6 PREMIUM -
BRANCO (35060601) MARCA: FURUKAWA/
PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$ 63,11-1.26-165-pç-
Patch Panel 24p RJ45 Cat.6-MODELO: PATCH PANEL
GIGALAN CAT.6 24 POSICOES T568A/B (35030162)
MARCA: FURUKAWA / PROCEDÊNCIA: NACIONAL -
R$ 1.117,98-1.27-1.300-pç-Surface box 2 posições-
MODELO: SURFACE BOX – PARA 2 TOMADAS RJ45
CAT.6 FÊMEA (35050258) MARCA: FURUKAWA /
PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$ 20,26-1.28-38-pç-
Bloco de Conexão 110 IDC Categoria 6-MODELO: Bloco
de Conexão 110IDC (35050182) + MODELO: 3x
conjuntos de 10 un conector 110IDC Cat.5e (35050374)
MARCA: FURUKAWA / PROCEDÊNCIA: NACIONAL-
R$ 275,08-1.29-3.600-pç-Cabo CTP-APL de 10 PARES-
MODELO: Cabo CTP-APL de 10 PARES (14300041)
MARCA: FURUKAWA / PROCEDÊNCIA: NACIONAL-
R$ 7,56-1.30-120-pç-Caixa do Tipo TAR de 10 Pares-
MODELO: TAR 10+Módulo de Poteção CX TAR- MARCA:
BARGOA / PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$ 1.362,58-
1.31-44.225-m-Cabo Utp 04 Pares 24 Awg - Categoria
5e Azul-MODELO: CABO ELET. MULTI-LAN U/UTP
24AWGX4P CAT.5E CM AZ RoHS (23200080) MARCA:
FURUKAWA / PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$ 2,15-
1.32-700-pç-Patch Cord 4p RJ45/RJ45 1,5m-Categoria
5e Azul-MODELO: PATCH CORD U/UTP MULTILAN
CAT.5E – CM – T568A/B – 1.5M – AZUL (35103602) –
MARCA: FURUKAWA / PROCEDÊNCIA: NACIONAL-
R$ 16,72-1.33-1.050-pç-Patch Cord 4p RJ45/RJ45
2,5m- Categoria 5e Azul-MODELO: PATCH CORD U/
UTP MULTILAN CAT.5E – CM – T568A/B – 2.5M –
AZUL (35103604) – MARCA: FURUKAWA /
PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$ 22,14-1.34-800-pç-
Conector RJ-45 Fêmea - Categoria 5e-MODELO:
CONECTOR FEMEA MULTILAN CAT.5E – BRANCO
(35060501) – MARCA: FURUKAWA / PROCEDÊNCIA:
NACIONAL-R$ 22,17-1.35-44-pç-Patch Panel -
Categoria 5e-MODELO: PATCH PANEL MULTILAN
CAT.5E 24 POSIÇÕES T568A/B (35030152) - MARCA:
FURUKAWA/ / PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$
463,97-1.36-350-pç-Surface Box – Para 2 Tomadas RJ45

Fêmea-MODELO: SURFACE BOX – PARA 2 TOMADAS
RJ45 FÊMEA (35050258) – MARCA: FURUKAWA /
PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$ 24,28-1.37-30-pç-
Bloco de Conexão 110 IDC-MODELO: Bloco de
Conexão 110IDC (35050182) + MODELO: 3x conjuntos
de 10 un conector 110IDC Cat.5e (35050374) - MARCA:
FURUKAWA / PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$ 642,64-
1.38-1.000-m-Cabo CI 2 pares-MODELO: CABO
TELEFONICO FAST CIT 50x02P ROHS (24300097) -
MARCA: FURUKAWA / PROCEDÊNCIA: NACIONAL-
R$ 4,23-1.39-1.000-m-Cabo CCI 20 pares-MODELO:
CABO TELEFONICO FAST CIT 50x20P ROHS
(24300031) - MARCA: FURUKAWA / PROCEDÊNCIA:
NACIONAL-R$ 13,27-1.40-3.500-m-Cabo CCI 50 pares-
MODELO: CABO TELEFONICO FAST CIT 50x50P
ROHS (24300033) - MARCA: FURUKAWA /
PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$ 21,97-1.41-15-pç-
Shelter Completo-MODELO: Shelter Alumínio Completo
– MARCA ALSOR / SMS / PROCEDÊNCIA:
NACIONAL-R$ 3.173,71-1.42-60-pç-Rack 12U-
MODELO: Mini Rack de Parede 12570mm x 19”. Porta
Frontal aço/vidro cristal temperado. Fechamentos
laterais removíveis com fecho rápido. Teto com flange
removível. 2 Pares de Planos. 1 Kit de ventilação com
02 ventiladores no teto bivolt. 1 Calha 19” com 04
tomadas padão NBR 14136 20A. (TSM20 – 191257) –
MARCA: TRISUL / PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$
1.379,45-1.43-110-pç-Rack 16U-MODELO: Mini Rack
de Parede 16570mm x 19”. Porta Frontal aço/vidro cristal
temperado. Fechamentos laterais removíveis com fecho
rápido. Teto com flange removível. 2 Pares de Planos. 1
Kit de ventilação com 02 ventiladores no teto bivolt. 1
Calha 19” com 04 tomadas padão NBR 14136 20A.
(TSM20 – 191657) – MARCA: TRISUL /
PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$ 1.598,32 - 1.44-8-pç-
Rack 24U-MODELO: Rack Piso Trisul 24570mm x 19”.
Porta Frontal aço/vidro cristal temperado. Fechamentos
laterais removíveis com fecho rápido. Teto com flange
removível. 2 Pares de Planos. 1 Kit de ventilação com
02 ventiladores no teto bivolt. 1 Calha 19” com 04
tomadas padão NBR 14136 20A. (TSM20 – 192457) –
MARCA: TRISUL / PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$
2.429,15-1.45-12-pç-Rack 44U-MODELO: RACK
FECHADO FACILITY – ENTERPRISE 44U (35150092)
+ 4x EXAUSTORES – MARCA: FURUKAWA /
PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$ 6.383,47-1.46-834-pç-
Organizador Horizontal De Cabos De 1U 19”-MODELO:
GUIA DE CABOS HORIZONTAL FECHADO 1U ALTA
DENSIDADE (35150039) – MARCA: FURUKAWA /
PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$ 210,49-1.47-1.100-m-
Cinta Tipo Velcro-MODELO: GT. 50X8 – MARCA:
HELLERMANN / PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$
17,67-1.48-3.000-pç-Abraçadeira De Nylon-MODELO:
T50R – MARCA - HELLERMANN / PROCEDÊNCIA:
NACIONAL-R$ 0,15-1.49-10.000-m-Etiquetas De Vinil
Para Uso Interno/Externo-MODELO: Tze-FX251 e Tze-
221 – MARCA: BROTHER / PROCEDÊNCIA:
NACIONAL-R$ 14,92-1.50-6.672-pç-Conjunto Para
Fixação Em Racks-MODELO: Porca Gaiola e Parafuso
M5 – MARCA: MOREIRA METALÚRGICA /
PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$ 0,37-1.51-12-pç-
Suporte Para Periféricos-MODELO: MULTIPROJETOR-
M LED-180 – MARCA: MULTIVISÃO / PROCEDÊNCIA:
NACIONAL-R$ 358,02-SERVIÇOS PONTOS DE
TELECOMUNICAÇÕES-Item-Qtd. Anual Estimada-
Unid-Descrição do Produto-MARCA / MODELO /
PROCEDÊNCIA-Preço Unitário-1.52-350-sv-Vistoria
Técnica de 1 Técnico ou Engenheiro Responsável para
levantamento e posterior execução de projeto (3 horas
por local).-NET TELECOM-R$ 409,50-1.53-280-sv-
Projeto de dimensionamento de materiais de um local
até 30 pontos-NET TELECOM-R$ 273,00-1.54-200-sv-
Projeto de dimensionamento de materiais de um local
até 100 pontos-NET TELECOM-R$ 546,00-1.55-100-
sv-Projeto de dimensionamento de materiais de local
acima de 100 pontos-NET TELECOM-R$ 819,00-1.56-
350-sv-Vistoria Técnica e Projeto para Manutenção de
rede -NET TELECOM-R$ 327,60-1.57-4.216-sv-
Implantação de ponto de rede CAT.5E, CAT. 6 e CAT.
6A. Os serviços incluem, instalação com o lançamento
do cabo UTP, conectorização em ambas as
extremidades com tomadas RJ45 fêmea (obedecendo
os padrões do local), abraçadeiras plásticas, velcro e
parafusos, incluindo certificação com emissão de
relatórios e identificação com etiquetas (5 por ponto).
Sem fornecimento de materiais-NET TELECOM-R$
191,10-1.58-300-sv-Implantação de ponto de telefonia.
Os serviços incluem, instalação com o lançamento do
cabo CI, conectorização em ambas as extremidades
com tomadas RJ45 fêmea (obedecendo os padrões do
local), abraçadeiras plásticas, velcro e parafusos,
incluindo teste e identificação com etiquetas (5 por
ponto). Sem fornecimento de materiais-NET TELECOM-
R$ 122,85-1.59-800-sv-Identificação, reorganização,
conectorização e certificação de pontos UTP 04 pares
Cat. 5e, Cat.6 e Cat6A. Sem o fornecimento de
materiais-NET TELECOM-R$ 67,50-1.60-1.000-sv-
Remanejamento e Reparo de ponto de rede CAT.5E,
CAT. 6 e Cat. 6A., ou ponto Telefônico. Sem o
fornecimento de materiais.-NET TELECOM-R$ 162,00-
1.61-240-sv-Instalação e Fixação de Patch Panel no
Rack sem conectorização. Sem o fornecimento de
materiais.-NET TELECOM-R$ 81,90-1.62-170-sv-
Instalação e Fixação de Rack de 12 ou 16 U’s. Sem
fornecimento de materiais-NET TELECOM-R$ 136,50-
1.63-20-sv-Instalação e Fixação de Rack de 24 ou 44
U’s. Sem fornecimento de materiais-NET TELECOM-
R$ 300,30-1.64-1-sv-Serviço de Instalação e
Configuração do Item 01. Swtich Core do Tipo I.-NET
TELECOM-R$ 42.588,00-1.65-2-sv-Serviço de
Instalação e Configuração do Item 02. Switch Topo de
Rack Tipo I.-NET TELECOM-R$ 6.006,00-1.66-6-sv-
Serviço de Instalação e Configuração do Item 1.03 e
1.04 - Switch Distribução Tipo I e II.-NET TELECOM-
R$ 1.638,00-1.67-226-sv-Serviço de Instalação e
Configuração do Item 1.05, 1.06, 1.07, 1.08 e 1.09 -
Switch de Acesso Tipo I, II, III, IV e V.-NET TELECOM-
R$ 464,10-1.68-1-sv-Serviço de Instalação e
Configuração do Item 1.10 - Software de Gerenciamento
de Rede-NET TELECOM-R$ 11.209,38-1.69-12-sv-
Serviço de Instalação e Configuração do Item 1.11 -
Licença Adicional do Software de Gerenciamento de

Rede-NET TELECOM-R$ 1.173,90-1.70-94-sv-Serviço
de Instalação e Configuração do Item 1.12 e 1.13 -
Interface de Fibra Óptica 1000Base LX e Interface de
Fibra Óptica 10.000BaseLR -NET TELECOM-R$ 232,05-
1.71-1-sv-Serviço de Instalação e Configuração do Item
1.14 - Appliance Dedicado a DHCP, DNS e IPAM Tipo
I-NET TELECOM-R$ 26.754,00-1.72-400-sv-Serviço de
Instalação e Configuração do Item 1.15 - ACCESS
POINT TIPO I-NET TELECOM-R$ 327,60-1.73-10-sv-
Serviço de Instalação e Configuração do Item 1.16 -
ACCESS POINT TIPO II-NET TELECOM-R$ 324,00-
1.74-40-sv-Vistoria Técnica de 1 Técnico ou Engenheiro
Responsável para levantamento e Site Survey posterior
execução de projeto (3 horas por local), para o Item
1.15 ou 1.16.-NET TELECOM-R$ 1.215,00-PLANILHA
MÍNIMA DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA -
Item-Qtd. Anual Estimada-Unid-Descrição do Produto-
MARCA / MODELO / PROCEDÊNCIA-Preço Unitário-
2.1-A-110-br-ELETROCALHA PERFURADA 100X100
mmX3000mm-MODELO: ELETROCALHA (N0610)
(100x100mm) – MARCA: NEPPE / PROCEDÊNCIA:
NACIONAL-R$ 94,28—B-110-pç-TAMPA PARA
ELETROCALHA PERFURADA #20 100X100X3000mm-
MODELO: TAMPA (N0600) (100mm) - MARCA: NEPPE
/ PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$ 31,50—C-11-pç-
CURVA HORIZONTAL PERFURADA #20 100X100mm
90º -MODELO: CURVA HOR (N0640) (100x100mm) –
MARCA: NEPPE / PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$
40,88—D-11-pç-CURVA VERTICAL EXTERNA
PERFURADA #20 100X100mm-MODELO: CURVA
VERT (N0660) (10x100mm) – MARCA: NEPPE /
PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$ 40,28—E-6-pç-TÊ
HORIZONTAL PERFURADO #20 100X100mm-
MODELO: TE HOR (N0710) (100x100mm) – MARCA:
NEPPE / PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$ 44,55—F-
220-pç-SUPORTE DUPLO 100X100-MODELO: SUP
DUPLO (N0840) (100x100mm) – MARCA: NEPPE /
PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$ 6,98—G-220-pç-
JUNÇÃO LATERAL 100mm-MODELO: JUN LAT
(N0820) (100mm) – MARCA: NEPPE / PROCEDÊNCIA:
NACIONAL-R$ 4,16—H-1.760-pç-PARAFUSO
CABEÇA LENTILHA 1/4"X 5/8"-MODELO: PARAF CAB
LENT – MARCA: CISER PARAFUSOS E PORCAS /
PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$ 0,30—I-1.760-pç-
PORCA 3/8"-MODELO: PORCA 3/8 – MARCA: CISER
PARAFUSOS E PORCAS / PROCEDÊNCIA:
NACIONAL-R$ 0,16—J-1.760-pç-ARRUELA LISA DE
3/8"-MODELO: ARRUELA 3/8 – MARCA: CISER
PARAFUSOS E PORCAS / PROCEDÊNCIA:
NACIONAL-R$ 0,07—K-110-pç-VERGALHÃO ROSCA
TOTAL 3/8" X 3000-MODELO: VERGALHÃO ROSCA
TOTAL 3/8 – MARCA: CISER PARAFUSOS E PORCAS
/ PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$ 30,38- 2.1-L-495—
CHUMBADOR UR 3/8"-MODELO: CHUMBADOR 3/8
– MARCA: QUALITY FIX DO BRASIL /
PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$ 3,87-2.2-A-1.300-br-
ELETROCALHA PERFURADA 200X100X3000 mm-
MODELO: ELETROCALHA (N0610) (200x100mm) –
MARCA: NEPPE / PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$
102,60—B-1.300-br-TAMPA PARA ELETROCALHA
PERFURADA #20 200X100X3000mm-MODELO:
TAMPA (N0600) (200 mm) – MARCA: NEPPE /
PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$ 63,27—C-130-pç-
CURVA HORIZONTAL PERFURADA #20 200X100mm
90º -MODELO: CURVA HOR (N0640) (200x100mm) –
MARCA: NEPPE / PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$
54,90—D-130-pç-CURVA VERTICAL EXTERNA
PERFURADA #20 200X100mm-MODELO: CURVA
VERT (N0660) (200x100mm) – MARCA: NEPPE /
PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$ 50,40—E-65-pç-TÊ
HORIZONTAL PERFURADO #20 200X100mm-
MODELO: TE HOR (N0710) (200x100mm) – MARCA:
NEPPE / PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$ 56,70—F-
2.600-pç-SUPORTE DUPLO 200X100-MODELO: SUP
DUPLO (N0840) (200x100mm) – MARCA: NEPPE /
PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$ 6,55—G-2.600-pç-
JUNÇÃO LATERAL 100mm-MODELO: JUN LAT
(N0820) (100mm) – MARCA: NEPPE / PROCEDÊNCIA:
NACIONAL-R$ 6,98-H-20.800-pç-PARAFUSO CABEÇA
LENTILHA 1/4"X 5/8"-MODELO: PARAF CAB LENT –
MARCA: CISER PARAFUSOS E PORCAS /
PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$ 0,34—I-20.800-pç-
PORCA 3/8"-MODELO: PORCA 3/8 – MARCA: CISER
PARAFUSOS E PORCAS / PROCEDÊNCIA:
NACIONAL-R$ 0,16—J-20.800-pç-ARRUELA LISA DE
3/8"-MODELO: ARRUELA 3/8 – MARCA: CISER
PARAFUSOS E PORCAS / PROCEDÊNCIA:
NACIONAL-R$ 0,07-2.2-K-1.300-pç-VERGALHÃO
ROSCA TOTAL 3/8" X 3000-MODELO: VERGALHÃO
ROSCA TOTAL – MARCA: CISER PARAFUSOS E
PORCAS / PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$ 30,38—
L-5.850-pç-CHUMBADOR UR 3/8"-MODELO:
CHUMBADOR UR 3/8 – MARCA: QUALITY FIX DO
BRASIL / PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$ 3,87-2.3-
A-280-br-ELETROCALHA PERFURADA 300X100
mmX3000-MODELO: ELETROCALHA (N0610)
(300x100mm) – MARCA: NEPPE / PROCEDÊNCIA:
NACIONAL-R$ 147,15—B-280-br-TAMPA (N0600)
(300mm)-MODELO: TAMPA (N0600) (300mm) –
MARCA: NEPPE / PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$
60,98 - -C-28-pç-CURVA HOR (N0640) (300x100mm)-
MODELO: CURVA HOR (N0640) (300x100mm) –
MARCA: NEPPE / PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$
61,65—D-28-pç-CURVA VERT EXT (N0660)
(300x100mm)-MODELO: CURVA VERT EXT (N0660)
(300x100mm) – MARCA: NEPPE / PROCEDÊNCIA:
NACIONAL-R$ 60,08—E-14-pç-TE HOR (N0710)
(300x100mm)-MODELO: TE HOR (N0710)
(300x100mm) – MARCA: NEPPE / PROCEDÊNCIA:
NACIONAL-R$ 70,20—F-560-pç-SUP DUPLO (N0840)
(300x100mm)-MODELO: SUP DUPLO (N0840)
(300x100mm) – MARCA: NEPPE / PROCEDÊNCIA:
NACIONAL-R$ 6,95 - G-560-pç-JUN LAT (N0820)
(100mm)-MODELO: JUN LAT (N0820) (100mm) –
MARCA: NEPPE / PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$
7,20—H-4.480-pç-PARAF CAB LENT-MODELO: PARAF
CAB LENT – MARCA: CISER PARAFUSOS E PORCAS
/ PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$ 0,34— I-4.480-pç-
PORCA 3/8-MODELO: PORCA 3/8 – MARCA: CISER
PARAFUSOS E PORCAS / PROCEDÊNCIA:
NACIONAL-R$ 0,16— J-4.480-pç-ARRUELA 3/8-
MODELO: ARRUELA 3/8 – MARCA: CISER

PARAFUSOS E PORCAS / PROCEDÊNCIA:
NACIONAL-R$ 0,07-2.3-K-280-pç-VERGALHÃO
ROSCA TOTAL-MODELO: VERGALHÃO ROSCA
TOTAL – MARCA: CISER PARAFUSOS E PORCAS /
PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$ 30,38—L-1.260-pç-
CHUMBADOR UR 3/8-MODELO: CHUMBADOR UR
3/8 – MARCA: QUALITY FIX DO BRASIL /
PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$ 3,87-2.4-A-5.100-br-
ELETRODUTO GALVANIZADO ELETROLÍTICO 1”-
MARCA: ELECON (Eletrodutos – Linha Médio/Semi-
Pesado) / PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$ 52,29—B-
895-pç-CURVA GALVANIZADA ELETROLÍTICA 90º DE
1"-MARCA: ELECON (Eletrodutos – Linha Médio/Semi-
Pesado) / PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$ 8,78—C-
5.100-pç-ABRAÇADEIRA TIPO D GE DE 1" COM
CUNHA-MODELO: JDC1 – MARCA: JEA /
PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$ 1,89-D-895-pç-
CONDULETE DE ALUMÍNIO MÚLTIPLO “X” DE 1"
COM TAMPA CEGA-MODELO: Condulet Multiplo X 1”
(DM100-X) com tampa cega – MARCA: DAISA /
PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$ 10,80—E-895-pç-
TAMPA CONDULETE 1" 1 TOMADA-MODELO: TP
COND 1” COM 1 TOM – MARCA: DAISA /
PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$ 4,23—F-895-pç-
UNIDUT MÚLTIPLO DE 1"-MODELO: UM 100 (C-PB)
– MARCA: DAISA / PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$
3,24-G-1.020-pç-UNIDUT RETO DE 1"-MODELO: UR
100 (C-PB) – MARCA: DAISA / PROCEDÊNCIA:
NACIONAL-R$ 6,41—H-340-pç-CAIXA DE PASSAGEM
ALUMÍNIO 20X20cm-MODELO: CX DE PASS
ALUMINIO 20X20CM – MARCA: DAISA /
PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$ 102,08-I-510-pç-
UNIDUT CÔNICO DE 1"-MODELO: UC 100 (C-PB) –
MARCA: DAISA / PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$
5,40-J-510-pç-BUCHA ELETRODUTO DE 1"-MODELO:
BUC ELET 1” - MARCA: DAISA / PROCEDÊNCIA:
NACIONAL-R$ 1,10-K-510-pç-ARRUELA
ELETRODUTO DE 1"-MODELO: ARRUEL ELET DE
1” - MARCA: DAISA / PROCEDÊNCIA: NACIONAL-
R$ 0,74-L-10.200-pç-PARAFUSO SEXTAVADO S10-
MODELO: PAR SEXTAV S10 – MARCA: CISER
PARAFUSOS E PORCAS / PROCEDÊNCIA:
NACIONAL-R$ 0,68-M-10.200-pç-BUCHA NYLON S8-
MODELO: BUCHA NYLON S8 – MARCA: CISER
PARAFUSOS E PORCAS / PROCEDÊNCIA:
NACIONAL-R$ 0,05-2.5-A-310-br-ELETRODUTO
GALVANIZADO ELETROLÍTICO 2”-MARCA: ELECON
(Eletrodutos - Linha Médio/Semi-Pesado) /
PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$ 45,33-B-54-pç-CURVA
GALVANIZADA ELETROLÍTICA 90º DE 2"-MARCA:
ELECON (Eletrodutos – Linha Médio/Semi-Pesado) /
PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$ 40,05-C-310-pç-
ABRAÇADEIRA TIPO D GE DE 2" COM CUNHA-
MODELO: JDC2 GF – MARCA: JEA / PROCEDÊNCIA:
NACIONAL-R$ 2,53-D-54-pç-CONDULETE DE
ALUMÍNIO MÚLTIPLO “X” DE 2" COM TAMPA CEGA-
MODELO: Condulet Multiplo X2'’ (DM200-X) com tampa
cega – MARCA: DAISA / PROCEDÊNCIA: NACIONAL-
R$ 8,75-E-54-pç-UNIDUT MÚLTIPLO DE 2"-MODELO:
UM 200 (C-PB) – MARCA: DAISA / PROCEDÊNCIA:
NACIONAL-R$ 10,67-F-62-pç-UNIDUT RETO DE 2"-
MODELO: UR 200 (C-PB) – MARCA: DAISA /
PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$ 23,74-G-31-pç-
UNIDUT CÔNICO DE 2"-MODELO: UC 200 (C-PB) –
MARCA: DAISA / PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$
21,04-H-31-pç-BUCHA ELETRODUTO DE 2"-MODELO:
BUC ELET 2” - MARCA: DAISA / PROCEDÊNCIA:
NACIONAL-R$ 2,84-I-31-pç-ARRUELA ELETRODUTO
DE 2"-MODELO: ARRUEL ELET DE 2” - MARCA:
DAISA / PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$1,62-J-620-
pç-PARAFUSO SEXTAVADO S10-MODELO: PAR
SEXTAV S10 – MARCA: CISER PARAFUSOS E
PORCAS / PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$0,68 -K-
620-pç-BUCHA NYLON S8-MODELO: BUCHA NYLON
S8 – MARCA: CISER PARAFUSOS E PORCAS /
PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$ 0,052.6-A-340-br-
ELETRODUTO GALVANIZADO FOGO 1”-MARCA:
ELECON (13069) Eletrodutos – Linha Médio/Semi-
Pesado / PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$ 55,13-B-68-
pç-CURVA GALVANIZADA A FOGO 90º DE 1"-MARCA:
ELECON (14319) (Eletrodutos – Linha Médio/Semi-
Pesado) / PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$ 8,78-C-680-
pç-ABRAÇADEIRA TIPO D GF DE 1" COM CUNHA-
MODELO: JDC1 GF – MARCA: JEA / PROCEDÊNCIA:
NACIONAL-R$ 2,32-D-37-pç-CONDULETE DE
ALUMÍNIO MÚLTIPLO “X” DE 1" COM TAMPA CEGA-
MODELO: Condulet de Alumínio Multiplo X 1” (DM100-
X) com tampa cega – MARCA: DAISA /
PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$ 14,63-E-76-pç-
UNIDUT MÚLTIPLO DE 1"-MODELO: UMT 100 (C-
PB) – MARCA: DAISA / PROCEDÊNCIA: NACIONAL-
R$ 4,23-F-298-pç-UNIDUT RETO DE 1"-MODELO:
URT 100 (C-PB) – MARCA: DAISA / PROCEDÊNCIA:
NACIONAL-R$ 5,60-G-34-pç-CAIXA DE PASSAGEM
ALUMÍNIO 20X20cm-MODELO: CX DE PASS
ALUMINIO 20X20CM – MARCA: DAISA /
PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$ 102,08-H-85-pç-
UNIDUT CÔNICO DE 1"-MODELO: UCT 100 (C-PB) –
MARCA: DAISA / PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$
3,54-I-85-pç-BUCHA ELETRODUTO DE 1"-MODELO:
BUC ELET1” - MARCA: DAISA / PROCEDÊNCIA:
NACIONAL-R$ 1,13-J-85-pç-ARRUELA
ELETRODUTO DE 1"-MODELO: ARRUEL ELET DE
1” – MARCA: DAISA / PROCEDÊNCIA: NACIONAL-
R$ 0,74-K-1.360-pç-PARAFUSO SEXTAVADO S10-
MODELO: PAR SEXTAV S10 - MARCA: CISER
PARAFUSOS E PORCAS / PROCEDÊNCIA:
NACIONAL-R$ 0,68-L-1.360-pç-BUCHA NYLON S8-
MODELO: URT 100 (C-PB) – MARCA: DAISA-R$
0,052.7-A-1.500-br-ELETRODUTO GALVANIZADO
FOGO 2"-MODELO:BUCHA NYLON S8 – MARCA:
CISER PARAFUSOS E PORCAS / PROCEDÊNCIA:
NACIONAL-R$ 87,41-B-300-pç-CURVA GALVANIZADA
A FOGO 90º DE 2"-MARCA: ELECON (13098) –
Eletrodutos – Linha Médio/ Semi-Pesado /
PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$ 37,96-C-3.000-pç-
ABRAÇADEIRA TIPO D GF DE 2" COM CUNHA-
MODELO: JDC2 GF - MARCA: JEA / PROCEDÊNCIA:
NACIONAL-R$ 8,19-D-165-pç-CONDULETE DE
ALUMÍNIO MÚLTIPLO “X” DE 2" COM TAMPA CEGA-
MODELO: Condulet de Aluminio Multiplo x 2” (DM 100-
X) com tampa cega - MARCA: DAISA / PROCEDÊNCIA:
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NACIONAL-R$ 27,65-E-337-pç-UNIDUT MÚLTIPLO
DE 2"-MODELO: UMT 200 (C-PB) - MARCA: DAISA /
PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$ 10,67-F-1.316-pç-
UNIDUT RETO DE 2"-MODELO: URT 200 (C-PB) -
MARCA: DAISA / PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$
20,16-G-375-pç-UNIDUT CÔNICO DE 2"-MODELO:
UCT 200 (C-PB) - MARCA: DAISA / PROCEDÊNCIA:
NACIONAL-R$ 18,05-H-375-pç-BUCHA
ELETRODUTO DE 2"-MODELO: BUC ELET 2” -
MARCA: DAISA / PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$
2,84-I-375-pç-ARRUELA ELETRODUTO DE 2"-
MODELO: ARRUEL ELET DE 2” - MARCA: DAISA /
PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$ 1,62-J-6.000-pç-
PARAFUSO SEXTAVADO S10-MODELO: PAR SEXTAV
S10 – MARCA: CISER PARAFUSOS E PORCAS /
PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$ 0,68-K-6.000-pç-
BUCHA NYLON S8-MODELO: BUCHA NYLON S8 –
MARCA: CISER PARAFUSOS PORCAS /
PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$ 0,052.8-A-800-br-
CANALETA 55 X 35 mm, X2M-MODELO: 1122-07-BR
– MARCA: PARCUS / PROCEDÊNCIA: NACIONAL-
R$ 66,44-B-800-br-TAMPA 55X35X2000 -MODELO:
1122-08-BR – MARCA: PARCUS / PROCEDÊNCIA:
NACIONAL-R$ 53,66-C-100-pç-CURVA INTERNA 90°
RAIADA 55X35mm -MODELO: 1123-46-BR – MARCA:
PARCUS / PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$ 38,43-D-
100-pç-CURVA EXTERNA 90° RETA 55X35mm -
MODELO: 1123-47-BR – MARCA: PARCUS /
PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$ 45,00-E-100-pç-
CONEXÃO PAREDE TETO 55X35mm-MODELO: 1123-
52-BR – MARCA: PARCUS / PROCEDÊNCIA:
NACIONAL-R$ 72,05-F-100-pç-TERMINAL 55X35mm
-MODELO: 1129-05-BR – MARCA: PARCUS /
PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$ 19,24-G-3.200-pç-
FIXA CABO P/CANALETA 55X35mm -MODELO: 1129-
03-ZC – MARCA: PARCUS / PROCEDÊNCIA:
NACIONAL-R$ 2,932.9-A-740-pç-CAIXA DE TOMADA
55X35 P/ ENERGIA NBR 14136 C/ 01 FURO-MODELO:
Caixa de Tomada 55x35 p/ Energia NBR 14136 c/ 01
furo 26,5x70 (1125-10-BR) – MARCA: PARCUS /
PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$ 43,562.10-A-740-pç-
CAIXA DE TOMADA 55X35 P/ RJ45 C/02 FUROS-
MODELO: Caixa de Tomada 55x35 p/ RJ c/ 02 furos
14,7x19,3 (1125-11-BR) – MARCA: PARCUS /
PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$ 43,56-2.11-A-1.000-
br-CANALETA 85 X 35 mm-MODELO: 1122-05-BR –
MARCA: PARCUS / PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$
81,83—B-1.000-br-TAMPA 85X35X2000-MODELO:
1122-06-BR – MARCA: PARCUS / PROCEDÊNCIA:
NACIONAL-R$ 61,74—C-111-pç-CURVA INTERNA 90°
RAIADA 85X35mm-MODELO: 1123-32-BR – MARCA:
PARCUS / PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$ 43,63—
D-111-pç-CURVA EXTERNA 90° RETA 85X35mm-
MODELO: 1123-33-BR – MARCA: PARCUS /
PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$ 47,03—E-111-pç-
CONEXÃO PAREDE TETO 85X35mm -MODELO: 1123-
45-BR – MARCA: PARCUS / PROCEDÊNCIA:
NACIONAL-R$ 79,72—F-111-pç-TERMINAL
85X35mm-MODELO: 1129-04-BR – MARCA: PARCUS
/ PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$ 17,84—G-4.460-pç-
FIXA CABO P/CANALETA 85X35mm -MODELO: 1129-
08-ZC – MARCA: PARCUS / PROCEDÊNCIA:
NACIONAL-R$ 1,78-2.12-A-1.000-pç-CAIXA DE
TOMADA 85X35 C/ 01 FURO 26,5X70 P/ NBR 14136
OU RJ -MODELO: Caixa de Tomada 85x35 p/ Energia
NBR 14136 c/ 01 furo 26,5x70 (1125-06-BR) – MARCA:
PARCUS / PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$ 46,46-2.13-
A-1.000-pç-CAIXA DE TOMADA RJ 85X35 C/ 02
FUROS 14.7X19.3 -MODELO: Caixa de Tomada 85x35
p/ RJ c/ 02 furos 14,7x19,3 (1125-07-BR) – MARCA:
PARCUS / PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$ 46,46-2.14-
A-3.000-m-ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO
1"-MODELO: ELET PVC FLEX DE 01” - MARCA:
TUBOLINE / PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$ 5,40-
SERVIÇOS PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES-
Item-Qtd. Anual Estimada-Unid-Descrição do Produto-
MARCA / MODELO / PROCEDÊNCIA-Preço Unitário-
2.15-300-unit-Vistoria Técnica de 1 Técnico ou
Engenheiro Responsável para levantamento e posterior
execução de projeto (3 horas por local).- NET TELECOM
-R$ 409,50-2.16-280-unit-Projeto de dimensionamento
de materiais de um local até 30 metros de infraestrutura-
NET TELECOM -R$ 273,00-2.17-200-unit-Projeto de
dimensionamento de materiais de um local até 100
metros de infraestrutura- NET TELECOM -R$ 546,00-
2.18-100-unit-Projeto de dimensionamento de materiais
de local acima de 100 metros de infraestrutura- NET
TELECOM -R$ 819,00-2.19-160-unit-Vistoria Técnica e
Projeto para Manutenção de infraestrutura- NET
TELECOM -R$ 327,60-2.20-21.750-m-Instalação de
infra-estrutura de eletrodutos incluindo a instalação de
todos os acessórios necessários (curvas, emendas,
parafusos e etc). Sem o fornecimento de materiais-
NET TELECOM -R$ 24,57-2.21-5.070-m-Instalação de
infra-estrutura de eletrocalhas incluindo a instalação de
todos os acessórios necessários (curvas, emendas,
parafusos e etc). Sem o fornecimento de materiais-
NET TELECOM -R$ 32,76-2.22-5.400-m-Instalação de
infra-estrutura de canaletas incluindo a instalação de
todos os acessórios necessários (curvas, emendas,
parafusos e etc). Sem o fornecimento de materiais-
NET TELECOM -R$ 24,30-2.23-3.000-m-Instalação de
Hiperflex incluindo a instalação de todos os acessórios
necessários (curvas, emendas, parafusos e etc). Sem
o fornecimento de materiais- NET TELECOM -R$ 24,30-
PLANILHA MÍNIMA DE MATERIAIS REDE ELÉTRICA-
Item-Qtd. Anual Estimada-Unid-Descrição do Produto-
MARCA / MODELO / PROCEDÊNCIA-Preço Unitário-
3.1-230-pç-Quadro de comando-MODELO: Quadros de
comando CE-5040-20 (901113) – MARCA: CEMAR /
PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$ 374,85-3.2-230-pç-
Barramento DIN 28-MODELO: Barramento Quadros de
sobrepor – 100A (903524) – MARCA: CEMAR /
PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$ 228,90-3.3-230-pç-
Placa de acrílico 400x400mm -MODELO: PLACA DE
ACRILICO – MARCA: MACPLAST / PROCEDÊNCIA:
NACIONAL-R$ 89,52-3.4-180-pç-Canaleta recorte
aberto 50x50mm-MODELO: Canaletas Heladuct (HD4)
– MARCA: HELLERMANN TYON / PROCEDÊNCIA:
NACIONAL-R$ 56,09-3.5-90-pç-Disjuntor Tipo I-
MODELO: DISJUNTOR STEC BIP 063A CURVA C –
MARCA: STEC / PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$

46,18-3.6-140-pç-Disjuntor Tipo II-MODELO:
DISJUNTOR STEC BIP 032A CURVA C – MARCA:
STEC / PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$ 46,18-3.7-
14.000-m-Cabo flexível 16mm² azul -MODELO: CABO
1X16MM FLEX 750V AZ CL5 (GU.CFLEX16,00AZBB)
– MARCA: GUAÇU CABOS PROCEDÊNCIA:
NACIONAL-R$ 11,40-3.8-14.000-m-Cabo flexível
16mm² verde -MODELO: CABO 1X16MM FLEX 750
VD CL5 (GU.CFLEX16,00VDBB) – MARCA: GUAÇU
CABOS DISJUNTOR STEC BIP 063A CURVA C –
MARCA: STEC / PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$
11,40-3.9-28.000-m-Cabo flexível 16mm² preto -
MODELO: CABO 1X16MM FLEX 750V PT CL5
(GU.CFLEX 16,00PTBB) – MARCA: GUAÇU CABOS
PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$ 11,40-3.10-23.000-m-
Cabo flexível 4mm² azul-MODELO: CABO 1X4,00MM
FLEX 750V AZ CL4 (GU.CFLEX4,00AZ) – MARCA:
GUAÇU CABOS PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$ 2,73-
3.11-23.000-m-Cabo flexível 4mm² verde -MODELO:
CABO 1X4,00MM FLEX 750V VD CL4
(GU.CFLEX4,00VD) – MARCA: GUAÇU CABOS
PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$ 2,73-3.12-46.000-m-
Cabo flexível 4mm² preto-MODELO: CABO 1X4,00MM
FLEX 750V AZ CL4 (GU.CFLEX4,00AZ) – MARCA:
GUAÇU CABOS PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$ 2,73-
PLANILHA MÍNIMA DE MATERIAIS PARA
INFRAESTRUTURA -Item-Qtd. Anual Estimada-Unid-
Descrição do Produto-MARCA / MODELO /
PROCEDÊNCIA-Preço Unitário-3.13-580-pç-Terminal
Olhal Tipo I-MODELO: TERM OLHAL 16MM – MARCA:
INTELLI / PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$ 3,78-3.14-
290-pç-Terminal agulha Tipo I-MODELO: TERM
AGULHA 16MM – MARCA: INTELLI / PROCEDÊNCIA:
NACIONAL-R$ 3,26-3.15-280-pç-Terminal Olhal Tipo
II-MODELO: TERM OLHAL 4MM – MARCA: INTELLI /
PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$ 1,89-3.16-140-pç-
Terminal Agulha Tipo II-MODELO: TERM AGULHA 4MM
– MARCA: INTELLI / PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$
1,37-3.17-300-pç-Disjuntor Tipo I-MODELO:
DISJUNTOR STEC UNI 016A CURVA C – MARCA:
STEC / PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$ 8,63-3.18-
200-pç-Disjuntor Tipo II-MODELO: DISJUNTOR STEC
UNI 025A CURVA C – MARCA: STEC /
PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$ 35,84-3.19-18.000-m-
Cabo flexível 2,5mm² azul-MODELO: CABO 1X2,50MM
FLEX 750V AZ CL4 (GU.CFLEX2,50AZ) – MARCA:
GUAÇU CABOS / PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$
1,68-3.20-18.000-m-Cabo flexível 2,5mm² verde-
MODELO: CABO 1X2,50MM FLEX 750V AZ CL4
(GU.CFLEX2,50VD) – MARCA: GUAÇU CABOS /
PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$ 1,68-3.21-18.000-m-
Cabo flexível 2,5mm² preto -MODELO: CABO
1X2,50MM FLEX 750V AZ CL4 (GU.CFLEX2,50PT) –
MARCA: GUAÇU CABOS / PROCEDÊNCIA:
NACIONAL-R$ 1,68-3.22-4.000-m-Cabo PP 3x2,5mm-
MODELO: CABO 3X2,50MM FLEX 750V AZ CL4
(GU.CORD 3 X 2,50 PTBB) – MARCA: GUAÇU CABOS
/ PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$ 5,91-3.23-600-pç-
Terminal Olhal Tipo III-MODELO: TERM OLHAL –
MARCA: INTELLI / PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$
0,46-3.24-300-pç-Terminal agulha Tipo III-MODELO:
TERM AGULHA – MARCA: INTELLI / PROCEDÊNCIA:
NACIONAL-R$ 0,50-3.25-4.500-pç-Tomada Padrão
Brasileiro -MODELO: Placa-Suporte para até 2 Módulos
Simples ou 1 Módulo Duplo (13138) + 2x TOMADA 2P
+ T 10A – 250V ~ (NBR14136) (25031) – MARCA:
TRANSMOBIL / PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$ 19,80-
3.26-600-pç-Fita isolante 25m-MODELO: Fita Isolante
25 metros – MARCA: 3M / PROCEDÊNCIA:
NACIONAL-R$ 6,72-3.27-50-pç-Haste para
aterramento-MODELO: IH-858 + acessórios e
conectores – MARCA: INTELLI / PROCEDÊNCIA:
NACIONAL-R$ 39,51-3.28-700-m-Cabo de Cobre nú-
MODELO: Cabo de Cobre Nú 16mm – MARCA:
COBRECOM / PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$ 8,38-
3.29-100-pç-Caixa de Inspeção -MODELO: Caixa
Suspensa 2” - MARCA: ELETROSUD / PROCEDÊNCIA:
NACIONAL-R$ 25,94-3.30-4-unit.-Betonita Sódica 25Kg-
MODELO: BET-SOD – MARCA: BUSCHLE LEPPER /
PROCEDÊNCIA: IMPORTADO-R$ 5,25-SERVIÇOS
ELÉTRICA-Item-Qtd. Anual Estimada-Unid-Descrição
do Produto-MARCA / MODELO / PROCEDÊNCIA-
Preço Unitário-3.31-300-unit-Vistoria Técnica de 1 Técnico
ou Engenheiro Responsável para levantamento e
posterior execução de projeto (3 horas por local).-NET
TELECOM -R$ 409,50-3.32-280-unit-Projeto de
dimensionamento de materiais de um local até 30
pontos-NET TELECOM -R$ 273,00-3.33-200-unit-Projeto
de dimensionamento de materiais de um local até 100
pontos-NET TELECOM -R$ 546,00-3.34-100-unit-Projeto
de dimensionamento de materiais de local acima de
100 pontos-NET TELECOM -R$ 819,00-3.35-160-unit-
Vistoria Técnica e Projeto para Manutenção de rede
elétrica incluindo verificão de aterramento-NET
TELECOM -R$ 327,60-3.36-4.000-unit-Implantação de
ponto de rede elétrico com uma tomadas. Os serviços
incluem, instalação com o lançamento do circuito,
conectorização em ambas as extremidades com
tomada padrão brasileiro (obedecendo os padrões do
local), abraçadeiras plásticas, velcro e parafusos,
incluindo testes e identificação com etiquetas (4 por
ponto). Sem fornecimento de materiais-NET TELECOM
-R$ 122,85-3.37-800-unit-Remanejamento e Reparo de
ponto de rede elétrica com identificação e teste. Sem o
fornecimento de materiais.-NET TELECOM -R$ 87,36-
3.38-230-unit-Instalação de Quadro Elétrico de Comando
Completo (com disjuntores e acessório). Sem
fornecimento de materiais.-NET TELECOM -R$
1.092,00-3.39-300-unit-Instalação de Disjuntor para
adicionar circuito a Quadro Elétrico existente. Sem
fornecimento de materiais.-NET TELECOM -R$ 81,90-
3.40-50-unit-Instalação de haste de aterramento
incluindo cabo de cobre nú, conectores e caixa de
inspeção e teste. Sem fornecimento de materiais.-NET
TELECOM -R$ 819,00-PLANILHA MÍNIMA DE
MATERIAIS LINK ÓPTICO-Item-Qtd. Anual Estimada-
Unid-Descrição do Produto-MARCA / MODELO /
PROCEDÊNCIA-Preço Unitário-4.1-6-pç-DIO para 72FO
Monomodo Completo-MODELO: DIO Modulo Basico
LGX 1U (Modular) (35265004) + MODELO: Kit 3x Placas
LGX 12 posições LC/SC-(352600424) + MODELO: Kit
Bandeja de Emenda – (35150074) + MODELO: 3x Suporte

de Ancoragem para Cabos (35265025) + MODELO:
KIT 3X PAINEL DE FECHAMENTO LGX -
PLASTICO(35265025) + MODELO: 24x Extensão Óptica
Conectorizada 2x SM-SC-SPC – (35260319) – MARCA:
FURUKAWA / PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$
5.733,45-4.2-8-pç-DIO para 24FO Monomodo Completo-
MODELO: Módulo Básico DIO A270 (35260036) +
MODELO: 12x Extensão Óptica Conectorizada 02F
SM-SC-SPC D.09 (35260319) + MODELO: Kit Bandeja
de Emenda Stack 24F (35260424) + MODELO: 4x Kit
Suporte de Adaptador para DIO A270 LC/SC (KIT 3
PÇS) (35260402) + MARCA: FURUKAWA /
PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$ 2.416,52-4.3-4-pç-DIO
para 12FO Monomodo Completo-MODELO: Módulo
Básico DIO A270 (35260036) + MODELO: 06x Extensão
Óptica Conectorizada 02F SM-SC-SPC D.09 (35260319)
+ MODELO: Kit Bandeja de Emenda Stack 24F
(35260424) + MODELO: (2x) Kit Suporte de Adaptador
para DIO A270 LC/SC (KIT 3 PÇS) (35260402) + MARCA:
FURUKAWA / PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$
1.457,62-4.4-200-pç-Mini DIO para 6FO Monomodo
Completo-MODELO: MODULO BASICO – DIO BW12
(35260187) – MODELO: (3x) EXTENSAO OPTICA
CONECTORIZADA 02F SM SC-SPC-D0.9 (35260319)
- MARCA: FURUKAWA / PROCEDÊNCIA: NACIONAL-
R$ 469,96-4.5-3.000-m-Cabo de Fibra Óptica
Monomodo 48 Fibras -MODELO: CABO OPTICO CFOA-
SM-AS80-G 48F RC (ABNT) (17040820) - MARCA:
FURUKAWA / PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$ 24,68-
4.6-7.000-m-Cabo de Fibra Óptica Monomodo 24 Fibras
-MODELO: CABO OPTICO CFOA-SM-AS80-G 24F RC
(ABNT) (17040588) - MARCA: FURUKAWA /
PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$ 16,02-4.7-18.000-m-
Cabo de Fibra Óptica Monomodo 12 Fibras -
MODELO:CABO OPTICO CFOA-SM-AS80-G 12F RC
(ABNT) (17040561) - MARCA: FURUKAWA /
PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$ 13,07-4.8-60.000-m-
Cabo de Fibra Óptica Monomodo 6 Fibras -MODELO:
CABO OPTICO DROP FIG.8 FTTH SM 06F COG PR-
(1902024) - MARCA: FURUKAWA / PROCEDÊNCIA:
NACIONAL-R$ 4,17-4.9-3.500-pç-Acessórios de Poste-
MODELO: Abraçadeira BAP3 – MARCA: ARJ Company
+ MODELO: Armação Press Bown com 1 isolador –
MARCA: DUMON + MODELO: Alça pré-formada p/
cabo 7,9 mm a 8,5 mm vermelha, Alça pré-formada p/
cabo 10,5 a 11,9 mm verde e Alça Pré-formada p/ cabo
12,0 mm a 13,4 mm laranja – MARCA: IBRAP /
PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$ 37,44-4.10-2-pç-
Chassi OLT (OPTICAL LINE TERMINAL)-MODELO:
CHASSI EPON FURUKAWA FK-C32-RAC (35510219)
+ MODELO: Cartão de Interface OLT EPON 20KM (FK-
OLT-20/2) (35510223) + 15X Painel de Fechamento para
Chassi FK-RAC + MODELO: TRANSCEIVER OPTICO
EPON 1.25GBPS 20KM (35510069) – MARCA:
FURUKAWA / PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$
73.292,79-4.11-200-pç-ONU (OPTICAL NETWORK
UNIT)-MODELO: ONU EPON INDUSTRIAL
FURUKAWA 20KM (FK-IONU-20) (35510066) – MARCA:
FURUKAWA / PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$
5.261,51-4.12-10-pç-Splitter Modular 1x4-MODELO:
SPLITTER OPTICO MODULAR LGX 1X4 G.657A SC-
APC/SC-APC (35500160) – MARCA: FURUKAWA /
PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$ 1.020,10-4.13-60-pç-
Splitter 1x2-MODELO: SPLITTER OPTICO FBT 1X2
50/50 G.657A NC/NC 2M/2M – (35500100) - MARCA:
FURUKAWA / PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$ 217,59-
4.14-40-pç-Splitter 1x4-MODELO: SPLITTER OPTICO
PLC 1X4 G.657A NC/NC 2M/2M – (35500104) -
MARCA: FURUKAWA / PROCEDÊNCIA: NACIONAL-
R$ 253,48-4.15-15-pç-Caixa de Distribuição Óptica-
MODELO: FK-CTO-16MC (35520040) + MODELO: KIT
DE GROMETS DE CABO CIRCULAR PARA CX
TERMINAL (35520063) + MODELO: 2x BANDEJA DE
EMENDA PARA CAIXA DE TERMINAL OPTICA (FK-
CTO-16MC) (35520018) - MARCA: FURUKAWA /
PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$ 1.671,67-4.16-100-pç-
Cordão (PATCH CORD) Óptico Monomodo Duplo SC/
LC 9/125 mm-MODELO: CORDAO DUPLEX SM LC-
SPC/SC-SPC 2.5M – (33000103) - MARCA: FURUKAWA
/ PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$ 172,27-4.17-200-pç-
Cordão (PATCH CORD) Óptico Monomodo Duplo SC/
SC 9/125 mm-MODELO: CORDAO DUPLEX SM SC-
SPC/SC-SPC 2.5M – (33005698) - MARCA: FURUKAWA
/ PROCEDÊNCIA: NACIONAL-R$ 170,07-4.18-40-pç-
Caixa de Emenda Optica-MODELO: Conjunto de
Emenda Optico FK-CEO-4T – Modulo Basico
(35520023) + Bandeja de Emenda 24F (35520025) + Kit
de Derivação com Termocontrátil (35520028) + Suporte
para Instalação em Poste e em Parede (35520029) -
MARCA: FURUKAWA / PROCEDÊNCIA: NACIONAL-
R$ 1.076,86-4.19-4.000-pç-Plaqueta de identificação
para Cabo Optico -MODELO 3MM-INJ- Relevo (OI-
01082) – MARCA FIBRACEM / PROCEDÊNCIA:
NACIONAL-R$ 4,63-SERVIÇOS LINK ÓPTICO-Item-
Qtd. Anual Estimada-Unid-Descrição do Produto-MARCA
/ MODELO / PROCEDÊNCIA-Preço Unitário-4.20-300-
unit-Vistoria Técnica de 1 Técnico ou Engenheiro
Responsável para levantamento e posterior execução
de projeto (3 horas por local).-NET TELECOM -R$
409,50-4.21-280-unit-Projeto de dimensionamento de
materiais de um local até 200 metros-NET TELECOM
-R$ 273,00-4.22-220-unit-Projeto de dimensionamento
de materiais de um local até 400 metros-NET TELECOM
-R$ 546,00-4.23-100-unit-Projeto de dimensionamento
de materiais de local acima de 400 metros-NET
TELECOM -R$ 819,00-4.24-160-unit-Vistoria Técnica e
Projeto para Manutenção de rede óptica-NET TELECOM
-R$ 327,60-4.25-118.000-m-Passagem de cabo óptico
por metro. Sem o fornecimento de materiais.-NET
TELECOM -R$ 13,65-4.26-5.200-unit-Fusão e
Identificação de fibra óptica. Sem o fornecimento de
materiais.-NET TELECOM -R$ 95,55-4.27-5.200-unit-
Certificação de fibra óptica com OTDR com
fornecimento de relatório. Sem o fornecimento de
materiais.-NET TELECOM -R$ 76,44-4.28-8-unit-
Instalação e Configuração de Chassi OLT-NET
TELECOM -R$ 9.555,00-4.29-300-unit-Instalação e
Configuração de ONU-NET TELECOM -R$ 955,50-4.30-
158-unit-Instalação e Configuração de Splitter Óptico-
NET TELECOM -R$ 655,20-4.31-28-unit-Instalação e
Configuração de Caixa de Distribuição Óptica-NET
TELECOM -R$ 5.733,00-4.32-60-unit-Instalação e

Configuração de Caixa de Emenda Óptica-NET
TELECOM -R$ 1.253,07.
TERMO DE ADITAMENTO Nº 01-018311/2015-DCC -
PA 12260/2015 – ARP 018311/2015 – Contratante: PG
– Fornecedor : TERRÃO COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA. - Objeto: Fornecimento de
papel higiênico para dispenser, papel toalha em bobina
e papel toalha interfolhas. FINALIDADE: Reequilíbrio
de preços dos itens: 01 e 03, conforme termo de
deliberação da autoridade competente, como segue: A
partir de 01/06/2016 -LOTE ÚNICO -ITEM-
DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S)/EXIGÊNCIAS-
UNID-QNTD ANUAL ESTIMADA-MARCA-VALOR
UNITÁRIO -01-85.30.1278622 - Papel higiênico para
dispenser – utilização: artigo para higiene pessoal.
Descrição: papel higiênico para dispenser, apresentando
folhas simples, de alta qualidade, fabricado a partir de
fibras naturais virgens e/ou recicladas, fragrância neutra,
com excelente maciez, absorvente e homogêneo, de
modo a não originar furos ou lacunas na extensão do
rolo, isento de material estranho, como partículas
lenhosas, metálicas, fragmentos de materiais plásticos
e outras substâncias nocivas à saúde. Não esfarelar
durante o uso, não manchar, não deverá apresentar
odor desagradável (não característico), corte imperfeito,
enrugamento com dobras. Deverá apresentar corte
lateral sem rebarbas e resistência adequada à tração,
ser enrolado de maneira uniforme, adequadamente
apertado no tubo de papelão resistente, de modo a
suportar as condições de estocagem sem deformação.
Características geométricas: largura de 10cm,
comprimento 300m (tolerância conf.prot. 001-07/01/98-
Inmetro), diâmetro do tubo de papelão mínimo de 40mm.
Características físicas: na cor branca, gofrado,
gramatura 20 à 30g/m2 (NBR NM-ISO 536-papel e
cartão-determinação da gramatura), tempo máximo de
absorção da água menor que 6s conforme norma ABNT
NBR 15464-1 e 15134. Embalagem: acondicionados
em caixas de papelão com 8 rolos cada, resistente e
adequadas a estocagem, contendo informações do
produto e fabricante.-Rolo-150000-BABY VIRGEM-R$
4,38 - 03-85.30.1802895 - Papel toalha interfolhas -
utilização: multiuso para limpeza e absorção. -Descrição:
toalha de papel simples, 100% de fibras naturais virgens
e/ou recicladas, interfolhado, macio, absorvente e
homogêneo, sem furos, isento de material estranho,
como fragmentos lenhosos, metálicos, e outras
substâncias nocivas à saúde, não esfarelar durante o
uso, não manchar, não apresentar odor desagradável
(não característico), nem resíduos nas mãos.
Características físicas: branca, 2 dobras, medindo
aproximadamente 270 x 230 mm (com tolerância /
oscilação no máximo de 10%). O produto deverá atender
a ABNT NBR 15464, e capacidade de absorção de
água em S., igual ou menor que 6,0 (5,5). Apresentação:
embalados em papel kraft com 1000 folhas, com
identificação do fabricante e informações do produto.-
Pct-52000-BABY VIRGEM-R$ 12,06. Ass.: 13/07/2016.
PA 18444/2016 – ARP 018611/2016 -CGLC – Pregão 136/
2016 – Contratante: PG – Objeto: Fornecimento de Cavaletas
de Madeiras. – Fornecedor: TRATORA TRATAMENTO DE
MADEIRAS COMERCIO, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA - ME Vigência: 12 meses. Ass: 02/08/
2016.-ITEM DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S)/
E X I G Ê N C I A S - U N I D. M E D I DA - QUA N T. A N UA L -
ESTIMADA-MARCA/FABRICANTE-PREÇO-UNITÁRIO- 1
- CAVALETES DE MADEIRA – EM MADEIRAPINUS SEM
NÓDULO, APARELHADA, FUNDO EM PRIMER E APÓS
PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO, NA COR LARANJA
E BRANCO .CADA PARAFUSO DE CABEÇA FRANCESA
DEVERÁ SER DE AÇO GALVANIZADO COM Ø ¼” X 6
CM DE COMPRIMENTO, ACOMPANHADO POR 1
PORCA, 2 ARRUELASLISAS E 1 ARRUELA DE PRESSÃO
DE Ø ¼” EM AÇO GALVANIZADO. COM O TERMO “PMG
– TRÂNSITO”, DEVERÁ SER PINTADO NA COR PRETA
COM FUNDO BRANCO NO CENTRO DA PARTE
FRONTAL SUPERIOR. CONFORME MEDIDAS
ESPECIFICADAS NO DESENHO E DEMAIS
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO – TERMO
DE REFERÊNCIA. -PEÇA- 1450- TRATORA- R$ 57,99.
Termo de Rescisão: 000009/2016-CGLC - PA: 40721/
2015 ARP: 023811/2015-DCC Contratante: PG Contratada:
NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
Objeto: Fornecimento de açúcar refinado Finalidade:
RESCISÃO da ATA de Registro de Preços n° 023811/
2015-DCC, em atendimento ao Despacho constante às
fls. 245, nos termos disposto no Art 24 incisos VII do
Decreto Municipal nº. 23.454/2005 e inciso II do Artigo 79
da Lei Federal nº 8.666/1993. Ass: 02/08/2016
PREÇOS REGISTRADOS:
Em atendimento ao disposto no Artigo 15, § 2º da Lei de
Licitações, torna público os seguintes preços registrados:
PA 42199/2015 ARP 028711/2015 – conforme
Publicação de 06/05/2016 – DOM
PA 49364/2015 ARP 001411 e 001511/2016 – conforme
Publicação de 06/05/2016 – DOM
PA 57730/2015 ARP 007911, 008011, 008111 e 008211/
2016 – conforme Publicação de 06/05/2016 – DOM
PA 39582/2015 ARP 029611/2015 – conforme
Publicação de 06/05/2016 – DOM
PA 71449/2013 ARP 028811, 028911, 029011, 029111,
029211, 029311 e 029411/2015 – conforme Publicação
de 06/05/2016 – DOM
PA 741/2016 ARP 008311/2016 – conforme Publicação
de 12/05/2016 – DOM
PA 44863/2015 ARP 008411/2016 – conforme
Publicação de 12/05/2016 – DOM

DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SDU),
através do Departamento de Gestão Urbana (SDU01)
e da Divisão Técnica de Gestão de Informações
(SDU01.09), defere os seguintes processos
administrativos de Certidão de Uso do Solo, Certidão
de Uso do Solo Online e Certidão de Zoneamento da
Seção Técnica de Cartografia (SDU01.09.01):

SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO URBANO
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PA REQUERENTE
38090/16 CELSO NUNIS DA SILVA
39876/16 MANOEL SERAFIM DE SIQUEIRA
40952/16 SILVANA RODRIGUES CHAGAS
41018/16 MÁRCIO SIMÕES MORAIS
40914/16 DONIZETI ASCENDINO DA SILVA
40649/16 SV PIMENTEL EIRELI ME
33780/16 VALDIR SOBRAL
178188/16 AUTO POSTO NOVA ALIANÇA DE GUARULHOS
178187/16 CW COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
40366/16 LUCIANO GONÇALVES FILHO
40155/16 TOMAZ BRUNO
39196/16 ANDRÉ MARQUES RECACHO
39198/16 ANDRÉ MARQUES RECACHO
40344/16 BENEDITO ROBERTO STENICO
40055/16 FÁBIO OLIVEIRA COSTA
40028/16 LUIZ VICENTE COSENZA
39991/16 JWM TRANSPORTES SOLUCÕES LOGÍSTICAS LTDA
178209/16 NAKAMURA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO
33505/16 PEDRO COLLET BRUNA
34856/16 DOREMUS ALIMENTOS LTDA
34858/16 DOREMUS ALIMENTOS LTDA
178207/16 BCML BOMBAS CENTRIFUGAS E MOTORES LTDA
178191/16 AFERCOM COMÉRCIO E FABRICAÇÃO DE PEÇAS LTDA
37426/16 SULAMITA ALMEIDA DE OLIVEIRA
39401/16 RUBENS GONÇALVES DE OLIVEIRA
38621/16 FERNANDA ESTEVAM GONZAGA
39386/16 GIOZIVANI GOMES CATAPRETA COSTA
39194/16 ANDRÉ MARQUES RECACHO
39195/16 ANDRÉ MARQUES RECACHO
177993/16 PIRACANJUBA COMÉRCIO DE ALIMENTOS NATURAIS LTDA
177892/16 GRUPO OPALA LTDA
178087/16 ISABELLE BISCOITOS E BOLACHAS FOLHEADAS EIRELI - ME
178063/16 CLAUDINEI RIBEIRO DA SILVA
32532/16 CDR PEDREIRA CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE RESÍDUOS LTDA
36355/16 RODRIGO RODRIGUES
38683/16 MARLENE APARECIDA GRACIANO REBEQUI
38687/16 MARJORIE RIBEIRO EVANGELISTA BELLOTTI
177967/16 EMÍLIO CLÁUDIO SAVERIO
177909/16 EMBAGRAF EMBALAGEM GRÁFICA E EDITORA LTDA
178001/16 ALINE CASALLAS BORGES SUSANJ
37995/16 AGUIMAR VALENTE BANDEIRA
35116/16 JOELCIO BREOWICZ WENDT
38428/16 MARCIA PEDROSA BASTOS
31850/16 VICFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS PLÁSTICOS LTDA ME
34020/16 FULVIA MOTT GALLO
37825/16 WT ARTEFATOS EM AÇO INOX LTDA ME
38841/16 SILVIO BRUNO GUEDES BRINATTI
177994/16 SANDAPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA
177996/16 AMPLA FIOS COMÉRCIO INDÚSTRIA EIRELLI ME
177953/16 JOSÉ ANANIAS DA SILVA
177972/16 LINCIPLAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP
177973/16 GLAUCE SIMIONI LOREDO LAXY
178002/16 FORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS EIRELI ME
177946/16 MIGUEL ROBERTO APARECIDO
177941/16 PANDURATA ALIMENTOS LTDA
177968/16 TATIANA PIRES FRANCO
177950/16 HECAR INDÚSTRIA DE CARRINHOS LTDA
32624/16 RICARDO MEDEIROS DIONISIO
35113/16 COSTA & MATOS RODRIGUES LTDA
36657/16 JACKSON MARTINS CRUZ
36576/16 DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA DAEE
36667/16 RENATA SANTOS MIRANDA
36443/16 MÁRCIA PEDROSA BASTOS
177933/16 FABIANO RUGGIERO FUCCI
177927/16 JANAINA DIAS TORCIANI
177907/16 PROTECTIVE DO BRASIL TRATAMENTO DE SUPERFICIES EIRELI EPP
177940/16 ALBERTO LISBOA PEREIRA
177937/16 FAMA´S GRÁFICA E EDITORA EIRELI EPP
178234/16 RODOVIÁRIO LÍDER SA
178244/16 KALIPEA INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMP. E EXP. LTDA
178242/16 TAMAVÉL SERVIÇOS LTDA
178218/16 SOLOPES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
178223/16 LOCALPHA ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
178248/16 ANTÔNIO FABIO DE OLIVEIRA
OF. 105/16 LUCIANA LOPES (DELEGADA DE POLICIA)
41544/16 DOREMUS ALIMENTOS LTDA
40065/16 MARCIA PEDROSA BASTOS
41543/16 DOREMUS ALIMENTOS LTDA
41688/16 MARIO AUGUSTO MIRANDA BARBOZA
41801/16 SANDRA REGINA MARQUES OLIVEIRA
41542/16 DOREMUS ALIMENTOS LTDA
178260/16 EDSON SANTOS DE SOUZA
178258/16 NOWA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
178220/16 DELQUIMICA COMERCIAL LTDA
178243/16 ESCOBRAS COMÉRCIO DE ESCOVAS BRASIL
178247/16 RENATO HENRIQUE MANZOLLI
178257/16 VICTOR AFFO ZUPO
38481/16 DONIZETI APARECIDO CARACA
178213/16 RINALDO
178261/16 TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO
178266/16 NATUFRESH INDÚSTRIA E COMÉRCIO
40380/16 IONE GONÇALVES DE ALMEIDA ROCHA
42628/16 ALEXANDRE CALDEIRA GOMES
42428/16 MARCIA PEDROSA BASTOS
40160/16 TOMAZ BRUNO
40164/16 TOMAZ BRUNO
178265/165 QUALI LANCHES LTDA

DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO URBANO
SDU02, em 04/08/16

Edital n.° 43/2016
Pelo presente edital, o Departamento de Licenciamento Urbano torna público a todos quanto o presente Edital

virem, ou dele conhecimento tiver ou interessar possa, que foram DEFERIDOS no mês de JULHO DE 2016,
processos referentes a CERTIFICADO DE REGULARIDADE abaixo relacionados:
N.° PA N.°

CERTIFICADO EXPEDIÇÃO REQUERENTE
14476/2015 546/2016 01/07/16 Neuza Maria Capucho Bastos
72930/2015 547/2016 01/07/16 Portinari Peças e Serviços Ltda_Epp
73963/2015 548/2016 01/07/16 Nicola Magnolo
21443/2015 549/2016 01/07/16 Rosa Hatsumi Shimasaki Davanzo
45496/2015 550/2016 01/07/16 Cláudio Toscano de Araújo
22507/2015 551/2016 01/07/16 Fernando Duarte Malveiro
12145/2015 552/2016 05/07/16 Cleide Ferreira Pinto
14477/2015 553/2016 05/07/16 Imobiliária Toninho S/S Ltda
14529/2015 554/2016 05/07/16 Walter Luiz Boza Mayoral
33441/2014 555/2016 05/07/16 AAP Administração Patrimonial S/A
12550/2015 556/2016 05/07/16 Aparecida Rosângela dos Santos Serra
15182/2015 557/2016 05/07/16 Rodrigo Cupertino Chiconi
45925/2015 558/2016 05/07/16 Jane Marize Jesus de Oliveira
15414/2015 559/2016 06/07/16 Cláudio de Castro Tavares
14436/2015 560/2016 06/07/16 Douglas dos Anjos

14467/2015 561/2016 07/07/16 Mitra Diocesana de Guarulhos
28429/2015 562/2016 07/07/16 Roberto Soares de Paula
23414/2015 563/2016 07/07/16 João Elias Dinis
73638/2015 564/2016 07/07/16 Paulo Bento Graça
23810/2015 565/2016 07/07/16 Arminda da Encarnação Domingues (Espólio)
42641/2015 566/2016 11/07/16 Leila Silvia Baptista Barros
15777/2015 567/2016 12/07/16 João do Nascimento
36923/2015 568/2016 12/07/16 Arnaldo Mazoni
74276/2016 569/2016 13/07/16 Milton Correa de Carvalho
14396/2015 570/2016 13/07/16 Cumbica Factoring Fomento Mercantil Ltda
14631/2015 571/2016 14/07/16 Juanice Rodrigues dos Santos
14638/2015 572/2016 14/07/16 Juanice Rodrigues dos Santos
15263/2015 573/2016 14/07/16 Tarcisio Corsi
36921/2016 574/2016 14/07/16 Yorozu Hanai
36920/2015 575/2016 14/07/16 Eni Hanai Ura
15024/2016 576/2016 15/07/16 Oswaldo Mazoni
15457/2016 577/2016 15/07/16 Cleia Aparecida Gomes Vieira
30630/2016 578/2016 15/07/16 Denise Pravatti Gomes e Edinael Martins Gomes
72656/2016 579/2016 15/07/16 Alice Bento Alexandrino
14493/2015 580/2016 15/07/16 Gentil Bianco dos Santos
14502/2015 581/2016 18/07/16 Abner Albuquerque Filho
14728/2015 582/2016 18/07/16 Dulcelina Piardi
14855/2015 583/2016 18/07/16 Inês Bezerra da Silva
16678/2015 584/2016 18/07/16 Luiz Edgard Albertão
30434/2015 585/2016 18/07/16 Airton Lima
30882/2015 586/2016 18/07/16 Paulo Roberto Reis e Iara Rodrigues Garcia Reis
41485/2015 587/2016 18/07/16 Mituo Aoyagui
48188/2015 588/2016 18/07/16 Antônia de Abreu
13418/2015 589/2016 19/07/16 João Batista Porangaba
14346/2015 590/2016 19/07/16 Octávio Augusto Pires Ventura
14562/2015 591/2016 19/07/16 Liderce Mariano Barboza
14731/2015 592/2016 19/07/16 Sérgio dos Santos
14700/2015 593/2016 20/07/16 Leila Marisa Leoncio Tonon
14574/2015 594/2016 20/07/16 Mário Borghesi, Zilda de Mello Borghesi e Mário Borghesi Filho
14711/2015 595/2016 20/07/16 Hilário Basso e Salete Maria Fabian Basso
24528/2015 596/2016 20/07/16 Francisco Nunes Rei Rires
73441/2015 597/2016 20/07/16 Juscivanio Santino Alves
14334/2015 598/2016 21/07/16 Maria de Lourdes Brito
14590/2015 599/2016 21/07/16 Geraldo Pedro de Carvalho
23140/2015 600/2016 21/07/16 Teresa da Silva Ribeiro Francelino
32229/2015 601/2016 21/07/16 Otávio Pereira dos Santos
72051/2015 602/2016 21/07/16 Jacira Torres Siqueira
14824/2015 603/2016 21/07/16 José Gomes da Silva
46093/2015 604/2016 21/07/16 Gener Vicent Galvão Nogueira
14756/2015 605/2016 22/07/16 Hilton Gomes do Nascimento
12526/2015 606/2016 22/07/16 Paulo Perez Tenório
13685/2015 607/2016 22/07/16 Alairson Melão e Maria Aparecida de Freitas Melão
14309/2015 608/2016 22/07/16 Maria de Lourdes Brito
14470/2015 609/2016 26/07/16 Nelson dos Reis Júnior
14587/2015 610/2016 26/07/16 Sandra Aparecida de Andrade
14768/2015 611/2016 26/07/16 Marineide Ferreira Lima
14779/2015 612/2016 26/07/16 Lenival Batista Sousa Silva
15167/2015 613/2016 26/07/16 Heraclydes Castro Netto
15206/2015 614/2016 26/07/16 Viviane Dias Guimarães Ramos e Marcelo Dias Guimarães
14612/2015 615/2016 26/07/16 Maria Cristina Capelo Ferreira
30863/2015 616/2016 26/07/16 João Carlos dos Santos
23101/2015 617/2016 28/07/16 Ipanema Imóveis e Representações Ltda
30634/2015 618/2016 28/07/16 José Luis Garcia Martinez
30855/2015 619/2016 28/07/16 João Carlos dos Santos
15194/2015 620/2016 28/07/16 Sérgio Marques Madeira
30859/2015 621/2016 29/07/16 João Carlos dos Santos
46685/2015 622/2016 29/07/16 Maria da Glória Bermero
47184/2015 623/2016 29/07/16 Alcides Oldani
14952/2015 624/2016 29/07/16 Ema de Jesus Gouveia de Amorim

Edital n.° 44/2016
Pelo presente edital, o Departamento de Licenciamento Urbano torna público a todos quanto o presente Edital

virem, ou dele conhecimento tiver ou interessar possa, que foram DEFERIDOS no mês de JULHO DE 2016,
processos referentes a DESMEMBRAMENTOS abaixo relacionados:
N.° PA REQUERENTE
74041/13 Edson Quirino da Silva

Edital n.° 45/2016
Pelo presente edital, o Departamento de Licenciamento Urbano torna público a todos quanto o presente Edital

virem, ou dele conhecimento tiver ou interessar possa, que foram DEFERIDOS no mês de JULHO DE 2016,
processos referentes a CERTIDÃO DE REGULARIDADE DA OBRA abaixo relacionados:
N.° PA N.°

CERTIDÃO EXPEDIÇÃO REQUERENTE
35247/2016 078/2016 01/07/16 Eurípedes Gouveia e Walter Gouveia
35372/2016 079/2016 01/07/16 Sociedade Expansão das Verdades Bíblicas
35644/2016 080/2016 01/07/16 Fábio Pereira do Carmo
36330/2016 081/2016 01/07/16 Leny Tatemoto
36376/2016 082/2016 01/07/16 José dos Reis Lavrador
34504/2016 083/2016 05/07/16 Associação Divulgadora das Escrituras Sagradas
35378/2016 084/2016 05/07/16 Associação Bíblica e Cultural Bela Vista
34727/2016 085/2016 06/07/16 Antônio Frederico Dias Costa
35234/2016 086/2016 06/07/16 Valdemir Alves da Silva
37484/2016 087/2016 07/07/16 Associação Bíblica e Cultural de Guarulhos
37489/2016 088/2016 07/07/16 Associação Bíblica e Cultural Bela Vista
8219/1997 089/2016 12/07/16 Sociedade Divulgadora das Escrituras Sagradas
38929/2016 090/2016 15/07/16 Sociedade Expansão das Verdades Bíblicas
38930/2016 091/2016 15/07/16 Sociedade Divulgadora das Escrituras Sagradas
38931/2016 092/2016 15/07/16 Associação Bíblica Novo Mundo
33026/2016 093/2016 20/07/16 Wilson José Nicolella
37488/2016 094/2016 20/07/16 Sociedade Expansão das Verdades Bíblicas
31874/2016 095/2016 22/07/16 Euro Marani
35236/2016 096/2016 25/07/16 Marcus Silva Coelho
35236/2016 097/2016 25/07/16 Marcus Silva Coelho
39220/2016 098/2016 25/07/16 Gerson Teruhiko Sato
39958/2016 099/2016 25/07/16 Ricardo Nogueira Virgilio
39633/2016 100/2016 26/07/16 Francisco Seidi Nishi
72978/2013 101/2016 29/07/16 Gilvan Moreira Duarte
36076/2016 102/2016 29/07/16 Daniel Passiri D’ Almeida

Edital n.° 47/2016
Pelo presente edital, o Departamento de Licenciamento Urbano torna público a todos quanto o presente Edital

virem, ou dele conhecimento tiver ou interessar possa, que foram DEFERIDOS no mês de JULHO DE 2016,
processos referentes a CERTIFICADO DE CONCLUSÃO abaixo relacionados:
N.° PA N.° EXPEDIÇÃO REQUERENTE

ALVARÁ
63043/15 H- 222/16 Parcial 05/07/16 Claudio Antonio Hernandes
63043/15 H- 223/16 Parcial 05/07/16 Claudio Antonio Hernandes
47714/15 H- 224/16 05/07/16 Silmara da Silva Aguiar
68246/15 H- 225/16 05/07/16 Beatriz Aragão de Almeida
26796/14 H- 226/16 05/07/16 Carlos Alberto dos Santos
26468/14 H- 227/16 Parcial 05/07/16 Lema Incorporaddora Ltda
26468/14 H- 228/16 Parcial 05/07/16 Lema Incorporaddora Ltda
37329/11 H- 229/16 05/07/16 Nilva Maria Sanches e outros
38676/13 H- 230/16 06/07/16 Devair Ferreira dos Santos
42627/13 H- 231/16 06/07/16 Igreja Batista Aliançados em Cristo
27578/15 H- 232/16 07/07/16 Manoel José da Conceição
6763/89 H- 233/16 15/07/16 NGS Administração de Bens e Consultoria Ltda.
24174/14 H- 234/16 20/07/16 Senac- Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
5075/01 H- 151/13 24/07/16 Vera Lúcia Albino de Mello
18794/12 H- 235/16 26/07/16 Gilvan Moreira Duarte
31291/88 H-176/16 27/07/16 Valberto José Siqueira Santos
8058/04 H- 236/16 Parcial 28/07/16 Jaime Ailton de Almeida
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Edital n.° 48/2016
Pelo presente edital, o Departamento de Licenciamento Urbano torna público a todos quanto o presente Edital

virem, ou dele conhecimento tiver ou interessar possa, que foram DEFERIDOS no mês de JULHO DE 2016,
processos referentes a CERTIDÃO DE LEGALIDADE DE LOTEAMENTO abaixo relacionados:
N.° PA N.° EXPEDIÇÃO REQUERENTE

CERTIDÃO

37355/16 030/16 01/07/16 Roberto Santana
29552/16 031/16 06/07/16 Patrícia Maria da Fonseca

Edital n.° 49/2016
Pelo presente edital, o Departamento de Licenciamento Urbano torna público a todos quanto o presente Edital

virem, ou dele conhecimento tiver ou interessar possa, que foram DEFERIDOS no mês de JULHO DE 2016,
processos referentes a DESDOBROS abaixo relacionados:
N.° PA REQUERENTE
43448/13 Maria Celia Evangelista Franco
5219/16 Judite Sousa Rocha
8934/16 Edgar Vitorio Santos
10593/16 Manoel dos Santos
16069/16 Milton Pereira da Silva
20777/16 Fabio Adriano da Silva
22476/16 Zila Accioli de Souza
30495/16 Hidrovolt Administradora e Participações Ltda
30904/16 Oswaldo de Carvalho
34153/16 Gleipson Pinheiro de Oliveira
34794/16 Maria Helena de Almeida Ribeiro de Araujo
35200/16 José Benedito Marcondes Manoel
40358/15 Isaac Dias de Brito
37701/16 Cam Empreendimentos Imobiliários Ltda
14650/12 Jacqueline Cruz Esteves
7087/14 Deusdete Jesus da Silva
51802/14 João Carlos dos Santos
10852/15 Elza Ennes Amancio
46824/15  Ceami do Brasil Ltda
12801/16 Patricia Pereira da Silva
16271/16 Andreia Maria da Conceição
16806/16 Marcelo Galvão de Souza
17876/16 Estevão Alves Batista
18773/16 João Guimarães da Silva
19453/16 Roberlande Carlos Aragão
25988/16 Noeli da Silva Batista
32582/16 Adailto José de Oliveira
32984/16 Luzia Ribeiro Rocha
34521/16 Vilma Sena Duraes
35595/16 Antonio Adolfo Humoehinski
35870/16 Francisca Fonsecados Santos Pinto
35912/16 Clodoaldo Andrade Oliveira
36883/16 Isabel Araujo de Paiva
36949/16 Ivanilton Alexandre de Brito
36980/16 Marylaine Schmitz
37199/16 Matilde Rosa dos Santos Bezerra
38200/16 EC Lima Serviços de Construções Eireli
38693/16 Celia Ananias Domingos
14111/14 David Reinaldo Barbosa da Silva
54776/15 Neide da Silva Perciliano
64704/15 Estevão Marques da Rocha
20680/16 Edinalva Martinha da Silva
23594/16 Maria Ataide Santos Cardoso
25637/16 Gilmara Santos Lima
29987/16 Adriana Ferro de Oliveira
34297/16 Irani Leite da Silva
38582/16 Daniel de Jesus
39235/16 Marco Antonio da Costa
39767/16 Aparecido Romildo Pereira
39825/16 Jerimar Sarmento de Lima
39956/16 Delmo Ribeiro Soares
41229/16 Renato Adriano Lopes

Edital n.° 50/2016
Pelo presente edital, o Departamento de Licenciamento Urbano torna público a todos quanto o presente Edital

virem, ou dele conhecimento tiver ou interessar possa, que foram DEFERIDOS no mês de JULHO DE 2016,
processos referentes a ENGLOBAMENTO abaixo relacionados:
N.° PA REQUERENTE
28739/16 Flowers Residence Nova Carmela Empreendimentos Imobiliários

Edital n.° 51/2016
Pelo presente edital, o Departamento de Licenciamento Urbano torna público a todos quanto o presente Edital

virem, ou dele conhecimento tiver ou interessar possa, que foram DEFERIDOS no mês de JULHO DE 2016,
processos referentes a ENGLOBAMENTO COM DESDOBRO abaixo relacionados:
N.° PA REQUERENTE
7895/14 Sandra Aparecida de Souza Stort

DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO – SDU03
EDITAL Nº 051/16 – CANCELAMENTO - SDU03.08.01 “POSTURAS”

Pelo presente edital, o Departamento de Controle Urbano torna público a todos quanto ao presente Edital
virem, ou dele conhecimento tiver, ou interessar possa, o que consta nos Processos Administrativos,
conforme segue:
P. A. N.P. N° Requerente Despacho
37529/2015 80205 JOÃO GARCIA DA COSTA DEFERIDO O CANCELAMENTO.
41172/2015 81078 NELIO NEI ONGARATTO DEFERIDO O CANCELAMENTO.
44990/2015 63393 ELISEU JUSTINO DA SILVA INDEFERIDO O CANCELAMENTO.
46127/2015 81176 ZIAD ADEL KARAME INDEFERIDO O CANCELAMENTO.
53289/2015 80226 A 80229 e

80231 A 80238 IMOBILIÁRIA E COML. PIRUCAIA LTDA. INDEFERIDO O CANCELAMENTO.
56206/2015 79629 RODOLFO RODRIGUES FLORÊNCIO INDEFERIDO O CANCELAMENTO.
61663/2015 81467 JOSÉ RODRIGUES DA SILVA INDEFERIDO O CANCELAMENTO.
64608/2015 81694 VALDERÍLIO CHAGAS DE FREITAS INDEFERIDO O CANCELAMENTO.
72269/2015 82246 SÍTIO FORTALEZA EMPREEND. IMOBILIÁRIOS E

PARTICIPAÇÕES. INDEFERIDO O CANCELAMENTO.
03084/2016 82420 A 82422 COMERCIAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS BLANCHARD LTD. INDEFERIDO O CANCELAMENTO.
08140/2016 80874, 80898,

82275 A 82277 e
80871 IMOB. E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA. INDEFERIDO O CANCELAMENTO.

10063/2016 83184 A 83186 DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO DE GUARULHOS SUL INDEFERIDO O CANCELAMENTO.
11981/2016 83914 e 83915 WILSON DA SILVA FRANCO INDEFERIDO O CANCELAMENTO.
12821/2016 95451 A 95455 WELLINGTON PEREIRA DA ROCHA INDEFERIDO O CANCELAMENTO.
12826/2016 95457 A 95461 IONE GONÇALVES DE ALMEIDA ROCHA INDEFERIDO O CANCELAMENTO.
15351/2016 81720 JOEL LEAL CARDOSO INDEFERIDO O CANCELAMENTO.
17444/2016 82142 WILSON ALVES HELENO FILHO INDEFERIDO O CANCELAMENTO.
18978/2016 84428 SERGIO IKEDA AUTORIZADO O CANCELAMENTO.
19867/2016 95507 A 95509,

95564 e 95565 CÁSSIO CORDEIRO LEMOS INDEFERIDO O CANCELAMENTO.
21960/2016 84621 FRANCISCO CARLOS OLIVEIRA DE AGUIAR INDEFERIDO O CANCELAMENTO.
25390/2016 84652 SÔNIA MARA DE MATTOS CALCHI AUTORIZADO O CANCELAMENTO.

O não cumprimento ao presente implicará na aplicação de multa prevista na Legislação vigente no Município.
PUBLIQUE-SE E AFIXE-SE EM LUGAR PÚBLICO DE COSTUME.

EDITAL Nº 052/16 – PRAZO - SDU03.08.01 “POSTURAS”
Pelo presente edital, o Departamento de Controle Urbano torna público a todos quanto ao presente Edital

virem, ou dele conhecimento tiver, ou interessar possa, o que consta nos Processos Administrativos,
conforme segue:
P. A. N.P. N° Requerente Despacho
02858/2016 83246 E 83247 FERNANDO DOS SANTOS SOUSA DEFERIDO PRAZO DE 30(TRINTA)

DIAS CONSECUTIVOS.
14496/2016 82131 HENRY REICHMANN PRAZO INDEFERIDO.
21807/2016 82089 A 82091 CIA DE DESENVOLV. HABITACIONAL E URBANO

DO ESTADO – CDHU DEFERIDO PRAZO DE 30(TRINTA)
DIAS CONSECUTIVOS.

32486/2016 85280 E 85281 ADECOL INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA. DEFERIDO PRAZO DE 30(TRINTA)
DIAS CONSECUTIVOS.

39689/2016 86027, 86032 E 86044 LUCIANO DOS SANTOS
DEFERIDO PRAZO DE 30(TRINTA)

DIAS CONSECUTIVOS.
39846/2016 86310 TÂNIA AUGUSTA GOMES DE SOUSA DEFERIDO PRAZO DE 30(TRINTA)

DIAS CONSECUTIVOS.
39867/2016 85734 SABESP-COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO

DO ESTADO DE SP DEFERIDO PRAZO DE 30(TRINTA)
DIAS CONSECUTIVOS.

40089/2016 82061 IONE LUIZ LEONI DEFERIDO PRAZO DE 30(TRINTA)
DIAS CONSECUTIVOS.

40157/2016 83921 ELIZABETH DA PAIXÃO ALVES DOS ANJOS DEFERIDO PRAZO DE 30(TRINTA)
DIAS CONSECUTIVOS.

40285/2016 85594 EUCLIDES JOSÉ DOS SANTOS DEFERIDO PRAZO DE 30(TRINTA)
DIAS CONSECUTIVOS.

40587/2016 86627 e 81723 JOSÉ ALDO DE MENEZES DEFERIDO PRAZO DE 30(TRINTA)
DIAS CONSECUTIVOS.

40644/2016 83951 FRANCISCO ZILDEMAR FERREIRA DEFERIDO PRAZO DE 30(TRINTA)
DIAS CONSECUTIVOS.

40815/2016 85070 A 85072 SUNG HUNPAIK DEFERIDO PRAZO DE 30(TRINTA)
DIAS CONSECUTIVOS.

41147/2016 85586 A 85593 CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
E URBANO - CDHU DEFERIDO PRAZO DE 30(TRINTA)

DIAS CONSECUTIVOS.
41300/2016 86253 CARLA DA CONCEIÇÃO RESENDE DA SILVA DEFERIDO PRAZO DE 30(TRINTA) DIAS

CONSECUTIVOS.
41373/2016 86316 VANESSA RENATA SANTOS DA SILVA DEFERIDO PRAZO PARCIAL DE

30(TRINTA) DIAS CONSECUTIVOS.
41589/2016 86252 ALEXANDRE MARQUES TEIXEIRA DEFERIDO PRAZO DE 30(TRINTA)

DIAS CONSECUTIVOS.
O não cumprimento ao presente implicará na aplicação de multa prevista na Legislação vigente no Município.
PUBLIQUE-SE E AFIXE-SE EM LUGAR PÚBLICO DE COSTUME.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO/AUTUAÇÃO Nº 053/
16- SDU03.08.01 “POSTURAS”

Pelo presente Edital, ficam NOTIFICADOS os
senhores proprietários/compromissários e/ou
responsáveis pelos imóveis de inscrições cadastrais
abaixo relacionadas, a providenciar junto a esta PMG,
(art. 239, 240 e 241 da Lei Municipal nº 3573/90), no
prazo de 30 (trinta) dias, e (art.46 Inciso I e III, 48, 235
e 273 da Lei Municipal nº 3573/90 e art. 109 da Lei
6046/04), no prazo de 08 (oito) a contar desta publicação,
conforme segue:
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 84542 – LAVRADA
EM 08/07/2016 – PA-9829/2012.
Proprietário: DEJAIR FELIX DA COSTA.
Inscr. Cadastral: 084.23.13.0192.00.000.
Endereço: RUA AUAD ABRAHÃO, 249 LT.15A QD. B
VILA SANTA MARIA.
Solicitação: PROVIDENCIAR A CONSERVAÇÃO DO
IMÓVEL DE ACORDO COM OS ARTIGOS 49 e 54 DA
LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 85880 – LAVRADA
EM 07/07/2016 – PA-20077/2015.
Proprietário: ÉRICO FRANCISCO DA SILVA BRAGA
E OUTROS.
Inscr. Cadastral: 103.15.47.0112.00.000.
Endereço: ESTRADA ÁGUA CHATA, 2058/1860
LT.254-A VILA MARIA DE LOURDES.
Solicitação: PROVIDENCIAR A LIMPEZA E
CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL DE ACORDO COM O
ARTIGO 46 INCISO I DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 83393 – LAVRADA
EM 10/03/2016 – PA-35055/2015.
Proprietário: EDGAR BENZI WEIL E OUTROS /
DAVID HÉLIO CATHARINO.
Inscr. Cadastral: 103.00.89.0113.00.000.
Endereço: ESTRADA DO SACRAMENTO, S/Nº LT.10B
QD.E PIMENTAS.
Solicitação: PROVIDENCIAR A EXECUÇÃO DO
PASSEIO DE ACORDO COM O ARTIGO 239 DA LEI
MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÕES PRELIMINARES: Nº 84527, Nº
84528 e Nº 84529 – LAVRADAS EM 08/06/2016.
Proprietário: CAPRI-INCORP. E CONSTRUTORA
LTDA..
Inscr. Cadastral: 084.31.10.0752.00.000.
Endereço: RUA CONSUL ORESTES CORREA, S/Nº
LT. 8 e 9 QD. 58 MACEDO.
Solicitação: PROVIDENCIAR A LIMPEZA DO
IMÓVEL, EXECUÇÃO DO MURO E A
DESOBSTRUÇÃO DA SARJETA DE ACORDO COM
OS ARTIGOS 46 INCISO I, ART. 239, 240, 241 e ART.
48 DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÕES PRELIMINARES: Nº 75982 e Nº
75983 – LAVRADAS EM 17/09/2014 – PA-64107/2013.
Proprietário: ELETRICIDADE SP – ELETROPAULO /
BANDEIRANTES ENERGIA S/A.
Inscr. Cadastral: 083.53.28.0285.00.000.
Endereço: RUA ACRE, S/Nº LT. 16 QD. 127 VILA
ROSÁLIA.
Solicitação: PROVIDENCIAR REPAROS E
DESOBSTRUÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO, DE
ACORDO COM OS ART. 239, 240, 241 e 273 DA LEI
MUNICIPAL Nº 3573/90.
AUTO DE INFRAÇÃO: Nº 85171 – LAVRADA EM 15/
04/2016 – PA-32981/2015.
Proprietário: M.A.R. PARTICIPAÇÃO E
REPRESENTAÇÃO S/C LTDA.
Inscr. Cadastral: 092.71.04.0789.00.000.
Endereço: RUA EDUARDO FRONER (PAU TORTO),
1194/1102 BONSUCESSO.
Solicitação: PROVIDENCIAR A CANALIZAÇÃO
(PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS
ORIUNDAS DO INTERIOR DO IMOVEL ATÉ A
SARJETA OU REDE DE CAPTAÇÃO), DE ACORDO
COM O ART.241 § 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÕES PRELIMINARES: Nº 85060, Nº85061
e Nº85062 – LAVRADAS EM 08/04/2016.
Proprietário: EDNA MARIA GOBBI E S/MD.
Inscr. Cadastral: 131.24.05.0027.01.001.
Endereço: RUA RIO PARDO ESQUINA COM RUA
LUCIANÓPOLIS LT.16 QD.19 JD. JACY..
Solicitação: PROVIDENCIAR A LIMPEZA /
CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL, EXECUTAR MURO DE
FECHO E O PASSEIO DE ACORDO COM OS

ARTIGOS 46 INCISO I, ART. 239 DA LEI MUNICIPAL
Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 85094 – LAVRADA
EM 12/04/2016.
Proprietário: PROPRIETÁRIO / DAGOBERTO
SANTANA FERNANDES.
Inscr. Cadastral: 082.40.98.0153.01.003.
Endereço: PRAÇA KASATU MARU, 178 LT. 1 QD. G
JD. BELA VISTA.
Solicitação: PROVIDENCIAR REPAROS NO PASSEIO
DE ACORDO COM OS ART. 239, 240 e 241 DA LEI
MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 84134 – LAVRADA
EM 16/03/2016.
Proprietário: JOAQUIM M. CORREIA.
Inscr. Cadastral: 081.80.12.0205.00.000.
Endereço: RUA SÍTIO NOVO DE GOIAS, S/Nº LT. 19
QD. B VILA IMACULADA.
Solicitação: PROVIDENCIAR A LIMPEZA DO IMÓVEL
(MATO, LIXO E ENTULHO) DE ACORDO COM OS
ARTIGOS 46 INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 85486 – LAVRADA
EM 29/04/2016.
Proprietário: FRANCISCO SCARPA E OUTROS /
SAMUEL RIBEIRO E OUTROS.
Inscr. Cadastral: 093.03.60.0091.01.001.
Endereço: AV. MONTEIRO LOBATO, 5010 LT. 7 QD. A
CID. JD. CUMBICA
Solicitação: PROVIDENCIAR REPAROS NO PASSEIO
DE ACORDO COM OS ARTIGOS 239, 240 e 241, DA
LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 85489 – LAVRADA
EM 29/04/2016.
Proprietário: JOÃO CARLOS QUIO / DEUSDETE
BERNARDINO DE MORAES.
Inscr. Cadastral: 093.03.82.0001.01.001.
Endereço: AV. MONTEIRO LOBATO, 5078 LT. 13 QD.
A CID. JD. CUMBICA.
Solicitação: PROVIDENCIAR A EXECUÇÃO DO
PASSEIO DE ACORDO COM O ART. 239, DA LEI
MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÕES PRELIMINARES: Nº 85495, Nº
85496 e Nº 85497– LAVRADAS EM 29/04/2016.
Proprietário: MANOEL GARCIA FERREIRA
ANTÔNIO VIANA DE OLIVEIRA.
Inscr. Cadastral: 083.52.65.0321.00.000.
Endereço: AV. JÚLIO PRESTES, 194 TORRES
TIBAGY.
Solicitação: PROVIDENCIAR A LIMPEZA/
CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL, REPAROS NO MURO
E EXECUTAR PASSEIO DE ACORDO COM OS
ARTIGOS 46 INCISO I, ART. 239, 240 e 241DA LEI
MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÕES PRELIMINARES: Nº 84139 e Nº
84140 – LAVRADAS EM 04/04/2016.
Proprietário: INCORPORADORA E CONSTR.
ZAMBERG.
Inscr. Cadastral: 083.85.06.0326.00.000.
Endereço: AV. BENJAMIM HARRIS HUNNICUTT, 770
LT.P/7A E P/7B VILA RIO DE JANEIRO.
Solicitação: PROVIDENCIAR A DESOBSTRUÇÃO E
REPAROS DO PASSEIO DE ACORDO COM OS ART.
239, 240 e 241DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 84144 – LAVRADA
EM 15/04/2016.
Proprietário: WILSON ELIAS.
Inscr. Cadastral: 081.81.00.0117.04.005.
Endereço: AV. SALGADO FILHO, 4069 LT. 1 A 3 QD. H
VILA RIO DE JANEIRO.
Solicitação: PROVIDENCIAR REPAROS DO PASSEIO
DE ACORDO COM O ART. 239, 240 e 241 DA LEI
MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 84135 – LAVRADA
EM 16/03/2016.
Proprietário: JOAQUIM M. CORREIA / CARLOS
APARECIDO DE MORAES.
Inscr. Cadastral: 081.80.12.0211.00.000.
Endereço: RUA SÍTIO NOVO DE GOIAS, S/Nº LT.
19A QD. B VILA IMACULADA.
Solicitação: PROVIDENCIAR A LIMPEZA E
CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL DE ACORDO COM O
ART. 46 INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 85498 – LAVRADA
EM 29/04/2016.
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Proprietário: LUIZ RODRIGUES.
Inscr. Cadastral: 083.21.79.0068.00.000.
Endereço: RUA ATTILIO VIVACQUA, 123 QD. 28 VILA
GALVÃO.
Solicitação: PROVIDENCIAR A CONSERVAÇÃO DO
IMÓVEL DE ACORDO COM OS ART. 49 e 54, DA LEI
MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÕES PRELIMINARES: Nº 85977 e Nº
85978 – LAVRADAS EM 23/05/2016.
Proprietário: FRANCISCO SCARPA E OUTRO /
SAMUEL RIBEIRO E OUTROS.
Inscr. Cadastral: 093.13.34.0144.00.000.
Endereço: AV. MONTEIRO LOBATO, 29 LT. 29 QD. C
CID. JD. CUMBICA.
Solicitação: PROVIDENCIAR A DESOBSTRUÇÃO E
REPAROS DO PASSEIO DE ACORDO COM O ART.
239, 240, 241 e 273 DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 85979 – LAVRADA
EM 23/05/2016.
Proprietário: CLÁUDIO DO CANTO EDGARD
SEGANTINI.
Inscr. Cadastral: 093.13.65.0001.00.000.
Endereço: RUA PORTEIRAS, 23 LT. 25 e 26 QD. A
CID. JD. CUMBICA.
Solicitação: PROVIDENCIAR REPAROS NO PASSEIO
DE ACORDO COM OS ART. 239, 240 e 241 DA LEI
MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 85980 – LAVRADA
EM 23/05/2016.
Proprietário: ANTÔNIA BUENO DE CAMPOS E
OUTROS / LUIZ RAPHAEL DE CAMPOS.
Inscr. Cadastral: 093.13.65.0059.00.000.
Endereço: AV. MONTEIRO LOBATO, 5574 LT. P/21
QD. A CID. JD. CUMBICA GL D.
Solicitação: PROVIDENCIAR REPAROS NO PASSEIO
DE ACORDO COM O ART. 239, 240 e 241 DA LEI
MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 85981 – LAVRADA
EM 23/05/2016.
Proprietário: TOMMASO TREGLIA E S/MR.
Inscr. Cadastral: 093.13.65.0092.00.000.
Endereço: AV. MONTEIRO LOBATO, 5608 LT. 18 QD.
A CID. JD. CUMBICA GL-D.
Solicitação: PROVIDENCIAR REPAROS NO PASSEIO
DE ACORDO COM O ART. 239, 240 e 241 DA LEI
MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 85442 – LAVRADA
EM 10/05/2016.
Proprietário: JOAQUIM M. CORREIA / CARLOS
APARECIDO DE MORAES.
Inscr. Cadastral: 094.03.89.0203.01.000.
Endereço: AV. ATALAIA DO NORTE LT. P/30 QD. 15
JD. CUMBICA.
Solicitação: PROVIDENCIAR A DESOBSTRUÇÃO DO
PASSEIO DE ACORDO COM O ART. 273, DA LEI
MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 83400 – LAVRADA
EM 14/03/2016.
Proprietário: NELSON MURATA / MIEKO MAKIYAMA
E OUTROS.
Inscr. Cadastral: 103.03.19.0144.00.000.
Endereço: RUA DÉBORA OLIVEIRA DE ALMEIDA,
529 LT. 11-H QD. 1 SÍTIO SÃO FRANCISCO.
Solicitação: PROVIDENCIAR A EXECUÇÃO DO
MURO DE FECHO DO IMÓVEL DE ACORDO COM O
ART. 239 DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 85733 – LAVRADA
EM 20/04/2016.
Proprietário: IMOB. E COML. PIRUCAIA LTDA..
Inscr. Cadastral: 081.40.52.0521.00.000.
Endereço: RUA GERALDO AUGUSTO DA SILVA, S/
Nº LT. 60 QD. 24 PQ. CONTINENTAL G1.
Solicitação: PROVIDENCIAR A LIMPEZA E
CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL DE ACORDO COM O
ART. 46 INCISO I DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 86127 – LAVRADA
EM 13/06/2016.
Proprietário: JOÃO BATISTA DE SOBRAL.
Inscr. Cadastral: 081.21.85.0265.00.000.
Endereço: RUA AUGUSTA DOS SANTOS AUGUSTO,
S/Nº LT.47A QD. 8 JD. PALMIRA.
Solicitação: PROVIDENCIAR A LIMPEZA E
CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL DE ACORDO COM O
ART. 46 INCISO I DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 85736 – LAVRADA
EM 27/04/2016.
Proprietário: JOSÉ TEIXEIRA / MARIA JOSÉ
TEIXEIRA PATUDO E S/MD.
Inscr. Cadastral: 083.32.56.0082.01.001.
Endereço: RUA DAMIANÓPOLIS, 135/17 LT.P/08 P/
09 QD. B VILA ROSÁLIA.
Solicitação: PROVIDENCIAR A DESOBSTRUÇÃO DO
PASSEIO (MURETA, PONTALETES E OUTROS) DE
ACORDO COM O ART. 273 DA LEI MUNICIPAL Nº
3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 85727 – LAVRADA
EM 26/04/2016.
Proprietário: NAHIM IBRAHIM AHMAD E OUTRO.
Inscr. Cadastral: 083.33.63.0152.00.000.
Endereço: AV. FRANCISCO CONDE, 361/316 LT. 16
A 21 QD. 84 VILA ROSÁLIA.
Solicitação: PROVIDENCIAR A LIMPEZA E
CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL DE ACORDO COM O
ART. 46 INCISO I DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 85729 – LAVRADA
EM 13/06/2016.
Proprietário: JOSÉ AUGUSTO E OUTROS.
Inscr. Cadastral: 083.22.11.0049.01.002.
Endereço: AV. SÃO BENTO, 1569/1563 VILA GALVÃO.
Solicitação: PROVIDENCIAR REPAROS NO PASSEIO
DE ACORDO COM OS ART. 239, 240 e 241 DA LEI
MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 85735 – LAVRADA
EM 26/04/2016.
Proprietário: OSWALDO RAMALHO.
Inscr. Cadastral: 083.32.86.0086.00.000.
Endereço: RUA HERALDO EVANS, 111 / 101 LT. 28
QD. A VILA ROSÁLIA.
Solicitação: PROVIDENCIAR A DESOBSTRUÇÃO DO
PASSEIO (VEGETAÇÃO FARTA E ESPINHOSA), DE
ACORDO COM O ARTIGO 273 DA LEI MUNICIPAL
Nº 3573/90.

NOTIFICAÇÕES PRELIMINARES: Nº 85030 e Nº
85029 – LAVRADAS EM 12/05/2016.
Proprietário: WALTER DA CONCEIÇÃO / CECÍLIA
MARIA DA CONCEIÇÃO.
Inscr. Cadastral: 111.74.89.0031.01.001.
Endereço: RUA AURORA, 25/91 VILA MOREIRA.
Solicitação: PROVIDENCIAR A DESOBSTRUÇÃO DA
SARJETA (RAMPA) E DO PASSEIO (PORTÃO E
MURO) DE ACORDO COM O ART. 48 e 273, DA LEI
MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÕES PRELIMINARES: Nº 85026 e Nº
85027 – LAVRADAS EM 12/05/2016.
Proprietário: CIA GUARULHOS RURAL
MERCANTIL.
Inscr. Cadastral: 111.84.34.0335.00.000.
Endereço: AV. TOMAS EDSON, 144/130 QD.25 VILA
MOREIRA.
Solicitação: PROVIDENCIAR A EXECUÇÃO DO
PASSEIO E A LIMPEZA / CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL
DE ACORDO COM O ART. 239 e 46 INCISO I DA LEI
MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÕES PRELIMINARES: Nº 85028 e Nº
84698 – LAVRADAS EM 12/05/2016.
Proprietário: WALTER DA CONCEIÇÃO / CECÍLIA
MARIA DA CONCEIÇÃO.
Inscr. Cadastral: 111.74.89.0044.00.000.
Endereço: RUA SILVESTRE VASCONCELOS
CALMON, 13 VILA MOREIRA.
Solicitação: PROVIDENCIAR A DESOBSTRUÇÃO DO
PASSEIO (LIXEIRA) E DA SARJETA (RAMPA), DE
ACORDO COM OS ART. 273 e 48 DA LEI MUNICIPAL
Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 85994 – LAVRADA
EM 30/05/2016.
Proprietário: MARIA SELENE DAS NEVES LUCAS /
MANOEL GOMES LUCAS FILHO E S/MR.
Inscr. Cadastral: 083.32.42.0032.00.000.
Endereço: AV. DR. TIMÓTEO PENTEADO, 3887 LT.
68 VILA MILTON.
Solicitação: PROVIDENCIAR REPAROS NO PASSEIO
DE ACORDO COM OS ART. 239, 240 e 241, DA LEI
MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 85995 – LAVRADA
EM 30/05/2016.
Proprietário: FARJALLAH ELIAS CHAHIM /
WALDEMAR GONÇALVES FARIAS.
Inscr. Cadastral: 083.31.19.0001.01.001.
Endereço: AV. DR. TIMÓTEO PENTEADO, 4105/3973
LT. P/32 P/34 QD. H VILA MILTON.
Solicitação: PROVIDENCIAR A CONSERVAÇÃO DO
IMÓVEL, DE ACORDO COM O ART. 49 e 54 DA LEI
MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 85998 – LAVRADA
EM 30/05/2016.
Proprietário: JOSÉ CARLOS MAIORANO E S/MR.
Inscr. Cadastral: 083.32.31.0065.01/02.000.
Endereço: AV. DR. TIMÓTEO PENTEADO, 3945/3819
LT. OP58 QD. I VILA MILTON.
Solicitação: PROVIDENCIAR REPAROS NO PASSEIO
DE ACORDO COM OS ART. 239, 240 DA LEI
MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÕES PRELIMINARES: Nº 86001, Nº
86002 e Nº 86003 – LAVRADAS EM 20/06/2016.
Proprietário: NELSON MENDES SOARES JÚNIOR.
Inscr. Cadastral: 083.31.08.0039.00.000.
Endereço: AV. DR. TIMÓTEO PENTEADO, 4155/4025
LT. P/CONJ 26-28-30 QD. G VILA MILTON.
Solicitação: PROVIDENCIAR A LIMPEZA/
CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL, EXECUTAR MURO E
O PASSEIO DE ACORDO COM OS ART. 46 INCISO I
e 239, DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 83958 – LAVRADA
EM 15/06/2016.
Proprietário: DAMIÃO ALEXANDRE DO
NASCIMENTO / N.C. CONSTRUÇÕES E
INCORPORAÇÕES LTDA.
Inscr. Cadastral: 054.12.71.0245.01/02.000.
Endereço: RUA PARAGUAÇU, 217 ESQUINA VIELA
PIRANGI LT. 2A QD. 13 CHÁCARAS CABUÇU.
Solicitação: PROVIDENCIAR A EXECUÇÃO DO
PASSEIO DE ACORDO COM OS ART. 239, 240 e 241,
DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 83973 – LAVRADA
EM 25/06/2016.
Proprietário: ANÍBAL MARTINS.
Inscr. Cadastral: 082.32.51.0833.00.000.
Endereço: RUA MARIA DAS DORES CÂNDIDA DE
JESUS, S/Nº LT.24 QD. K PQ. DAS LARANJEIRAS.
Solicitação: PROVIDENCIAR A LIMPEZA E
CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL DE ACORDO COM O
ART. 46 INCISO I DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÕES PRELIMINARES: Nº 83960 e Nº
83961 – LAVRADAS EM 15/06/2016.
Proprietário: GISELDA TEODORO DIAS FALLER /
MANOEL ALVAREZ ROBLES E S/MR.
Inscr. Cadastral: 054.21.87.0501.00.000.
Endereço: RUA PAQUITA, 26 LT. 77 QD. 14 RECREIO
SÃO JORGE.
Solicitação: PROVIDENCIAR A EXECUÇÃO DO
PASSEIO PÚBLICO E A LIMPEZA / CONSERVAÇÃO
DO IMÓVEL DE ACORDO COM OS ART. 239, 240,
241 e ART. 46 INCISO I DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/
90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 85509 – LAVRADA
EM 20/05/2016.
Proprietário: VALQUÍRIA MOREIRA CARDOSO.
Inscr. Cadastral: 094.14.10.0086.00.000.
Endereço: AV. BREJINHO, 179 LT. P/19 QD. 24 JD.
CUMBICA.
Solicitação: PROVIDENCIAR A EXECUÇÃO DO
PASSEIO PÚBLICO, ACORDO COM O ART. 239 DA
LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 85508 – LAVRADA
EM 20/05/2016.
Proprietário: ÉLIO GUERREIRO .
Inscr. Cadastral: 094.14.10.0076.01.000.
Endereço: AV. BREJINHO, 185 LT. 18 QD. 24 JD.
CUMBICA.
Solicitação: PROVIDENCIAR A DESOBSTRUÇÃO DO
PASSEIO PÚBLICO, DE ACORDO COM O ART. 273
DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 85503 – LAVRADA

EM 20/05/2016.
Proprietário: OSVALDO ALVES DE SOUZA / CIA
LIDER CONSTR. S/A.
Inscr. Cadastral: 094.42.38.0090.00.000.
Endereço: RUA POÇO REDONDO, 94 ESQ. COM
RUA PENALVA LT. 103 QD. 4 JD. SANTA MARIA.
Solicitação: PROVIDENCIAR A DESOBSTRUÇÃO DO
PASSEIO PÚBLICO, DE ACORDO COM O ART. 239
DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÕES PRELIMINARES: Nº 82058, Nº
82059 e Nº 82060 – LAVRADAS EM 06/06/2016.
Proprietário: PONTE ALTA EMPREEND. IMOB. LTDA..
Inscr. Cadastral: 064.61.03.0439.00.000.
Endereço: RUA ALTINA ALVES BROGNA, 359 LT. 01
QD. D PONTE ALTA G1.
Solicitação: PROVIDENCIAR A EXECUÇÃO DO
MURO DO PASSEIO E A LIMPEZA / CONSERVAÇÃO
DO IMÓVEL DE ACORDO COM OS ART. 239 e 46
INCISO I DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 85474 – LAVRADA
EM 25/05/2016.
Proprietário: JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA NETO /
HIDRO VOLT ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA.
Inscr. Cadastral: 061.81.25.0258.00.000.
Endereço: RUA TERESA RAVÁSIO MAGNI, 127/41
LT. 41 QD. 15 JD. FORTALEZA.
Solicitação: PROVIDENCIAR A DESOBSTRUÇÃO DA
SARJETA (CONCRETADO), DE ACORDO COM O
ART. 48 DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 86463 – LAVRADA
EM 30/06/2016.
Proprietário: CUSTÓDIO R. F. LEITE FILHO.
Inscr. Cadastral: 061.83.05.0045.00.000.
Endereço: AV. DOS EVANGÉLICOS, S/Nº LT. 6 QD. 97
JD. FORTALEZA G2.
Solicitação: PROVIDENCIAR A LIMPEZA E
CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL DE ACORDO COM O
ART. 46 INCISO I DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÕES PRELIMINARES: Nº 86456 e Nº
86457 – LAVRADAS EM 22/06/2016.
Proprietário: HIDRO VOLT ENG. E CONSTRUÇÕES
LTDA.
Inscr. Cadastral: 062.01.51.0212.00.000.
Endereço: AV. PREFEITO ANTÔNIO PRATICCI, S/
Nº LT. 4 QD. 1 JD. FORTALEZA G1.
Solicitação: PROVIDENCIAR A EXECUÇÃO DO
MURO DE FECHO E A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
DO IMÓVEL DE ACORDO COM OS ART. 239 e 46
INCISO I DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 85511 – LAVRADA
EM 20/05/2016.
Proprietário: MARIANO ANTÔNIO DA SILVA ESP.
Inscr. Cadastral: 093.84.65.4650.00.000.
Endereço: ESTRADA VELHA GUARULHOS - SÃO
MIGUEL, S/ Nº CUMBICA.
Solicitação: PROVIDENCIAR A EXECUÇÃO DO
PASSEIO PÚBLICO, DE ACORDO COM O ART. 239
DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 85513 – LAVRADA
EM 20/05/2016.
Proprietário: MAURO JOSÉ EPIFÂNIO ZEFERINO /
JOSÉ PEREIRA DA SILVA.
Inscr. Cadastral: 094.04.63.0159.01.001.
Endereço: RUA SANTO ANTÔNIO DO INGÁ, 327/42
LT. 42 QD. 13.
Solicitação: PROVIDENCIAR A EXECUÇÃO DO
PASSEIO DE ACORDO COM O ART. 239, DA LEI
MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 85041 – LAVRADA
EM 11/05/2016.
Proprietário: LUIZ CARLOS CECONI E OUTROS.
Inscr. Cadastral: 083.70.51.0182.01/02.000.
Endereço: RUA SANTA TEREZINHA, 175/03 LT. 1
QD. 1 VILA TIJUCO.
Solicitação: PROVIDENCIAR REPAROS NO PASSEIO
PÚBLICO, DE ACORDO COM OS ART. 239, 240 e
241 DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÕES PRELIMINARES: Nº 85042 e Nº
85043 – LAVRADAS EM 11/05/2016.
Proprietário: MANUEL NEVES E S/MR.
Inscr. Cadastral: 111.75.48.0164.00.000.
Endereço: RUA SÃO PAULO, 110 ESQUINA RUA
JOSÉ DE OLIVEIRA LT. P24 QD. H GOPOUVA.
Solicitação: PROVIDENCIAR REPAROS E
DESOBSTRUÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO (ESCADA),
DE ACORDO COM OS ART. 239, 240 e 241, DA LEI
MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 85038 – LAVRADA
EM 11/05/2016.
Proprietário: LÁZARO APOLINÁRIO OLIVEIRA.
Inscr. Cadastral: 083.70.51.0418.01.001/002.
Endereço: RUA SÃO PAULO, 82/60 LT. P26 QD. 1
VILA TIJUCO.
Solicitação: PROVIDENCIAR A DESOBSTRUÇÃO DO
PASSEIO (PORTÃO), DE ACORDO COM OS ART.
239, 240 e 241, DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÕES PRELIMINARES: Nº 85045 e Nº
85046 – LAVRADAS EM 10/05/2016.
Proprietário: LUCIANA BRITO.
Inscr. Cadastral: 111.75.48.0216.02/03.000.
Endereço: RUA SÃO PAULO, 150/40 LT. P20 QD. H
GOPOUVA.
Solicitação: PROVIDENCIAR A DESOBSTRUÇÃO
(RAMPA) E REPAROS NO PASSEIO PÚBLICO, DE
ACORDO COM OS ART. 273, 239, 240 e 241, DA LEI
MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 85037 – LAVRADA
EM 11/05/2016.
Proprietário: HITOSI NAKAYA / OSWALDO HANNA.
Inscr. Cadastral: 083.70.51.0334.01.001/002.
Endereço: RUA ACÁCIAS, 17/40 VILA TIJUCO.
Solicitação: PROVIDENCIAR REPAROS NO PASSEIO
PÚBLICO, DE ACORDO COM OS ART. 239, 240 e
241, DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 85876 – LAVRADA
EM 30/05/2016.
Proprietário: SILVANA APARECIDA DA SILVA
OLIVEIRA E S/MD.
Inscr. Cadastral: 094.63.58.0194.01.001/002.
Endereço: RUA JOÃO CARLOS ZANAROLLI, 124/31
LT. 29 QD. 41 JD. ANGÉLICA.
Solicitação: PROVIDENCIAR REPAROS NO PASSEIO

PÚBLICO, DE ACORDO COM OS ART. 239, 240 e
241, DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÕES PRELIMINARES: Nº 85292, Nº
85293, Nº 85294 e Nº 85295 – LAVRADAS EM 30/05/
2016.
Proprietário: MAURÍCIO GUIMARÃES E OUTRO /
APLICON EMPREEND. IMOB. LTDA.
Inscr. Cadastral: 103.35.39.0076.00.000.
Endereço: RUA VINTE E CINCO (ATUAL RUA
GOMES LEAL), 230 LT. 7 QD. BL PQ. PIRATININGA.
Solicitação: PROVIDENCIAR A CONSERVAÇÃO DO
IMÓVEL, DESOBSTRUÇÃO E EXECUÇÃO DO
PASSEIO E REPAROS NO MURO, DE ACORDO COM
OS ART. 49 e 54, ART. 239, 240, 241 e 273, DA LEI
MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 85300 – LAVRADA
EM 30/05/2016.
Proprietário: JOÃO CRISÓSTOMO LEITE E S/MR /
JOSÉ PORFÍRIO GOMES E OUTRA.
Inscr. Cadastral: 094.64.88.0065.01.001.
Endereço: RUA IBIRAPUERA, 124/95 LT. 10 QD. 1
PQ. JUREMA.
Solicitação: PROVIDENCIAR A DESOBSTRUÇÃO DO
PASSEIO PÚBLICO (COBERTURA DE TELHAS/
MURETA E COLUNAS), DE ACORDO COM O ART.
273 DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 85482 – LAVRADA
EM 27/04/2016.
Proprietário: MANOEL FERRO.
Inscr. Cadastral: 093.13.13.0102.00.000.
Endereço: AV. MONTEIRO LOBATO, 5320/3660 LT.
14 QD. C CID. JD. CUMBICA.
Solicitação: PROVIDENCIAR REPAROS NO PASSEIO
PÚBLICO, DE ACORDO COM OS ART. 239, 240 e
241 DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 85985 – LAVRADA
EM 30/05/2016.
Proprietário: MANOEL CHAVIER / SAMUEL RIBEIRO
E OUTROS.
Inscr. Cadastral: 093.13.96.0040.01.001.
Endereço: AV. MONTEIRO LOBATO, 5700/09 LT. 9
QD. A CID. JD. CUMBICA.
Solicitação: PROVIDENCIAR A EXECUÇÃO DO
PASSEIO PÚBLICO, DE ACORDO COM O ART. 239
DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 85987 – LAVRADA
EM 30/05/2016.
Proprietário: LÚCIO ALVES DE SIQUEIRA E
OUTROS.
Inscr. Cadastral: 093.13.96.0070.00.000.
Endereço: AV. MONTEIRO LOBATO, 5732/5754 LT.
5E6 QD. A CID. JD. CUMBICA GL D.
Solicitação: PROVIDENCIAR REPAROS NO PASSEIO
PÚBLICO, DE ACORDO COM OS ART. 239, 240 e
241 DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 85461 – LAVRADA
EM 31/05/2016.
Proprietário: GERALDO CARDOSO DE MOURA E
S/MR / SERCAR-CONSTR. ADM. DE BENS PR. LTDA.
Inscr. Cadastral: 063.31.42.0080.00.000.
Endereço: RUA VANESSA, 10 LT. 22 QD. D JD.
ADELINA.
Solicitação: PROVIDENCIAR A LIMPEZA E
CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL DE ACORDO COM O
ART. 46 INCISO I DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 82433 – LAVRADA
EM 12/01/2016.
Proprietário: JOÃO CARLOS C BARROS E OU.
Inscr. Cadastral: 094.23.70.0423.00.000.
Endereço: RUA EMÍLIA, 17 LT. 4A QD. C PIMENTAS.
Solicitação: PROVIDENCIAR A EXECUÇÃO DO
PASSEIO PÚBLICO, DE ACORDO COM O ART. 239
DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÕES PRELIMINARES: Nº 86029, Nº
86030 e Nº 86031 – LAVRADAS EM 31/05/2016.
Proprietário: MANUEL MIRANDA FIGUEIRAS.
Inscr. Cadastral: 063.41.73.0120.00.000.
Endereço: RUA SERIDO JÚNIOR, 503/88 LT. 11 QD.
14 PQ. SANTOS DUMONT.
Solicitação: PROVIDENCIAR REPAROS NO MURO
E NO PASSEIO PÚBLICO E A CONSERVAÇÃO DO
IMÓVEL, DE ACORDO COM OS ART. 239, ART. 49 e
54 DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 85983 – LAVRADA
EM 30/05/2016.
Proprietário: HELENA MARIA MARTINS ORTOLAN
E S/MD.
Inscr. Cadastral: 093.13.65.0122.00.000.
Endereço: AV. MONTEIRO LOBATO, 5638/5644 LT.
15 QD. A CID. JD. CUMBICA.
Solicitação: PROVIDENCIAR REPAROS NO PASSEIO
PÚBLICO DE ACORDO COM OS ART. 239, 240 e 241
DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 85986 – LAVRADA
EM 30/05/2016.
Proprietário: JOÃO BATISTA CHAVIER.
Inscr. Cadastral: 093.13.96.0050.01.001.
Endereço: AV. MONTEIRO LOBATO, 5724/5718 LT. 8
QD. A CID. JD. CUMBICA.
Solicitação: PROVIDENCIAR REPAROS NO PASSEIO
PÚBLICO, DE ACORDO COM OS ART. 239, 240 e
241 DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÕES PRELIMINAR: Nº 85640 e Nº 85641
– LAVRADAS EM 31/05/2016.
Proprietário: CARMELITA MARCHETTE LAUER E
OUTRA.
Inscr. Cadastral: 082.01.86.0001.01.000.
Endereço: AV. RIO DE JANEIRO, 1054 VILA BREMEN.
Solicitação: PROVIDENCIAR REPAROS NO MURO
E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL, DE ACORDO COM
OS ART. 239, 240, 241 e ART. 49 e 54 DA LEI
MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 85774 – LAVRADA
EM 24/05/2016.
Proprietário: MARIA REGINA CREVELENTE / PAULO
CEZAR ALVES DE OLIVEIRA.
Inscr. Cadastral: 113.55.12.0735.01.001.
Endereço: RUA PROGRESSO, 121/113 PONTE
GRANDE.
Solicitação: PROVIDENCIAR A RECONSTRUÇÃO DO
PASSEIO ( ELIMINAR DEGRAUS), DE ACORDO COM
OS ART. 239 e 240 DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
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NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 83719 – LAVRADA
EM 25/05/2016.
Proprietário: ADOLFO LUIZ LEAL ALONSO E S/MR
/ NELO POLI NETO.
Inscr. Cadastral: 084.20.87.0240.00.000.
Endereço: AV. PAPA PIO XII, 678/605 VILA
CAMARGOS.
Solicitação: PROVIDENCIAR A CONSERVAÇÃO DO
IMÓVEL, DE ACORDO COM O ART. 49 e 54 DA LEI
MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÕES PRELIMINARES: Nº 84524 e Nº
84525 – LAVRADAS EM 25/05/2016.
Proprietário: DIONÍSIO FRANCISCO LEIVA TORÍBIO
E S/MR.
Inscr. Cadastral: 083.73.30.0260.00.000.
Endereço: RUA VERA, 182/06 LT. 6B QD. 26 JD.
SANTA MENA.
Solicitação: PROVIDENCIAR A EXECUÇÃO DO
PASSEIO PÚBLICO E A DESOBSTRUÇÃO DA
SARJETA ( DESIMPEDIR ÁGUAS PLUVIAIS), DE
ACORDO COM OS ART. 239 e 48 DA LEI MUNICIPAL
Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 84512 – LAVRADA
EM 25/05/2016.
Proprietário: JOSÉ PAULO CERCONI.
Inscr. Cadastral: 084.14.76.0172.00.000.
Endereço: RUA IRINEU DE ALMEIDA, 108 LT. 13 QD.
D RESIDENCIAL CERCONI.
Solicitação: PROVIDENCIAR A LIMPEZA DO IMÓVEL
DE ACORDO COM O ART. 46 INCISO I DA LEI
MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 84511 – LAVRADA
EM 25/05/2016.
Proprietário: JOSÉ PAULO CERCONI.
Inscr. Cadastral: 084.14.76.0182.00.000.
Endereço: RUA IRINEU DE ALMEIDA, S/Nº LT. 14
QD. D RESIDENCIAL CERCONI.
Solicitação: PROVIDENCIAR REPAROS NO
PASSEIO, DE ACORDO COM OS ART. 239, 240 e 241
DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 84508 – LAVRADA
EM 24/05/2016.
Proprietário: PAULO SUPLICY E OUTRO / JÚLIA
APARECIDA ELIAS.
Inscr. Cadastral: 083.73.30.0249.00.000.
Endereço: RUA VERA, 176/70 LT. P7 QD. 26 JD.
SANTA MENA.
Solicitação: PROVIDENCIAR A DESOBSTRUÇÃO DA
SARJETA ( ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS),
DE ACORDO COM O ART. 48 DA LEI MUNICIPAL Nº
3573/90.
NOTIFICAÇÕES PRELIMINARES: Nº 85034 e
Nº85035 – LAVRADAS EM 12/05/2016.
Proprietário: CLÁUDIO RIBEIRO DA SILVA.
Inscr. Cadastral: 111.74.89.0001.00.000.
Endereço: RUA AURORA, 276 ESQ. COM RUA
JOAQUIM MOREIRA LT. P/6 QD. IV VILA PEDRO
MOREIRA.
Solicitação: PROVIDENCIAR REPAROS E
DESOBSTRUÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO (PEDRAS),
DE ACORDO COM OS ART. 239, 240, 241 e 273 DA
LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 86026 – LAVRADA
EM 23/06/2016.
Proprietário: JUVENAL CROS DA SILVA / HIDRO
VOLT ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA.
Inscr. Cadastral: 061.72.41.0200.00.000.
Endereço: RUA JOÃO TOGNARELLI, 208 LT. 21 QD.
64 JD. FORTALEZA g2.
Solicitação: PROVIDENCIAR A LIMPEZA DO IMÓVEL
DE ACORDO COM O ART. 46 INCISO I DA LEI
MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÕES PRELIMINARES: Nº 86037 e Nº
86036 – LAVRADAS EM 22/06/2016.
Proprietário: SHERLOCK NOGUEIRA E OUTROS.
Inscr. Cadastral: 063.41.61.0333.00.000.
Endereço: RUA ALEXANDRIA, 09 ESQ. RUA SERIDO
JUNIOR LT. P47 QD. 15 BANANAL.
Solicitação: PROVIDENCIAR A LIMPEZA DO IMÓVEL
E EXECUÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO, DE ACORDO
COM O ART. 46 INCISO I e ART.239 DA LEI
MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÕES PRELIMINARES: Nº 86040 e Nº
86038 – LAVRADAS EM 06/06/2016.
Proprietário: WILSON CÂNDIDO CORREA / HIDRO
VOLT ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA.
Inscr. Cadastral: 061.72.86.0312.00.000.
Endereço: RUA WANDERLEI GONÇALVES DA
ROCHA, 89 LT. 17 QD. 71 JD. FORTALEZA.
Solicitação: PROVIDENCIAR A LIMPEZA DO IMÓVEL
E A EXECUÇÃO DO MURO DE FECHO, DE ACORDO
COM O ART. 46 INCISO I e ART. 239 DA LEI
MUNICIPAL Nº 3573/90.

NOTIFICAÇÕES PRELIMINARES: Nº 85877, Nº
85878 e Nº 85879 – LAVRADAS EM 24/06/2016.
Proprietário: MILENA TORRES HERRERIAS E
OUTROS.
Inscr. Cadastral: 094.83.29.0001.00.000.
Endereço: ESTRADA ÁGUA CHATA, S/Nº
BONSUCESSO.
Solicitação: PROVIDENCIAR A CONSERVAÇÃO DO
IMÓVEL, EXECUTAR MURO DE FECHO E PASSEIO
PÚBLICO, DE ACORDO COM OS ART. 49 e 54, ART.
239 DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 86307 – LAVRADA
EM 27/06/2016.
Proprietário: CARLOS ALBERTO TAVARES.
Inscr. Cadastral: 084.24.73.0205.00.000.
Endereço: RUA EMMA GOBBI SONCINI, 133/13A LT.
P13 P14 QD. 52 JD. BOM CLIMA.
Solicitação: PROVIDENCIAR REPAROS NO PASSEIO
DE ACORDO COM OS ART. 239, 240 e 241 DA LEI
MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 86306 – LAVRADA
EM 27/06/2016.
Proprietário: MANOEL J. GONÇALVES JÚNIOR.
Inscr. Cadastral: 084.24.64.0311.00.000.
Endereço: AV. GILBERTO DINI, 576 ESQ. RUA CYRO
SCHMUTZER FRANCO LT. 24 QD. 53 JD. BOM CLIMA.
Solicitação: PROVIDENCIAR RECONSTRUÇÃO DO
PASSEIO PÚBLICO, DE ACORDO COM OS ART. 239,
240 e 241 DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÕES PRELIMINARES: Nº 86304 e Nº
86305 – LAVRADAS EM 27/06/2016.
Proprietário: CÁSSIO ALVES MOREIRA E S/MR.
Inscr. Cadastral: 084.24.64.0263.00.000.
Endereço: RUA CYRO SCHMUTZER FRANCO, 73/
55 LT. 19 QD. 53 BOM CLIMA.
Solicitação: PROVIDENCIAR A DESOBSTRUÇÃO
(MATO E ENTULHO) E RECONSTRUÇÃO DO PASSEIO
PÚBLICO, DE ACORDO COM OS ART. 273 e 274, ART.
239, 240 e 241 DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 83983 – LAVRADA
EM 25/06/2016.
Proprietário: RUBENS TOLEDO E S/MR / LILI NIGRI
KALILI E OUTROS.
Inscr. Cadastral: 082.24.86.0141.00.000.
Endereço: RUA DEZENOVE, 140/86 LT. 33-B QD. S
PQ. FLAMENGO.
Solicitação: PROVIDENCIAR A LIMPEZA DO IMÓVEL
DE ACORDO COM O ART. 46 INCISO I DA LEI
MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÕES PRELIMINARES: Nº 83970, Nº
83971 e Nº 83972 – LAVRADAS EM 24/06/2016.
Proprietário: JOÃO LUIZ CARUSO E S/MR / COLE
EMPREEND. IMOB. LTDA.
Inscr. Cadastral: 082.24.00.0262.00.000.
Endereço: RUA ORLANDO SEGALA, 266 LT. 2-A QD.
39 JD. ADRIANA.
Solicitação: PROVIDENCIAR EXECUÇÃO DO MURO,
PASSEIO PÚBLICO E A LIMPEZA DO IMÓVEL DE
ACORDO COM OS ART. 239, 240 e 241, ART. 46
INCISO I DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 83984 – LAVRADA
EM 25/06/2016.
Proprietário: CARLOS ROTTMAN FERNANDES
ROCHA E S/MR / LILI NIGRI KALILI E OUTROS.
Inscr. Cadastral: 082.24.86.0111.00.000.
Endereço: RUA DEZENOVE, S/Nº LT. 36-B QD. S PQ.
FLAMENGO.
Solicitação: PROVIDENCIAR A LIMPEZA E
CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL DE ACORDO COM O
ART. 46 INCISO I DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 83974 – LAVRADA
EM 25/06/2016.
Proprietário: FÁBIO MARCHANT FERNANDES /
DEMA SOCIEDADE CIVIL LTDA.
Inscr. Cadastral: 082.23.08.0255.00.000.
Endereço: RUA ANTÔNIO MARCIANO, 239 LT. 39
QD. 37 JD. ADRIANA.
Solicitação: PROVIDENCIAR REPAROS NO
PASSEIO, DE ACORDO COM OS ART. 239, 240 e 241
DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÕES PRELIMINARES: Nº 83922, Nº
83923 e Nº 83924 – LAVRADAS EM 21/05/2016.
Proprietário: FENANDO P. DA SILVA / ABRAHAO
NICOLAU BEYRUTI E OU.
Inscr. Cadastral: 054.12.92.0347.00.000.
Endereço: RUA PAQUITA, 737/100 LT. 49 QD. 18
RECREIO SÃO JORGE.
Solicitação: PROVIDENCIAR A EXECUÇÃO DO
MURO DE FECHO, PASSEIO PÚBLICO E A LIMPEZA
DO IMÓVEL DE ACORDO COM OS ART. 239, 240 e
241, ART. 46 INCISO I DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
PUBLIQUE-SE E AFIXE-SE EM LUGAR PÚBLICO
DE COSTUME.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO/AUTUAÇÃO Nº 056/
16- SDU03.08.01 “POSTURAS”

Pelo presente Edital, ficam NOTIFICADOS os
senhores proprietários/compromissários e/ou
responsáveis pelos imóveis de inscrições cadastrais
abaixo relacionadas, a providenciar junto a esta PMG,
(art. 239, 240 e 241 da Lei Municipal nº 3573/90), no
prazo de 30 (trinta) dias, e (art.46 Inciso I e III, 48, 235
e 273 da Lei Municipal nº 3573/90 e art. 109 da Lei
6046/04), no prazo de 08 (oito) a contar desta publicação,
conforme segue:
NOTIFICAÇÕES PRELIMINARES: Nº 87052 e Nº
87051– LAVRADAS EM 21/07/2016.
Proprietário: MARCIAL LOURENÇO SERÓDIO.
Inscr. Cadastral: 091.45.86.0120.00.000.
Endereço: AV. CANDEA, S/Nº LT. 25 QD. 38 CID.
SERÓDIO.
Solicitação: PROVIDENCIAR A EXECUÇÃO DO
MURO DE FECHO E A LIMPEZA DO IMÓVEL, DE
ACORDO COM OS ART. 239 e 46 INCISO I DA LEI
MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÕES PRELIMINARES: Nº 87053 e Nº
87054 – LAVRADAS EM 21/07/2016.
Proprietário: MARCIAL LOURENÇO SERÓDIO.
Inscr. Cadastral: 091.45.86.0132.00.000.
Endereço: AV. CANDEA, S/Nº LT. 24 QD. 38 CID.
SERÓDIO.
Solicitação: PROVIDENCIAR A EXECUÇÃO AO
MURO DE FECHO E A LIMPEZA DO IMÓVEL, DE
ACORDO COM OS ARTIGOS 239 e 46 INCISO I DA
LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÕES PRELIMINARES: Nº 87056 e Nº
87055 – LAVRADAS EM 21/07/2016.
Proprietário: MARCIAL LOURENÇO SERÓDIO.
Inscr. Cadastral: 091.45.86.0142.00.000.
Endereço: AV. CANDEA, S/Nº LT. 23 QD. 38 CID.
SERÓDIO.
Solicitação: PROVIDENCIAR A EXECUÇÃO AO
MURO DE FECHO E A LIMPEZA DO IMÓVEL, DE
ACORDO COM OS ARTIGOS 46 INCISO I e 239 DA
LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÕES PRELIMINARES: Nº 87057 e Nº
87058 – LAVRADAS EM 21/07/2016.
Proprietário: MARCIAL LOURENÇO SERÓDIO.
Inscr. Cadastral: 091.45.86.0151.00.000.
Endereço: AV. CANDEA, S/Nº LT. 22 QD. 38 CID.
SERÓDIO.
Solicitação: PROVIDENCIAR A EXECUÇÃO AO
MURO DE FECHO E A LIMPEZA DO IMÓVEL, DE
ACORDO COM OS ARTIGOS 239 e 46 INCISO I DA
LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÕES PRELIMINARES: Nº 87060 e Nº
87059 – LAVRADAS EM 21/07/2016.
Proprietário: MARCIAL LOURENÇO SERÓDIO.
Inscr. Cadastral: 091.45.86.0161.00.000.
Endereço: AV. CANDEA, S/Nº LT. 21 QD. 38 CID.
SERÓDIO.
Solicitação: PROVIDENCIAR A EXECUÇÃO AO
MURO DE FECHO E A LIMPEZA DO IMÓVEL, DE
ACORDO COM OS ARTIGOS 239 e 46 INCISO I DA
LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÕES PRELIMINARES: Nº 87061 e Nº
87062 – LAVRADAS EM 21/07/2016.
Proprietário: MARCIAL LOURENÇO SERÓDIO.
Inscr. Cadastral: 091.45.86.0170.00.000.
Endereço: AV. CANDEA, S/Nº LT. 20 QD. 38 CID.
SERÓDIO.
Solicitação: PROVIDENCIAR A EXECUÇÃO AO
MURO DE FECHO E A LIMPEZA / CONSERVAÇÃO
DO IMÓVEL, DE ACORDO COM OS ARTIGOS 239 e
46 INCISO I DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÕES PRELIMINARES: Nº 86608 e Nº
86609 – LAVRADAS EM 21/07/2016.
Proprietário: MOACIR CESTARI JÚNIOR E S/MR.
Inscr. Cadastral: 094.23.91.0315.01.000.
Endereço: ESTRADA PIMENTAS SÃO MIGUEL, 1139/
5711.
Solicitação: PROVIDENCIAR A EXECUÇÃO DO
MURO DE FECHO E REPAROS NO PASSEIO, DE
ACORDO COM OS ARTIGOS 239, 240 e 241 DA LEI
MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 85504 – LAVRADA
EM 10/06/2016.
Proprietário: ORLANDO JÚLIO ZONARDO / MARIA
IZABEL REZENDE.
Inscr. Cadastral: 094.23.95.0001.00.000.
Endereço: RUA ELDRIDGE GASTROAT, S/Nº
PIMENTAS.
Solicitação: PROVIDENCIAR A LIMPEZA E
CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL, DE ACORDO COM OS
ARTIGOS 46 INCISO I DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 86012 – LAVRADA
EM 07/07/2016.
Proprietário: ÂNGELO SANDRINI / WALTER
COLALILLO.
Inscr. Cadastral: 111.72.56.0406.01.000.
Endereço: RUA CONSTÂNCIO COLALILO, 698/119
QD. A VILA AUGUSTA.
Solicitação: PROVIDENCIAR A DESOBSTRUÇÃO DA
SARJETA (PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS
PLUVIAIS) DE ACORDO COM OS ARTIGOS 48 DA
LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 86009 – LAVRADA
EM 07/07/2016.
Proprietário: JOÃO KIPZINK / BELMIRA MATIAS
COELHO ESPÓLIO.
Inscr. Cadastral: 083.21.31.0177.01/02/03.000.
Endereço: RUA INDEPENDÊNCIA, 270/258 LT. 18/
20 QD. 8 VILA RENATA.
Solicitação: PROVIDENCIAR REPAROS NO
PASSEIO, DE ACORDO COM OS ARTIGOS 239, 240
e 241 DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÕES PRELIMINARES: Nº 85060, Nº
85061 e Nº 85062 – LAVRADAS EM 08/04/2016.
Proprietário: EDNA MARIA GOBBI AMADO E S/MR.
Inscr. Cadastral: 131.24.05.0027.01.001/002.
Endereço: RUA RIO PARDO, 215 ESQ. RUA
LUCIANÓPOLIS.
Solicitação: PROVIDENCIAR A LIMPEZA/
CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL, EXECUÇÃO DO MURO
DE FECHO E O PASSEIO PÚBLICO, DE ACORDO
COM OS ART. 46 INCISO I e 239 DA LEI MUNICIPAL

Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 84874 – LAVRADA
EM 27/06/2016.
Proprietário: FÁBIO DE SOUZA E SILVA / CRISTINA
MAYUMI NAKAMURA.
Inscr. Cadastral: 084.54.42.0150.00.000.
Endereço: RUA CASTELO BRANCO, 152 LT. 1-A QD.
23-A VILA BARROS.
Solicitação: PROVIDENCIAR REPAROS NO
PASSEIO, DE ACORDO COM O ARTIGO 240 DA LEI
MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 86626 – LAVRADA
EM 27/06/2016.
Proprietário: LEVI PRIMÃO / ALONSO LEITE DE
BARROS ESPÓLIO.
Inscr. Cadastral: 084.53.68.0097.01.000.
Endereço: RUA PARAÚNA, 129/40 LT. P/9 QD. 25B
VILA BARROS C COMPRIDO.
Solicitação: PROVIDENCIAR REPAROS NO PASSEIO
PÚBLICO, DE ACORDO COM O ARTIGO 240 DA LEI
MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÕES PRELIMINARES: Nº 84867 e Nº
84868 – LAVRADAS EM 27/06/2016.
Proprietário: JOSÉ MARIA DOMINGUES DAMAS S/
MR / JAMIL E BECHARA BEYRUTI.
Inscr. Cadastral: 084.43.87.0128.00.000.
Endereço: RUA PORTUGAL, S/Nº LT. 8 QD. 4 JD.
SÃO FRANCISCO.
Solicitação: PROVIDENCIAR A LIMPEZA DO IMÓVEL
E A DESOBSTRUÇÃO DO PASSEIO (PONTALETES),
DE ACORDO COM OS ARTIGOS 46 INCISO I e 273
DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÕES PRELIMINARES: Nº 84870 e Nº
84871 – LAVRADAS EM 27/06/2016.
Proprietário: FELÍCIA L. FREIRE.
Inscr. Cadastral: 084.43.07.0236.01/02.000.
Endereço: RUA SÍRIA, 71/35 LT. 16 QD. 14 JD. SÃO
FRANCISCO.
Solicitação: PROVIDENCIAR REPAROS E
DESOBSTRUÇÃO DO PASSEIO PUBLICO (AREIA E
PEDRA), DE ACORDO COM OS ARTIGOS 240 e 273
DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÕES PRELIMINARES: Nº 86262 e Nº
86261 – LAVRADAS EM 10/06/2016.
Proprietário: JOAQUIM ALONSO DOMINGO /
ANTÔNIO VICENTE DEMASI.
Inscr. Cadastral: 083.70.51.0425.01.001/002/003.000.
Endereço: RUA SÃO PAULO, 88/95 LT. P/26 VILA
TIJUCO.
Solicitação: PROVIDENCIAR A CANALIZAÇÃO
(PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS SOB
O PASSEIO ATÉ A SARJETA OU REDE DE
CAPTAÇÃO ) E DESOBSTRUÇÃO DO PASSEIO
PÚBLICO, DE ACORDO COM OS ART. 241 § 4º e 273
DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 86254 – LAVRADA
EM 16/06/2016.
Proprietário: NICOLA CARAMANICO E OUTRO.
Inscr. Cadastral: 111.83.38.0205.01/02.000.
Endereço: AV. ANTÔNIO IERVOLINO, 32 / 162 VILA
AUGUSTA.
Solicitação: PROVIDENCIAR A LIMPEZA E
CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL, DE ACORDO COM OS
ARTIGOS 46 INCISO I COMBINADO COM ART. 8º
DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 86315 – LAVRADA
EM 08/07/2016.
Proprietário: ANTÔNIO MOLITOR E S/MR.
Inscr. Cadastral: 084.31.08.0261.01.001/002.
Endereço: RUA JOAQUIM DE CASTRO, 88 / 75 LT.
18 QD. A JD. SÃO VICENTE - MACEDO.
Solicitação: PROVIDENCIAR A CONSERVAÇÃO DO
IMÓVEL DE ACORDO COM OS ARTIGOS 49 e 54 DA
LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÕES PRELIMINARES: Nº 86318 e Nº
86319 – LAVRADAS EM 08/07/2016.
Proprietário: ESCOLÁSTICO MACHADO / NEUZA
BUENO DE G. SILVA.
Inscr. Cadastral: 084.20.29.0224.00.000.
Endereço: RUA SERRA SALITRE, 53 / 03 LT. P/9
VILA SÃO JORGE.
Solicitação: PROVIDENCIAR REPAROS NO PASSEIO
E DESOBSTRUÇÃO DA SARJETA ( PARA
ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS), DE ACORDO
COM OS ART. 239, 240, 241 e ART. 48 DA LEI
MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 86325 – LAVRADA
EM 08/07/2016.
Proprietário: MANOEL DE ANDRADE.
Inscr. Cadastral: 084.20.07.0101.01.001/002/003.
Endereço: RUA ELIAS ACRAS, 113/99 LT. 12 QD. 02
VILA SÃO JORGE.
Solicitação: PROVIDENCIAR A RECONSTRUÇÃO
DO PASSEIO PÚBLICO, DE ACORDO COM OS ART.
239, 240 e 241 DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 86581 – LAVRADA
EM 08/07/2016.
Proprietário: ELIAS ACRAS / SERGIO MARCELINO
JÚNIOR.
Inscr. Cadastral: 084.20.07.0074.00.000.
Endereço: RUA ELIAS ACRAS, 141/127 LT. P/15 QD.
2 VILA SÃO JORGE.
Solicitação: PROVIDENCIAR A RECONSTRUÇÃO
DO PASSEIO PÚBLICO, DE ACORDO COM OS ART.
239, 240 e 241 DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÕES PRELIMINARES: Nº 86459 e Nº
86458 – LAVRADAS EM 22/06/2016.
Proprietário: JOSÉ ZEFERINO DE OLIVEIRA /
HIDRO VOLT ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA.
Inscr. Cadastral: 062.01.51.0200.00.000.
Endereço: AV. PREF. ANTÔNIO PRATICI, 01 LT. 5 QD.
1 JD. FORTALEZA G1.
Solicitação: PROVIDENCIAR A LIMPEZA DO IMÓVEL
E A EXECUÇÃO DO MURO DE FECHO, DE ACORDO
COM OS ART. 46 INCISO I e ART. 239 DA LEI
MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 86317 – LAVRADA
EM 08/07/2016.
Proprietário: ÂNGELO CESAR GIBELATO.
Inscr. Cadastral: 084.20.29.0234.00.000.
Endereço: RUA SERRA SALITRE, 43/40 LT. P/10 VILA
SÃO JORGE.

EDITAL Nº 054/16 – CANCELAMENTO - SDU03.08.01 “POSTURAS”
Pelo presente edital, o Departamento de Controle Urbano torna público a todos quanto ao presente Edital virem,

ou dele conhecimento tiver, ou interessar possa, o que consta nos Processos Administrativos, conforme
segue:
P. A. N.P. N° Requerente Despacho
18649/2016 83303 FRAMAPART ADM. E PARTICIPAÇÕES SA INDEFERIDO O

CANCELAMENTO.
23474/2016 84651 E 84375 EDUARDO DIAS ARAUJO AUTORIZADO O CANCELAMENTO.
26479/2016 84953 MAURO ROCHA DOS SANTOS INDEFERIDO O CANCELAMENTO.
26678/2016 80596 A 80598 SARA AMADO LO PRETE INDEFERIDO O CANCELAMENTO.
O não cumprimento ao presente implicará na aplicação de multa prevista na Legislação vigente no Município.

PUBLIQUE-SE E AFIXE-SE EM LUGAR PÚBLICO DE COSTUME.
EDITAL Nº 055/16 – PRAZO - SDU03.08.01 “POSTURAS”

Pelo presente edital, o Departamento de Controle Urbano torna público a todos quanto ao presente Edital virem,
ou dele conhecimento tiver, ou interessar possa, o que consta nos Processos Administrativos, conforme
segue:
P. A. N.P. N° Requerente Despacho
43146/2015 80049, 80050 E

80701 ADEMIR ALTIERE PRAZO INDEFERIDO.
41744/2016 86265 E 86266 KIRIAM MOHAMAD DARGHAM JARAUCHE DEFERIDO PRAZO DE

30(TRINTA) DIAS
CONSECUTIVOS.

41892/2016 86580 E 86579 ABEL MARCOS CASTRO DEFERIDO PRAZO DE
30(TRINTA) DIAS CONSECUTIVOS.

O não cumprimento ao presente implicará na aplicação de multa prevista na Legislação vigente no Município.
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Solicitação: PROVIDENCIAR A DESOBSTRUÇÃO DO
PASSEIO PÚBLICO (PLANTAS E JARDINEIRA), DE
ACORDO COM OS ART. 273 e 274 DA LEI MUNICIPAL
Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 86324 – LAVRADA
EM 08/07/2016.
Proprietário: LUIGI IONTA.
Inscr. Cadastral: 084.20.07.0119.00.000.
Endereço: RUA ELIAS ACRAS, 97/85 LT. 10 QD. 2
VILA SÃO JORGE.
Solicitação: PROVIDENCIAR A RECONSTRUÇÃO
DO PASSEIO PÚBLICO, DE ACORDO COM OS ART.
239, 240 e 241 DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 83959 – LAVRADA
EM 15/06/2016.
Proprietário: CACILDA LOPES DOS REIS.
Inscr. Cadastral: 054.12.92.0673.00.000.
Endereço: RUA PARAGUAÇU, 56 / 74 LT. 8-H QD. 18
RECREIO SÃO JORGE.
Solicitação: PROVIDENCIAR A EXECUÇÃO DO
PASSEIO PÚBLICO, DE ACORDO COM OS ART. 239,
240 e 241 DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÕES PRELIMINARES: Nº 83919 e Nº
83920 – LAVRADAS EM 21/05/2016.
Proprietário: MÁRCIO YOSHIO WATANABE.
Inscr. Cadastral: 054.81.35.0382.00.000.
Endereço: ESTRADA DO ZIRCÔNIO AO LADO DO
Nº 969 LT. 27 28 29-E QD. 14 PQ. PRIMAVERA.
Solicitação: PROVIDENCIAR A EXECUÇÃO DO
MURO DE FECHO E A LIMPEZA DO IMÓVEL, DE
ACORDO COM OS ART. 239, 240, 271 e ART. 46 e 54
DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 83952 – LAVRADA
EM 15/06/2016.
Proprietário: EMANOEL LO DE B. CAVALCANTE /
ABRAHÃO NICOLAU BEYRUTI E OUTROS.
Inscr. Cadastral: 054.12.92.0840.00.000.
Endereço: RUA PARAGUAÇU, 234 LT. 15 QD. 18
RECREIO SÃO JORGE.
Solicitação: PROVIDENCIAR A EXECUÇÃO DO
PASSEIO PÚBLICO, DE ACORDO COM OS ART. 239,
240 e 241 DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÕES PRELIMINARES: Nº 86045, Nº
86046 e Nº 86047 – LAVRADAS EM 22/06/2016.
Proprietário: GERÔNIMO TRINDADE FILHO /
AMÉRICO CHEMIN E OUTRO.
Inscr. Cadastral: 063.71.33.0160.00.000.
Endereço: RUA DO MONUMENTO, 61 / 94/90 LT. 08
QD. 02 JD. LENIZE.
Solicitação: PROVIDENCIAR REPAROS NO MURO,
EXECUÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO E LIMPEZA DO
IMÓVEL, DE ACORDO COM OS ART. 239 e ART. 46
INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 83956 – LAVRADA
EM 15/06/2016.
Proprietário: ANTÔNIO NATALI / ABRAHÃO
NICOLAU BEYRUTI E OUTROS.
Inscr. Cadastral: 054.12.92.0940.00.000.
Endereço: RUA PARAGUAÇU, 346 LT. 20 QD. 18
RECREIO SÃO JORGE.
Solicitação: PROVIDENCIAR A EXECUÇÃO DO
PASSEIO PÚBLICO, DE ACORDO COM OS ART. 239,
240 e 241 DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 84869 – LAVRADA
EM 27/06/2016.
Proprietário: ADALGIRA PEREIRA RODRIGUES /
ALONSO L DE BARROS ESP.
Inscr. Cadastral: 084.53.28.0076.00.000.
Endereço: RUA PADRE CLÁUDIO ARENAL, 77 ESQ.
RUA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS LT. 01 QD. 17A VI
BARROS.
Solicitação: PROVIDENCIAR A DESOBSTRUÇÃO DO
PASSEIO PÚBLICO (PONTALETES DE FERRO), DE
ACORDO COM OS ART. 273 DA LEI MUNICIPAL Nº
3573/90.
AUTO DE INFRAÇÃO: Nº 82053 – LAVRADA EM 31/
05/2016.
Proprietário: MILTON BRANCO / EDMILSON ALVES
DA SILVA E MARIA A. DE OLIVEIRA.
Inscr. Cadastral: 092.14.86.0070.00.000.
Endereço: RUA WALDEMAR DE PAULA FERREIRA,
739 LT. 5B QD. J-5 JD. PRESID. DUTRA.
Solicitação: PROVIDENCIAR A CANALIZAÇÃO SOB
O PASSEIO (PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS
PLUVIAIS) ATÉ A SARJETA OU REDE DE
CAPTAÇÃO, DE ACORDO COM OS ART. 241 § 4º DA
LEI MUNICIPAL Nº 3573/90 COMBINADO COM ART.
109 DA LEI 6046/04.
AUTO DE INFRAÇÃO: Nº 82055 – LAVRADA EM 31/
05/2016.
Proprietário: S/A IND. REUNIDAS F. MATARAZZO /
TOMOTSU TAMAKI E OUTRO.
Inscr. Cadastral: 092.23.07.0144.00.000.
Endereço: RUA WALDEMAR DE PAULA FERREIRA,
301 LT. 07 QD. N3 JD. PRESID. DUTRA.
Solicitação: PROVIDENCIAR A CANALIZAÇÃO SOB
O PASSEIO (PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS
PLUVIAIS) ATÉ A SARJETA OU REDE DE
CAPTAÇÃO, DE ACORDO COM OS ART. 241 § 4º DA
LEI MUNICIPAL Nº 3573/90 COMBINADO COM ART.
109 DA LEI 6046/04.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 82063 – LAVRADA
EM 06/06/2016.
Proprietário: S/A IND. REUNIDAS F. MATARAZZO /
JOÃO LOURENÇO NUNES E S/MR.
Inscr. Cadastral: 092.23.83.0059.00.000.
Endereço: RUA AMÉLIA RODRIGUES, 326 LT. 40-A
QD. O-2 JD. PRESID. DUTRA.
Solicitação: PROVIDENCIAR A DESOBSTRUÇÃO DA
SARJETA (RAMPA) PARA O LIVRE ESCOAMENTO
DAS ÁGUAS PLUVIAIS, DE ACORDO COM O ART.
48 DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
AUTO DE INFRAÇÃO: Nº 82057 – LAVRADA EM 06/
06/2016.
Proprietário: ARLINDO BAPTISTA DE SOUZA E S/
MR / LINDOMAR MORAIS GONÇALVES.
Inscr. Cadastral: 092.14.82.0333.01.001.
Endereço: RUA MEIRA, 584/73 LT. P/74 QD. L5 JD.
PRESID. DUTRA.
Solicitação: PROVIDENCIAR A CANALIZAÇÃO SOB
O PASSEIO (PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS
PLUVIAIS) ATÉ A SARJETA OU REDE DE

CAPTAÇÃO, DE ACORDO COM OS ART. 241 § 4º DA
LEI MUNICIPAL Nº 3573/90 COMBINADO COM ART.
109 DA LEI 6046/04.
PUBLIQUE-SE E AFIXE-SE EM LUGAR PÚBLICO
DE COSTUME.

DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES DE
ABASTECIMENTO

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 30/16-SDU04.01
Pelo presente edital, o Departamento de Relações

de Abastecimento torna público a todos quanto o
presente Edital virem, ou dele conhecimento tiver, ou
interessar possa, que republicamos o Edital 026/16-
SDU04.01, com a devida alteração, do NUMERO DO
EDITAL CORRETO, o qual deverá constar : Edital nº029/
16 -SDU04.01

EDITAL Nº 29/2016 – SDU04.01
Pelo presente edital, o Departamento de Relações

do Abastecimento torna público a todos quanto ao
presente Edital virem, ou dele conhecimento tiver, ou
interessar possa, que a inscrição abaixo descrita para
exercício de atividade como “VAREJISTA”, teve
REVOGAÇÃO DEFINITIVA, nos termos do disposto
no §2°do Artigo 11 e no Parágrafo Único do Artigo 12 do
Decreto Municipal 21359/2001 por não renovação da
matrícula para o exercício 2015 e pela
inadimplência junto aos cofres públicos, cujas
tratativas deram-se no processo administrativo abaixo
mencionado.
INSCR.Nº NOME PROCESSO
221 JOSE FLAVIO RUIZ ME 43992/2008

EDITAL Nº 296/2016-SDU04.03
Pelo presente edital, o Departamento de Relações

de Abastecimento torna público a todos quanto o
presente Edital virem, ou dele conhecimento tiver, ou
interessar possa, que a Licença de Funcionamento nº
0340/2014 expedida em 27/02/2014 no PA nº 45.161/
2013 - razão social: ANDRÉ PAULO FERNANDES
ME – CFM 226821, estabelecido na Rua Guarulhos,
65-A – Gopouva - Guarulhos – SP, FOI CASSADA nos
termos do disposto no inciso I do artigo 298 da Lei
Municipal 3573/90 e divergência do ramo da Licença de
Funcionamento expedida para a atividade atual.

Isto posto, segue para publicação em edital, ciência
do interessado e envio ao SDU03 para conhecimento e
providências pertinentes.

EDITAL Nº 297/2016-SDU04.03
Pelo presente edital, o Departamento de Relações

de Abastecimento torna público a todos quanto o
presente Edital virem, ou dele conhecimento tiver, ou
interessar possa, que a Licença de Funcionamento nº
368/2013 de 10/04/2013 expedida através do PA 56.630/
2012 – razão social: SINDICATO DOS CONDUTORES
DE ESCOLARES FRETAMENTOS E SIMILARES DE
GUARULHOS - CFM 177320, localizado na Av. Emílio
Ribas, 1074 - Gopouva – Guarulhos/SP, FOI CASSADA
tendo em vista o vencimento em 17/08/2015 do
Certificado de Conformidade do AVCB nº 299/2013,
nos termos do § 3º do artigo 2º do Decreto Municipal nº
23.487/2005 “O pedido de renovação do Certificado de
Conformidade de Equipamentos deverá ser protocolado
em até 60 (sessenta) dias úteis antes do vencimento
da data de validade, sob pena de cassação da Licença
de Funcionamento e lacração do estabelecimento, após
expirada a sua validade”.

EDITAL Nº 298/2016-SDU04.03
Pelo presente edital, o Departamento de Relações de

Abastecimento torna público a todos quanto o presente
Edital virem, ou dele conhecimento tiver, ou interessar
possa, que a Licença de Funcionamento nº 065/2014 de
09/01/2014 expedida através do PA 41.607/2012 – razão
social: CLASSIC LOGÍSTICA E TRANSPORTES DE
SENSÍVEIS LTDA – CFM 117505, localizado na Rua
Ipiranga, 361 – Vila Rosália, Guarulhos/SP, FOI
CASSADA tendo em vista a mudança de endereço do
estabelecimento em tela a partir de 30/06/2015.

EDITAL Nº 299/2016-SDU04.03
Pelo presente edital, o Departamento de Relações

de Abastecimento torna público a todos quanto o
presente Edital virem, ou dele conhecimento tiver, ou
interessar possa, que a Licença de Funcionamento nº
692/2006 de 02/06/2006 expedida através do PA 20.036/
2006 (microfilmado) – razão social: PETER’S
COMÉRCIO DE MASSAS, RESTAURANTE, BAR E
PIZZARIA LTDA - ME - CFM 129895, localizado na
Av. Dr. Timóteo Penteado, 3267 – Vila Galvão – Guarulhos/
SP, FOI CASSADA nos termos do disposto no inciso II
do artigo 298 da Lei Municipal nº 3573/90 e ampliação
de área, através do PA 2960/2015.

EDITAL Nº 300/2016-SDU04.03
Pelo presente edital, o Departamento de Relações

de Abastecimento torna público a todos quanto o
presente Edital virem, ou dele conhecimento tiver, ou
interessar possa, que a Licença de Funcionamento nº
895/2013 de 22/08/2013 expedida através do PA 56.417/
2012 – razão social: E MILHO DOCES SORVETES E
SUCOS LTDA ME - CFM 172996, localizado na Rua
Cachoeira, 2719 – Jd. City – Guarulhos/SP, FOI
CASSADA tendo em vista o vencimento em 04/04/
2016 do Certificado de Conformidade do AVCB nº 1048/
2013, nos termos do § 3º do artigo 2º do Decreto
Municipal nº 23.487/2005 “O pedido de renovação do
Certificado de Conformidade de Equipamentos deverá
ser protocolado em até 60 (sessenta) dias úteis antes
do vencimento da data de validade, sob pena de
cassação da Licença de Funcionamento e lacração do
estabelecimento, após expirada a sua validade” e a
mudança de endereço a partir de 28/04/2015.

EDITAL Nº 301/2016-SDU04.03
Pelo presente edital, o Departamento de Relações

de Abastecimento torna público a todos quanto o
presente Edital virem, ou dele conhecimento tiver, ou
interessar possa, que a Licença de Funcionamento nº
494/2013 de 14/05/2013 expedida através do PA 64.715/
2012 – razão social: COMÉRCIO DE MODAS
MONTECRISTO LTDA EPP - CFM 177402, localizado
na Av. Brigadeiro Faria Lima, 2711 – salão 01 - Cocaia
– Guarulhos/SP, FOI CASSADA tendo em vista o
vencimento em 09/04/2016 do Certificado de
Conformidade do AVCB nº 477/2013, nos termos do §
3º do artigo 2º do Decreto Municipal nº 23.487/2005 “O

pedido de renovação do Certificado de Conformidade
de Equipamentos deverá ser protocolado em até 60
(sessenta) dias úteis antes do vencimento da data de
validade, sob pena de cassação da Licença de
Funcionamento e lacração do estabelecimento, após
expirada a sua validade” e a mudança de endereço a
partir de 18/12/2013.

EDITAL Nº 302/2016-SDU04.03
Pelo presente edital, o Departamento de Relações

de Abastecimento torna público a todos quanto o
presente Edital virem, ou dele conhecimento tiver, ou
interessar possa, que a Licença de Funcionamento nº
1173/2014 de 09/10/2014 expedida através do PA
27.302/2013 – razão social: LANTO TRANSPORTES
LTDA - CFM 220523, localizado na Rua Ipaumirim, 51
– Cidade Industrial Satélite de São Paulo – Guarulhos/
SP, FOI CASSADA tendo em vista o vencimento em
04/04/2016 do Certificado de Conformidade do AVCB
nº 1657/2014, nos termos do § 3º do artigo 2º do Decreto
Municipal nº 23.487/2005 “O pedido de renovação do
Certificado de Conformidade de Equipamentos deverá
ser protocolado em até 60 (sessenta) dias úteis antes
do vencimento da data de validade, sob pena de
cassação da Licença de Funcionamento e lacração do
estabelecimento, após expirada a sua validade” e a
mudança de endereço a partir de 29/09/2015.

EDITAL Nº 303/2016-SDU04.03
Pelo presente edital, o Departamento de Relações

de Abastecimento torna público a todos quanto o
presente Edital virem, ou dele conhecimento tiver, ou
interessar possa, que a Licença de Funcionamento nº
692/2013 de 27/06/2013 expedida através do PA 19.451/
2013 – razão social: CSI TECNOLOGIA
INFORMÁTICA LTDA EPP - CFM 65711, localizado
na Av. Dr. Timóteo Penteado, 1600/1598 – Vila Hulda –
Guarulhos/SP, FOI CASSADA tendo em vista o
vencimento em 15/04/2016 do Certificado de
Conformidade do AVCB nº 735/2013, nos termos do §
3º do artigo 2º do Decreto Municipal nº 23.487/2005 “O
pedido de renovação do Certificado de Conformidade
de Equipamentos deverá ser protocolado em até 60
(sessenta) dias úteis antes do vencimento da data de
validade, sob pena de cassação da Licença de
Funcionamento e lacração do estabelecimento, após
expirada a sua validade” e a mudança de endereço a
partir de 29/01/2015.

EDITAL Nº 304/2016-SDU04.03
Pelo presente edital, o Departamento de Relações

de Abastecimento torna público a todos quanto o
presente Edital virem, ou dele conhecimento tiver, ou
interessar possa, que a Licença de Funcionamento nº
173/2013 de 20/02/2013 expedida através do PA 43587/
2012 – razão social: ESTHER FERREIRA DE SOUSA
ME - CFM 182140, localizado na Av. Santos Dumont,
2598 – Quadra S 10– Guarulhos/SP, FOI CASSADA
tendo em vista o vencimento em 23/08/2015 do
Certificado de Conformidade do AVCB nº 070/2013,
nos termos do § 3º do artigo 2º do Decreto Municipal nº
23.487/2005 “O pedido de renovação do Certificado de
Conformidade de Equipamentos deverá ser protocolado
em até 60 (sessenta) dias úteis antes do vencimento
da data de validade, sob pena de cassação da Licença
de Funcionamento e lacração do estabelecimento, após
expirada a sua validade” e a mudança de endereço a
partir de 29/03/2016.

EDITAL Nº 305/2016-SDU04.03
Pelo presente edital, o Departamento de Relações

de Abastecimento torna público a todos quanto o
presente Edital virem, ou dele conhecimento tiver, ou
interessar possa, que a Licença de Funcionamento nº
0635/2013 expedida em 11/03/2013 no PA nº 47.267/
2012 - razão social: JOSÉ TADEU VIANA – CFM 140904,
estabelecido na Rua Vitória Calegari, 113 – Vila Calegari
- Guarulhos – SP, FOI CASSADA nos termos do
disposto no inciso I do artigo 298 da Lei Municipal
3573/90 e divergência do ramo da Licença de
Funcionamento expedida para a atividade atual.

Isto posto, segue para publicação em edital, ciência
do interessado e envio ao SDU03 para conhecimento e
providências pertinentes.

EDITAL Nº 306/2016-SDU04.03
Pelo presente edital, o Departamento de Relações

de Abastecimento torna público a todos quanto o
presente Edital virem, ou dele conhecimento tiver, ou
interessar possa, que a Licença de Funcionamento nº
192/2013 de 22/02/2013 expedida através do PA 3634/
2013 – razão social: ASSOCIAÇÃO GUARULHENSE
DE APOIO AS PESSOAS COM DEFICIENCIA -
AGAPE – CFM 165134, localizado na Alameda Yayá,
1424 – Torres Tibagy - Guarulhos/SP, FOI CASSADA
tendo em vista a mudança de endereço do
estabelecimento em tela a partir de 14/03/2016.

EDITAL Nº 307/2016-SDU04.03
Pelo presente edital, o Departamento de Relações

de Abastecimento torna público a todos quanto o
presente Edital virem, ou dele conhecimento tiver, ou
interessar possa, que a Licença de Funcionamento nº
227/2013 de 04/03/2013 expedida através do PA 43.354/
2012 – razão social: MVD DISTRIBUIDORA LTDA
ME – CFM 180274, localizado na Avenida Santos
Dumont, 303 – Cumbica - Guarulhos/SP, FOI
CASSADA tendo em vista a mudança de endereço do
estabelecimento em tela a partir de 14/04/2016.

EDITAL Nº 308/2016-SDU04.03
Pelo presente edital, o Departamento de Relações

de Abastecimento torna público a todos quanto o
presente Edital virem, ou dele conhecimento tiver,
ou interessar possa, que a Licença de Funcionamento
nº 252/2013 de 08/03/2013 expedida através do PA
53.801/2012 – razão social: RM BAR
RESTAURANTE LTDA ME - CFM 211872, localizado
na Rua João Bernardo de Medeiros, 13 – Bom Clima
– Guarulhos/SP, FOI CASSADA tendo em vista o
vencimento em 18/02/2015  do Certi f icado de
Conformidade do AVCB nº 151/2013, nos termos do
§ 3º do artigo 2º do Decreto Municipal nº 23.487/
2005 “O pedido de renovação do Certif icado de
Conformidade de Equipamentos deverá ser
protocolado em até 60 (sessenta) dias úteis antes
do vencimento da data de validade, sob pena de
cassação da Licença de Funcionamento e lacração
do estabelecimento, após expirada a sua validade”.

EDITAL Nº 309/2016-SDU04.03
Pelo presente edital, o Departamento de Relações

de Abastecimento torna público a todos quanto o
presente Edital virem, ou dele conhecimento tiver, ou
interessar possa, que a Licença de Funcionamento nº
1032/2014 de 08/09/2014 expedida através do PA
14.482/2014 – razão social: DROGARIA RAINHA DA
VILA BARROS LTDA ME - CFM 216069, localizado
na Av. Otávio Braga de Mesquita, 1752 – Vila Barros –
Bom Clima – Guarulhos/SP, FOI CASSADA tendo em
vista o vencimento em 17/09/2015 do Certificado de
Conformidade do AVCB nº 1465/2014, nos termos do §
3º do artigo 2º do Decreto Municipal nº 23.487/2005 “O
pedido de renovação do Certificado de Conformidade
de Equipamentos deverá ser protocolado em até 60
(sessenta) dias úteis antes do vencimento da data de
validade, sob pena de cassação da Licença de
Funcionamento e lacração do estabelecimento, após
expirada a sua validade”.

EDITAL Nº 310/2016-SDU04.03
Pelo presente edital, o Departamento de Relações

de Abastecimento torna público a todos quanto o
presente Edital virem, ou dele conhecimento tiver, ou
interessar possa, que a Licença de Funcionamento nº
315/2013 de 27/03/2013 expedida através do PA 16.245/
2013 – razão social: NELTON DE OLIVEIRA FERRO
& CIA LTDA ME - CFM 216069, localizado na Av.
Otávio Braga de Mesquita, 1752 – Vila Barros – Bom
Clima – Guarulhos/SP, FOI CASSADA tendo em vista
o vencimento em 17/09/2015 do Certificado de
Conformidade do AVCB nº 241/2013, nos termos do §
3º do artigo 2º do Decreto Municipal nº 23.487/2005 “O
pedido de renovação do Certificado de Conformidade
de Equipamentos deverá ser protocolado em até 60
(sessenta) dias úteis antes do vencimento da data de
validade, sob pena de cassação da Licença de
Funcionamento e lacração do estabelecimento, após
expirada a sua validade”.

EDITAL Nº 311/2016-SDU04.03
Pelo presente edital, o Departamento de Relações

de Abastecimento torna público a todos quanto o
presente Edital virem, ou dele conhecimento tiver, ou
interessar possa, que a Licença de Funcionamento nº
055/2014 de 08/01/2014 expedida através do PA 28.918/
2013 – razão social: KHRONNOS FITNESS CENTER
E ACADEMIA LTDA ME - CFM 186466, localizado na
Av. Tiradentes, 4145 – Bom Clima – Guarulhos/SP, FOI
CASSADA tendo em vista o vencimento em 23/08/
2015 do Certificado de Conformidade do AVCB nº 081/
2014, nos termos do § 3º do artigo 2º do Decreto
Municipal nº 23.487/2005 “O pedido de renovação do
Certificado de Conformidade de Equipamentos deverá
ser protocolado em até 60 (sessenta) dias úteis antes
do vencimento da data de validade, sob pena de
cassação da Licença de Funcionamento e lacração do
estabelecimento, após expirada a sua validade”.

EDITAL Nº 312/2016-SDU04.03
Pelo presente edital, o Departamento de Relações

de Abastecimento torna público a todos quanto o
presente Edital virem, ou dele conhecimento tiver, ou
interessar possa, que a Licença de Funcionamento nº
3024/2014 de 09/12/2014 expedida através do PA
69.614/2013 – razão social: WILLY FERREIRA DA
SILVA - CFM 226283, localizado na Rua Foz do Iguaçu,
83 – Pq. Jurema – Guarulhos/SP, FOI CASSADA tendo
em vista o vencimento em 19/05/2015 do Certificado
de Conformidade do AVCB nº 2007/2014, nos termos
do § 3º do artigo 2º do Decreto Municipal nº 23.487/
2005 “O pedido de renovação do Certificado de
Conformidade de Equipamentos deverá ser protocolado
em até 60 (sessenta) dias úteis antes do vencimento
da data de validade, sob pena de cassação da Licença
de Funcionamento e lacração do estabelecimento, após
expirada a sua validade”.

EDITAL Nº 313/2016-SDU04.03
Pelo presente edital, o Departamento de Relações

de Abastecimento torna público a todos quanto o
presente Edital virem, ou dele conhecimento tiver, ou
interessar possa, que a Licença de Funcionamento nº
0460/2014 de 04/04/2014 expedida através do PA
62.494/2013 – razão social: D.P. AVENA BAR E
LANCHES EPP - CFM 192967, localizado na Rua
José Martins, 15 – Pq. Renato Maia – Guarulhos/SP,
FOI CASSADA tendo em vista o vencimento em 27/
11/2015 do Certificado de Conformidade do AVCB nº
0620/2014, nos termos do § 3º do artigo 2º do Decreto
Municipal nº 23.487/2005 “O pedido de renovação do
Certificado de Conformidade de Equipamentos deverá
ser protocolado em até 60 (sessenta) dias úteis antes
do vencimento da data de validade, sob pena de
cassação da Licença de Funcionamento e lacração do
estabelecimento, após expirada a sua validade”.

EDITAL Nº 314/2016-SDU04.03
Pelo presente edital, o Departamento de Relações

de Abastecimento torna público a todos quanto o
presente Edital virem, ou dele conhecimento tiver, ou
interessar possa, que a Licença de Funcionamento nº
184/2014 de 27/01/2014 expedida através do PA 43815/
2013 – razão social: WELLINGTON E GISELE
RESTAURANTE LTDA ME - CFM 226141, localizado
na Rua Padre Celestino, 184 – Jd. Santa Francisca –
Guarulhos/SP, FOI CASSADA tendo em vista o
vencimento em 12/11/2015 do Certificado de
Conformidade do AVCB nº 236/2014, nos termos do §
3º do artigo 2º do Decreto Municipal nº 23.487/2005 “O
pedido de renovação do Certificado de Conformidade
de Equipamentos deverá ser protocolado em até 60
(sessenta) dias úteis antes do vencimento da data de
validade, sob pena de cassação da Licença de
Funcionamento e lacração do estabelecimento, após
expirada a sua validade”.

EDITAL Nº 315/2016-SDU04.03
Pelo presente edital, o Departamento de Relações

de Abastecimento torna público a todos quanto o
presente Edital virem, ou dele conhecimento tiver, ou
interessar possa, que a Licença de Funcionamento nº
0384/2014 de 19/03/2014 expedida através do PA
68.770/2013 – razão social: ALEXANDRE BONA
LEME - ME - CFM 211513, localizado na Av. Alexandre
Grandisoli, 519 – Pq. Continental II – Guarulhos/SP,
FOI CASSADA tendo em vista o vencimento em 21/
06/2015 do Certificado de Conformidade do AVCB nº
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498/2014, nos termos do § 3º do artigo 2º do Decreto
Municipal nº 23.487/2005 “O pedido de renovação do
Certificado de Conformidade de Equipamentos deverá
ser protocolado em até 60 (sessenta) dias úteis antes
do vencimento da data de validade, sob pena de
cassação da Licença de Funcionamento e lacração do
estabelecimento, após expirada a sua validade”.

EDITAL Nº 316/2016-SDU04.03
Pelo presente edital, o Departamento de Relações

de Abastecimento torna público a todos quanto o
presente Edital virem, ou dele conhecimento tiver, ou
interessar possa, que a Licença de Funcionamento nº
3062/2014 de 11/12/2014 expedida através do PA
34.007/2012 – razão social: RENATO DE ARAÚJO
SANTOLIN - CFM 211230, localizado na Rua Auad
Abrahão, 14 – Jd. Santa Beatriz – Guarulhos/SP, FOI
CASSADA tendo em vista o vencimento em 12/11/
2015 do Certificado de Conformidade do AVCB nº 2049/
2014, nos termos do § 3º do artigo 2º do Decreto
Municipal nº 23.487/2005 “O pedido de renovação do
Certificado de Conformidade de Equipamentos deverá
ser protocolado em até 60 (sessenta) dias úteis antes
do vencimento da data de validade, sob pena de
cassação da Licença de Funcionamento e lacração do
estabelecimento, após expirada a sua validade”.

EDITAL Nº 317/2016-SDU04.03
Pelo presente edital, o Departamento de Relações

de Abastecimento torna público a todos quanto o
presente Edital virem, ou dele conhecimento tiver, ou
interessar possa, que a Licença de Funcionamento nº
1119/2015 de 18/08/2015 expedida através do PA
27687/2015 – razão social: COMERCIAL SONOCLASS
LTDA ME - CFM 253330, localizado na Estrada
Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, 5223 –
salão 12 – Jd. Albertina – Guarulhos/SP, FOI CASSADA
tendo em vista o vencimento em 03/11/2015 do
Certificado de Conformidade do AVCB nº 1412/2015,
nos termos do § 3º do artigo 2º do Decreto Municipal nº
23.487/2005 “O pedido de renovação do Certificado de
Conformidade de Equipamentos deverá ser protocolado
em até 60 (sessenta) dias úteis antes do vencimento
da data de validade, sob pena de cassação da Licença
de Funcionamento e lacração do estabelecimento, após
expirada a sua validade”.

EDITAL Nº 318/2016-SDU04.03
Pelo presente edital, o Departamento de Relações

de Abastecimento torna público a todos quanto o
presente Edital virem, ou dele conhecimento tiver, ou
interessar possa, que a Licença de Funcionamento nº
0869/2014 de 05/08/2014 expedida através do PA
38.224/2012 – razão social: BIOPACK INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP - CFM
96025, localizado na Rua Eduardo Froner (Pau Torto),
1002 – Bonsucesso – Guarulhos/SP, FOI CASSADA
tendo em vista o vencimento em 11/04/2016 do
Certificado de Conformidade do AVCB nº 1201/2014,
nos termos do § 3º do artigo 2º do Decreto Municipal nº
23.487/2005 “O pedido de renovação do Certificado de
Conformidade de Equipamentos deverá ser protocolado
em até 60 (sessenta) dias úteis antes do vencimento
da data de validade, sob pena de cassação da Licença
de Funcionamento e lacração do estabelecimento, após
expirada a sua validade” e a mudança de endereço a
partir de 16/02/2016.

EDITAL Nº 319/2016-SDU04.03
Pelo presente edital, o Departamento de Relações

de Abastecimento torna público a todos quanto o
presente Edital virem, ou dele conhecimento tiver, ou
interessar possa, que a Licença de Funcionamento nº
0835/2014 de 24/07/2014 expedida através do PA
31.575/2013 – razão social: MDM SALES ME - CFM
207285, localizado na Av. Florianópolis, 283 – Jd. São
João - Guarulhos/SP, FOI CASSADA tendo em vista o
vencimento em 19/04/2016 do Certificado de
Conformidade do AVCB nº 1159/2014, nos termos do §
3º do artigo 2º do Decreto Municipal nº 23.487/2005 “O
pedido de renovação do Certificado de Conformidade
de Equipamentos deverá ser protocolado em até 60
(sessenta) dias úteis antes do vencimento da data de
validade, sob pena de cassação da Licença de
Funcionamento e lacração do estabelecimento, após

expirada a sua validade” e a mudança de endereço a
partir de 14/03/2016.

EDITAL Nº 320/2016-SDU04.03
Pelo presente edital, o Departamento de Relações

de Abastecimento torna público a todos quanto o
presente Edital virem, ou dele conhecimento tiver,
ou interessar possa, que a Licença de Funcionamento
nº 638/2014 de 14/06/2013 expedida através do PA
1128/2013 – razão social: EMEA DROGARIA LTDA
ME - CFM 165966, localizado na Praça Juscelino
Kubitschek de Oliveira, 55 – Jd. Bela Vista -
Guarulhos/SP,  FOI CASSADA tendo em vista o
vencimento em 23/04/2016  do Certi f icado de
Conformidade do AVCB nº 661/2013, nos termos do
§ 3º do artigo 2º do Decreto Municipal nº 23.487/
2005 “O pedido de renovação do Certif icado de
Conformidade de Equipamentos deverá ser
protocolado em até 60 (sessenta) dias úteis antes
do vencimento da data de validade, sob pena de
cassação da Licença de Funcionamento e lacração
do estabelecimento, após expirada a sua validade” e
a mudança de endereço a partir de 14/05/2014.

EDITAL Nº 321/2016-SDU04.03
Pelo presente edital, o Departamento de Relações

de Abastecimento torna público a todos quanto o
presente Edital virem, ou dele conhecimento tiver, ou
interessar possa, que a Licença de Funcionamento nº
1223/2013 de 09/05/2013 expedida através do PA 389/
2013 – razão social: ANA CLÁUDIA BATISTA
FERNANDES DOS SANTOS SOARES - CFM 219205,
localizado na Rua Brigadeiro Lima e Silva, 12 – Jd. Vila
Galvão - Guarulhos/SP, FOI CASSADA tendo em vista
o vencimento em 02/04/2016 do Certificado de
Conformidade do AVCB nº 472/2013, nos termos do §
3º do artigo 2º do Decreto Municipal nº 23.487/2005 “O
pedido de renovação do Certificado de Conformidade
de Equipamentos deverá ser protocolado em até 60
(sessenta) dias úteis antes do vencimento da data de
validade, sob pena de cassação da Licença de
Funcionamento e lacração do estabelecimento, após
expirada a sua validade”.

EDITAL Nº 322/2016-SDU04.03
Pelo presente edital, o Departamento de Relações

de Abastecimento torna público a todos quanto o
presente Edital virem, ou dele conhecimento tiver, ou
interessar possa, que a Licença de Funcionamento nº
621/2014 de 20/05/2014 expedida através do PA 75.427/
2013 – razão social: COMUNIDADE CRISTÃ FAMÍLIA
DE CRISTO - CFM 234514, localizado na Rua Ribeirão
Claro, 55 - Vila Fátima – Guarulhos/SP, FOI CASSADA
tendo em vista o vencimento em 14/09/2014 do
Certificado de Conformidade do AVCB nº 0847/2014,
nos termos do § 3º do artigo 2º do Decreto Municipal nº
23.487/2005 “O pedido de renovação do Certificado de
Conformidade de Equipamentos deverá ser protocolado
em até 60 (sessenta) dias úteis antes do vencimento
da data de validade, sob pena de cassação da Licença
de Funcionamento e lacração do estabelecimento, após
expirada a sua validade”.

EDITAL Nº 323/2016-SDU04.03
Pelo presente edital, o Departamento de Relações

de Abastecimento torna público a todos quanto o
presente Edital virem, ou dele conhecimento tiver, ou
interessar possa, que a Licença de Funcionamento nº
0778/2014 de 08/07/2014 expedida através do PA
63.848/2012 – razão social: SANTANA & OLIVEIRA
ESTACIONAMENTO LTDA ME - CFM 160380,
localizado na Rua Felizarda Firmino de Andrade, 41 –
Vila das Palmeiras – Guarulhos/SP, FOI CASSADA
tendo em vista o vencimento em 10/12/2015 do
Certificado de Conformidade do AVCB nº 1068/2014,
nos termos do § 3º do artigo 2º do Decreto Municipal nº
23.487/2005 “O pedido de renovação do Certificado de
Conformidade de Equipamentos deverá ser protocolado
em até 60 (sessenta) dias úteis antes do vencimento
da data de validade, sob pena de cassação da Licença
de Funcionamento e lacração do estabelecimento, após
expirada a sua validade”.

EDITAL Nº 324/2016-SDU04.03
Pelo presente edital, o Departamento de Relações

de Abastecimento torna público a todos quanto o

presente Edital virem, ou dele conhecimento tiver, ou
interessar possa, que a Licença de Funcionamento nº
340/2013 de 05/04/2013 expedida através do PA 52.584/
2012 – razão social: JK CABELEIREIRO LTDA - CFM
215177, localizado na Rua Natingui, 48 – Pq. Sto Antonio
– Guarulhos/SP, FOI CASSADA tendo em vista o
vencimento em 17/12/2015 do Certificado de
Conformidade do AVCB nº 266/2013, nos termos do §
3º do artigo 2º do Decreto Municipal nº 23.487/2005 “O
pedido de renovação do Certificado de Conformidade
de Equipamentos deverá ser protocolado em até 60
(sessenta) dias úteis antes do vencimento da data de
validade, sob pena de cassação da Licença de
Funcionamento e lacração do estabelecimento, após
expirada a sua validade”.

EDITAL Nº 325/2016-SDU04.03
Pelo presente edital, o Departamento de Relações

de Abastecimento torna público a todos quanto o
presente Edital virem, ou dele conhecimento tiver, ou
interessar possa, que a Licença de Funcionamento nº
1021/2013 de 20/09/2013 expedida através do PA
38.583/2011 – razão social: SPINE & HEAD
COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
ME - CFM 194346, localizado na Rua Nossa Sra Mãe
dos Homens, 50 – Vila Progresso – Guarulhos/SP, FOI
CASSADA tendo em vista o vencimento em 08/11/
2015 do Certificado de Conformidade do AVCB nº 1235/
2013, nos termos do § 3º do artigo 2º do Decreto
Municipal nº 23.487/2005 “O pedido de renovação do
Certificado de Conformidade de Equipamentos deverá
ser protocolado em até 60 (sessenta) dias úteis antes
do vencimento da data de validade, sob pena de
cassação da Licença de Funcionamento e lacração do
estabelecimento, após expirada a sua validade”.

EDITAL Nº 326/2016-SDU04.03
Pelo presente edital, o Departamento de Relações

de Abastecimento torna público a todos quanto o
presente Edital virem, ou dele conhecimento tiver, ou
interessar possa, que a Licença de Funcionamento nº
1249/2014 de 03/11/2014 expedida através do PA
72.721/2013 – razão social: TINTAS EL SHADAY
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME - CFM 228607,
localizado na Av. Salgado Filho, 2001 - Centro –
Guarulhos/SP, FOI CASSADA tendo em vista o
vencimento em 11/11/2015 do Certificado de
Conformidade do AVCB nº 1766/2014, nos termos do §
3º do artigo 2º do Decreto Municipal nº 23.487/2005 “O
pedido de renovação do Certificado de Conformidade
de Equipamentos deverá ser protocolado em até 60
(sessenta) dias úteis antes do vencimento da data de
validade, sob pena de cassação da Licença de
Funcionamento e lacração do estabelecimento, após
expirada a sua validade”.

EDITAL Nº 327/2016-SDU04.03
Pelo presente edital, o Departamento de Relações

de Abastecimento torna público a todos quanto o
presente Edital virem, ou dele conhecimento tiver, ou
interessar possa, que a Licença de Funcionamento nº
1816/2010 de 13/09/2010 expedida através do PA
28498/2007 – razão social: INDÚSTRIA DE TINTAS E
VERNIZES KING’S PAINT LTDA - CFM 5392,
localizado na Rua Brasileira, 185/196 - Itapegica -
Guarulhos/SP, FOI CASSADA tendo em vista o
vencimento em 22/11/2015 do Certificado de
Conformidade do AVCB nº 0319/2014, nos termos do §
3º do artigo 2º do Decreto Municipal nº 23.487/2005 “O
pedido de renovação do Certificado de Conformidade
de Equipamentos deverá ser protocolado em até 60
(sessenta) dias úteis antes do vencimento da data de
validade, sob pena de cassação da Licença de
Funcionamento e lacração do estabelecimento, após
expirada a sua validade”, através do PA 51523/2012.

EDITAL Nº 328/2016-SDU04.03
Pelo presente edital, o Departamento de Relações

de Abastecimento torna público a todos quanto o
presente Edital virem, ou dele conhecimento tiver, ou
interessar possa, que a Licença de Funcionamento nº
482/2013 de 09/05/2013 expedida através do PA 49.375/
2009 – razão social: REDE PRESIDENTE
DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA - CFM
173349, localizado na Rua Professor João Cavalheiro

Salem, 715 - Bonsucesso - Guarulhos/SP, FOI
CASSADA tendo em vista o vencimento em 15/01/
2016 do Certificado de Conformidade do AVCB nº 446/
2013, nos termos do § 3º do artigo 2º do Decreto
Municipal nº 23.487/2005 “O pedido de renovação do
Certificado de Conformidade de Equipamentos deverá
ser protocolado em até 60 (sessenta) dias úteis antes
do vencimento da data de validade, sob pena de
cassação da Licença de Funcionamento e lacração do
estabelecimento, após expirada a sua validade”.

EDITAL Nº 329/2016-SDU04.03
Pelo presente edital, o Departamento de Relações

de Abastecimento torna público a todos quanto o
presente Edital virem, ou dele conhecimento tiver, ou
interessar possa, que a Licença de Funcionamento nº
363/2013 de 09/04/2013 expedida através do PA 65.623/
2012 – razão social: ACADEMIA GENESIS GYM LTDA
ME - CFM 218179, localizado na Rua Bueno Brandão,
163 – Jd. São José - Guarulhos/SP, FOI CASSADA
tendo em vista o vencimento em 14/12/2015 do
Certificado de Conformidade do AVCB nº 296/2013,
nos termos do § 3º do artigo 2º do Decreto Municipal nº
23.487/2005 “O pedido de renovação do Certificado de
Conformidade de Equipamentos deverá ser protocolado
em até 60 (sessenta) dias úteis antes do vencimento
da data de validade, sob pena de cassação da Licença
de Funcionamento e lacração do estabelecimento, após
expirada a sua validade” e mudança de endereço a
partir de 25/02/2014.

EDITAL Nº 330/2016-SDU04.03
Pelo presente edital, o Departamento de Relações

de Abastecimento torna público a todos quanto o
presente Edital virem, ou dele conhecimento tiver, ou
interessar possa, que a Licença de Funcionamento
exarada através do PA 9525/2000 (microfilmado) – razão
social: FARMARIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
- CFM 90152, localizado na Rua Pedro de Toledo, 600
– Jd. Almeida Prado – Guarulhos/SP, FOI CASSADA
por não adequação ao artigo 57 do Decreto nº 23.202/
05 e inciso II do artigo 298 da Lei Municipal nº 3573/90,
através do PA 52.774/2011.

EDITAL Nº 331/2016-SDU04.03
Pelo presente edital, o Departamento de Relações

de Abastecimento torna público a todos quanto o
presente Edital virem, ou dele conhecimento tiver, ou
interessar possa, que a Licença de Funcionamento nº
1457/2014 de 29/12/2014 expedida através do PA
35.096/2014 - razão social: SILVEIRA TESTA
CHOPERIA E RESTAURANTE LTDA ME - CFM
245305, localizado na Rua Tapajós, 02 – Jd. Barbosa –
Guarulhos/SP, FOI CASSADA nos termos do disposto
no inciso II do artigo 298 da Lei Municipal nº 3573/90.

EDITAL Nº 332/2016-SDU04.03
Pelo presente edital, o Departamento de Relações

de Abastecimento torna público a todos quanto o
presente Edital virem, ou dele conhecimento tiver, ou
interessar possa, que a Licença de Funcionamento nº
940/2013 de 03/09/2013 expedida através do PA 28.549/
2011 – razão social: CUTRALE COMÉRCIO E
INDÚSTRIA DE FERROS LTDA - CFM 42022,
localizado na Rua Ilha Bela, 313 – Pq. Das Nações -
Guarulhos/SP, FOI CASSADA tendo em vista o
vencimento em 02/04/2016 do Certificado de
Conformidade do AVCB nº 1090/2013, nos termos do §
3º do artigo 2º do Decreto Municipal nº 23.487/2005 “O
pedido de renovação do Certificado de Conformidade
de Equipamentos deverá ser protocolado em até 60
(sessenta) dias úteis antes do vencimento da data de
validade, sob pena de cassação da Licença de
Funcionamento e lacração do estabelecimento, após
expirada a sua validade”.

Comunicado 22/16-SDU04
A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria

de Desenvolvimento Urbano e de acordo com as
atribuições conferidas ao Departamento de Relações
de Abastecimento torna público a quem possa
interessar, que foram expedidas l icenças de
funcionamento, cert i f icados de conformidade,
cert i f icados de conformidade de equipamentos,
conforme tabela abaixo, no período de 21 a 28 de
julho de 2016.

Razão social Processo adm. Licença nº Obs Ramo Expedição
Validade atividade

HIGIE LINE IND COM 33146/16 58/2016 PROV.* VAL 17/12/17 HIGIENE PESSOAL 20/06/16
TRANSCOB TRANSP E ARMAZ LTDA 58697/15 75/2016 PROV.* VAL 16/01/17 TRANSPORTADORA 20/06/16
UNIVAR BRASIL LTDA 64895/15 76/2016 PROV.* VAL 16/01/17 INDUSTRIA QUIMICA 20/06/16
BG CIENTIFICA LTDA ME 36472/16 77/2016 PROV.* VAL 16/01/17 COMERCIO QUIMICO 20/07/16
ASSOCIAÇÃO CASA DO MANDATO 41314/16 78/2016 PROV.* VAL 21/01/17 SERVIÇOS SOCIAIS 25/07/16
PORTUGUESA COM. DE GÁS ME 29178/16 79/2016 PROV* VAL 25/08/16 COMERCIO DE GÁS 26/07/16
OPERLOG LOGÍSTICA TRANSP. LTDA 66296/16 81/2016 PROV.* VAL 26/09/16 TRANSPORTADORA 26/07/16
UNIQUE PILATES LTDA ME 42119/16 83/2016 PROV.* VAL 23/01/17 ATIVIDADE FISICA 27/07/16
SONIA REGINA R. DE C. BOFFO 6882 1227/16 MEI FAB. VELAS 25/07
FRANCISCO F. DA SILVA CARVALHO 37808 1228/16 MEI OBRAS 25/07
ROSE MARY ROMÃO 37425 1229/16 MEI CABELEIREIRO 25/07
BIANCA NUNES PAIVA 37752 1230/16 MEI VESTUÁRIO 25/07
DALVANI MOREIRA DA SILVA 37761 1231/16 MEI VESTUÁRIO 25/07
MICHELLE VICENTE BIRUEL 37882 1232/16 MEI CONTABILIDADE 25/07
ISABELA INCAGNOLI DE GOUVEIA 37162 1233/16 MEI VESTUÁRIO 25/07
MARCONE PEIXOTO DA ROCHA 37289 1234/16 MEI TELEFONIA 25/07
FERNANDO AUGUSTO M. BASSO 37394 1235/16 MEI CABELEIREIRO 25/07
JOAQUIM ANTONIO B. BELCHIOR 37440 1236/16 MEI OBRAS 25/07
FABIO JUNIOR DA S. VANDERLEI 37562 1237/16 MEI HIGIENE 25/07
ORLANDO AMÉRICO NETO 37575 1238/16 MEI MECÂNICA 25/07
JOAB LOPES DA SILVA JUNIOR 37584 1239/16 MEI EVENTOS 25/07
REGINALDO FORTES JUNIOR 37665 1240/16 MEI EVENTOS 25/07
ANA CARLA DA SILVA OLIVEIRA 37671 1241/16 MEI JOALHERIA 25/07
PETRONIO DE LIMA SANTOS 37678 1242/16 MEI CONFECÇÃO 25/07
SIDNEI DOS SANTOS JESUS 37718 1243/16 MEI PUBLICIDADE 25/07
CAROLINA NINA DUARTE 37736 1244/16 MEI ESTÉTICA 25/07
FERNANDA CRISTHIANE TEIXEIRA 37453 1245/16 MEI EVENTOS 25/07
PAULA REGINA DOS S. NERY 37972 1246/16 MEI VESTUÁRIO 25/07
CELIANA MARIA IZEQUIEL 37811 1247/16 MEI VESTUÁRIO 25/07
EDNEY ALMEIDA DO NASCIMENTO 72580 1249/16 MEI BAR 25/07
MARCELO FERNANDES 40378 1250/16 MEI TRANSPORTADORA 25/07
CARLIENE LINO DOS SANTOS 37867 1251/16 MEI TRANSPORTADORA 25/07
WALTER UBIRAJARA P. RIBEIRO 37823 1252/16 MEI TRANSPORTADORA 25/07
EVERTON F. DA CONCEIÇÃO 40475 1253/16 MEI TRANSPORTADORA 25/07
GREGO EXPEDIDO FILHO 40664 1254/16 MEI TRANSPORTADORA 25/07
LUCIOMAR DA SILVA PAIXÃO 40730 1255/16 MEI TRANSPORTADORA 25/07
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PEDRO VIEIRA DE MELO 40882 1256/16 MEI TRANSPORTADORA 25/07
CESAR R. DO NASCIMENTO 41061 1257/16 MEI TRANSPORTADORA 25/07
ITALO MAILA WINTERINK 40890 1258/16 MEI TRANSPORTADORA 25/07
MARCIO VICENTE LOPOES 40188 1259/16 MEI EDUCACIONAL 25/07
SILVIO CESAR MENDES BOZZO 40084 1260/16 MEI OBRAS 25/07
MAGALI FERREIRA GERMANO REIS 40417 1261/16 MEI ALIMENTAÇÃO 25/07
ROSANA MATEUS RODRIGUES 40537 1262/16 MEI CABELEIREIRO 25/07
MARIA JOSÉ DE O. ARAUJO 40497 1263/16 MEI DOMÉSTICO 25/07
PERSEU DE LUIZ SANTOS 40646 1264/16 MEI VENDAS 25/07
RUBENS ARICA 40671 1265/16 MEI TREINAMENTO PROF. 25/07
LEONILDA MARIA DA S. BRANCO 41079 1266/16 MEI ALIMENTAÇÃO 25/07
ARETHA TATIANA M. TEIXEIRA 41068 1267/16 MEI VESTUÁRIO 25/07
IOLANDA DE SOUZA OLIVEIRA 41027 1268/16 MEI OBRAS 25/07
ANDREIA RAMOS DA SILVA 41017 1269/16 MEI S.ADMINISTRATIVO 25/07
MANOEL ADESIO DE ARAUJO 40944 1270/16 MEI OBRAS 25/07
MIDORI H. KAWAKAMI 40809 1271/16 MEI HIGIENE 25/07
REGINA SILVA MEIRA 40770 1272/16 MEI DOMÉSTICO 25/07
JOSÉ CÍCERO ALVES QUIRINO 26259 1273/16 MEI CABELEIREIRO 25/07
MARIA DO CARMO A. DOS SANTOS 40100 1274/16 MEI BAR 25/07
ERIKA TRIDICO COVOLO - ME 63010 1283/16 MEI BAR 26/07
VALDEMIR SERIACOPI IMP/EXP, SER 29910/15 1442/16 IMPORTAÇÃO/EXPORT 19/07
NEWTEC MÁQUINAS E FILTROS LTD 43435/09 1443/16 METALÚRGICA 19/07
PRIMI VIDROS LTDA 74469/13 1444/16 IND. COM. DE VIDROS 19/07
MULTIPLAN CONS. E GESTÃO DE P 29421/12 1445/16 LOCAÇÃO MÃO OBRA 19/07
MAIS QUE CASEIRO COM. BOLOS LT 11733/16 1446/16 ESPECIAL COM. ALIMENTOS 19/07
VL DA SILVA SUPLEMENTOS EIRELLI 17763/16 1447/16 ESPECIAL COM. ALIMENTOS 19/07
DROGARIA LESRA EIRELI ME 27312/16 1448/16 ESPECIAL DROGARIA 19/07
CALI’S ACADEMIA LTDA 64589/12 1449/16 ESPECIAL ACADEMIA 19/07
MADE VILA COM. E REC. DE MADEIR 45869/13 1450/16 RECICLAGEM 19/07
CAFE CHAPLIN CAFETEIRA E LANCH 64611/14 1451/16 COM. ALIMENTOS 19/07
CEAG EMPREENDIMENTOS LTDA EP 40925/15 1452/16 EMPREENDEDORA 19/07
RAQUEL FABRI TURRI ME 64188/15 1453/16 COM. DE MÓVEIS 19/07
A CEZAR DE OLIVEIRA FERRAGENS 59454/15 1454/16 COM. MAT. CONSTRU 19/07
MARIA H R BRANCO COM. MONT. BIJ 48185/14 1455/16 COM. BIJUTERIAS 19/07
JUNKO E NORIO ODONTOLOGIA LTD 26024/16 1456/16 CLIN. ODONTOLOGICA 20/07
LUPETEC INFORMÁTICA LTDA 26019/16 1457/16 SERV. INFORMÁTICA 20/07
MS REAL EIRELI - ME 23858/16 1458/16 COM. ALIMENTOS 20/07
LANC/REST. FLOR DA AVENIDA GRS 69996/15 1459/16 COM. ALIMENTOS 20/07
IGREJA EVANG. DEUS TODO PODER 19183/15 1460/16 ENTIDADE RELIGIOSA 20/07
LUBRIVAN PAULISTA DE DERIVADOS 38078/13 1461/16 TRANSPORTADORA 20/07
VENTANA SERRA DO BRASIL AGENC. 34583/16 1462/16 TRANSPORTADORA 20/07
TANIA FRANCO ME 39013/16 1463/16 COM. ROUPAS/ACESS 20/07
RITACCO CORRET/CONSULT. DE SE 27682/16 1464/16 SEGURADORA 20/07
LANC. VITORIA DE GUARULHOS LTD 28869/16 1465/16 COM. ALIMENTOS 20/07
VINICIUS DE CARVALHO-COM. VEST 39880/16 1467/16 COM. ROUPAS E ACES 20/07
MULTI 2 COM. DE PARTES E PEÇA LT 23510/16 1468/16 COM. DE PEÇAS VEIC 20/07
ACMS ASS. E CONSULT. EMPRESARI 29266/16 1469/16 TRANSPORTADORA 20/07
MARIA BENIGNA DOS SANTOS ROUP 35021/16 1470/16 COM. ROUPAS 20/07
SLIP MODAS LTDA 34546/16 1471/16 COM. ROUPAS 20/07
BRAZUCA BEER LTDA ME 54084/15 1472/16 ESPECIAL COM. ALIMENTOS 20/07
ALEXANDRE DE NOVAIS ME 29708/16 1473/16 COM. ALIMENTOS 20/07
ALEXANDRE DE NOVAIS 29708/16 1474/16 ESPECIAL COM. ALIMENTOS 20/07
MLP PREST. DE SERV. TERCEIRIZAÇ 37319/12 1475/16 MANUTENÇÃO OBRA 21/07
OCA SPORT REP. DESPORTIVA EIREL 74225/15 1476/16 COM. ROUPA ESPORT 21/07
CLINICA MÉDICA BEM VIVER 33138/16 1484/16 CLINICA MÉDICA 21/07
CASA DE REP. LAR SONHO DE ALICE 39137/16 1485/16 CASA DE REPOUSO 21/07
PMAN – SERV. DE REPRES. C. IND. 34389/15 1486/16 IND. MAQUINAS 21/07
PLAST-KÃO COM. PROD. PLÁSTICOS 68473/13 1487/16 INDUSTRIA 21/07
DECISOM INDÚSTRIA ELETRÔNICA 68682/15 1488/16 IND. ELETRÔNICA 21/07
COLÉGIO ANITA GARIBALDI S/S LTDA 46010/14 1489/16 COLÉGIO 21/07
CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA GÁS 71479/15 1490/16 COM. DE GÁS 21/07
JJ SETE MERCADINHO LTDA ME 67566/15 1491/16 MERCADINHO JJ 22/07
MS SOUZA FERNANDES LTDA ME 56770/10 1492/16 ESC. INFANTIL 22/07
I.A. FARIA EDUCACIONAL 41541/12 1493/16 COLÉGIO 22/07
LANCHONETE E REST. ACOPIARA 71319/15 1494/16 RESTAURANTE 22/07
PORT SANI LOC. DE EQUIPAMENTOS 12579/15 1495/16 LOCAÇÃO DE SANIT. 22/07
QUALITA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 31538/14 1496/16 IND. E COM VEDAÇÃO 22/07
VANUZA MARIA O. ANDRADE MERC. 15334/12 1497/16 SUPERMERCADO 22/07
IPERIUS GESTÃO OPERACIONAL 30172/16 1498/16 IMÓBILIARIA 22/07
VANESSA KAROLINE O. CARNEIRO 43166/13 1499/16 DROGARIA 22/07
POLIFILM IND. E COM. DE TINTAS 42115/13 1500/16 IND. DE TINTAS 22/07
CENTRO DE FORM. DE COND. GOIA 70664/15 1501/16 AUTO ESCOLA 22/07
PRAZO ASSESSORIA IMOBILIARIA 35058/16 1502/16 IMÓBILIARIA 22/07
INDÚSTRIA QUIMICA RIVER 13255/16 1503/16 IND. QUIMICA 22/07
CF FERRAMENTAS EIRELI – ME 24541/16 1504/16 IND. MAQUINAS 22/07
GERRA IMPLEMENTOS E ACESS. 31364/16 1505/16 AUTO PEÇAS 22/07
POUSADA NOVA CITY LTDA 26489/16 1506/16 POUSADA 22/07
ESTAÇÃO INTIMA & SENSUAL COM. 32161/16 1507/16 COM. DE ROUPAS 22/07
SILVIA CONSALVES S. RAMOS 30899/16 1508/16 CONS. ODONTO 22/07
TERMACO TERMINAIS MARITMOS 49651/12 1509/16 TRANSPORTE 25/07
BTMEC INDUSTRIA E COMERCIO 18535/12 1510/16 IND. ELETROMEC. 25/07
RIBEIRO E RIBEIRO VISTORIA AUT. 33709/16 1511/16 VISTORIA VEICULAR 25/07
ANA & OSVALDO LUIS OTICAS 38179/16 1512/16 OTÍCA 25/07
PONTO X LANCHONETE E PIZZARIA 851/13 1513/16 LANCHONETE 25/07
CAMELON MAMUT TINTURARIA 59548/14 1514/16 TINTURARIA 25/07
DUFRY DO BRASIL DUTY FREE SHOP 60895/10 1515/16 DISTRIBUIDORA 25/07
PS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 41078/16 1516/16 SERV. ADM. 25/07
HONEYWELL INDÚSTRIA AUTOM. 9470/01 1517/16 IND. AUTOMOTIVA 25/07
LOCALIZA RENT A CAR S/A 22893 1522/16 PREST. SERVIÇOS 26/07
CAFÉ CHAPLIN CAF. E LANCHONETE 63897 1523/16 BAR 26/07
CLG CENTRO LOG. GUARULHOS 30625 1524/16 CENTRO LOGÍSTICO 26/07
RAIMUNDO A. MACHADO NETO - ME 41850 1525/16 ALIMENTAÇÃO 27/07
REISK MÁQUINA S LTDA 33470 1526/16 INDUSTRIA MAQUINAS 27/07
SERV PIZZA ME 22224 1527/16 ALIMENTAÇÃO 27/07
KEDMA AMORIM MOMURA 38222 1528/16 ODONTOLOGIA 27/07
GRAUDECIDOS SANTOS -EPP 20484 1529/16 FUNILARIA 27/07
CICONELE P. PARA INFORM. E SERV. 40033 1530/16 INFORMATICA 27/07
MARCENARIA CEA SOB MEDIDA LTDA 47315 1531/16 MARCENARIA 27/07
POLPEL COM. DE FIB. APARAS 12587 1532/16 COMÉRCIO APARAS 27/07
SPL INDÚSTRIA METALURGICA LTDA 56069 1533/16 METALURGICA 27/07
NATURAL ONE SA 41724 1534/16 CENTRO LOGISTICO 27/07
BONSUCESSO VIST.VEIC. EIRELI EPP 41811 1535/16 PREST. SERVIÇOS 27/07
STUDIO GUIMARÃES E O LTDA 50049 1536/16 CABELIREIRO 27/07
AUTO POSTO LAGO DE COMO LTDA 52528 1537/16 COMBUSTÍVEL 27/07
CHIMICA BARUEL LTDA 68292 1538/16 IND. FARMACÊUTICA 27/07
AUTORIZAÇÃO PARA INSTALAÇÃO EM ÁREA PÚBLICA
NOME PA LICENÇA MATRICULA RAMO ATIVIDADE EXPEDIÇÃO
ROGERIO CHIARI 37432/11 2016 132 VEICULO/TRAILER 21/07/16
WILLIAN DE ALMEIDA SILVA 52593/08 2016 96 VEICULO/TRAILER 28/07/16
JOSE LEITE BARBOSA 30377/08 2016 33 VEICULO/TRAILER 26/07/16
IZILDINHA BRAGA 24208/16 2016 2321 AMBULANTE 28/07/16
CLAUDIO JOSE DA SILVA 31475/08 2016 1740 AMBULANTE 28/07/16
ANTONIO SABINO DOS SANTOS 34611/16 2016 246 VAREJÃO 26/07/16
DEBORA PEREIRA GEVAERD 34782/16 2016 10 PEIXE ORNAMENT. 27/07/16
UNIVERSO DOS PEIXES COM E EXP 36730/16 2016 11 PEIXE ORNAMENT. 31/07/16
DANIELLE S. JULIÃO DA SILVA 26884/16 2016 104 FEIRANTE 26/07/16
PIVARO & PIVARO LTDA ME 26434/13 2016 141 FEIRANTE 25/07/16
LILIAN ESPINDOLA DA SILVA 14628/08 2016 181 FEIRANTE 21/07/16
ADEMIR DIAS BORREIRO 13422/08 2016 219 FEIRANTE 15/07/16
ANDERSON APARECIDO CALLEGARI 15338/08 2016 481 FEIRANTE 25/07/16
MARIA NICEAS R BARBOSA 11764/08 2016 512 FEIRANTE 26/07/16
MARIAH COM DE ROUPAS LTDA 14542/08 2016 756 FEIRANTE 25/07/16
ZELIA RODRIGUES DASILVA 14618/10 2016 819 FEIRANTE 25/07/16
ANTONIO SABINO DOS SANTOS 34609/16 2016 842 FEIRANTE 15/07/16
 * LICENÇA PROVISÓRIA
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PORTARIA Nº 08/2016-SSP
De 18 de julho de 2016.

A SECRETÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
CREUSA SALETE DE OLIVEIRA MARRA, no uso
de suas atribuições legais próprias e considerando o
contido no Processo Administrativo nº. 40327/2016;

RESOLVE:
1 – Constituir comissão de sindicância para apurar

os fatos contidos no Processo Administrativo acima
descrito, composta pelos seguintes servidores:

Presidente: Cristina Maria do Nascimento – CF.:
34.703

Secretário: Adriana Prana – CF.: 14.788
Membro: Jackson Assis Argolo – CF.: 54.287
Membro: Anderson Fernandes Cruz – CF.: 35.041
2 – Esta portaria entrará em vigor na data de sua

publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PORTARIA Nº. 074/2016-SS
O SECRETÁRIO DA SAÚDE DA PREFEITURA

MUNICIPAL DE GUARULHOS, CARLOS
CHNAIDERMAN, no uso de suas atribuições legais e
considerando o que consta no Processo Administrativo
nº 40.472/2016,

RESOLVE:
NOMEAR uma Comissão de Sindicância formada

pelos servidores abaixo relacionados, para apuração
dos fatos de que trata o processo acima mencionado.

Presidente:
Reinaldo Trindade – C.F. 39.432
Membros:
Alzira de Fátima Fernandes da Cruz – C.F. 14.796

14377/08 42882/15 MARCOS BUZO ME DEFERIDO
14377/08 30122/15 MARCOS BUZO ME INDEFERIDO
24825/08 56398/15 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DEFERIDO
24825/08 56397/15 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DEFERIDO
54920/08 6361/15 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S/A DEFERIDO
54920/08 69021/14 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S/A DEFERIDO
35884/09 50265/15 FARMA PONT MEDICAMENTOS LTDA ME DEFERIDO
35884/09 19593/16 FARMA PONT MEDICAMENTOS LTDA ME DEFERIDO
35884/09 12075/16 FARMA PONT MEDICAMENTOS LTDA ME INDEFERIDO
67368/11 708/16 QLL LOGISTICA E ARMAGENAGEM LTDA DEFERIDO
47437/14 18680/16 EQUIVALENZA BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS

DE PERFUMARIA E AFINS LTDA DEFERIDO
47437/14 5579/16 EQUIVALENZA BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS

DE PERFUMARIA E AFINS LTDA DEFERIDO
Publicação n °251/2016 - 29/07/2016

P.A O.A REQUERENTE DESPACHO
17739/03 28484/16 FARMACIA DE MANIPULAÇÃO FRANCA LTDA EPP DEFERIDO
19725/09 53284/15 MEDIFARMA DROGARIA LTDA ME DEFERIDO
30837/11 26492/16 NOVA PRANA COLEGIO INCLUSIVO LTDA ME DEFERIDO
30837/11 27939/16 NOVA PRANA COLEGIO INCLUSIVO LTDA ME DEFERIDO
1533/13 * SOLANGE ISRAEL DE LIMA DEFERIDO
43936/14 28330/16 APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS

EXCEPCIONAIS DE GUARULHOS DEFERIDO
43936/14 28334/16 APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS

EXCEPCIONAIS DE GUARULHOS DEFERIDO
44270/14 * COME COME LANCHES E REFEICOES EXPRESS LTDA ME DEFERIDO

Publicação n °252/2016 - 01/08/2016
P.A O.A REQUERENTE DESPACHO
30363/03 32539/16 PATRICIA DE ASSIS (PRORROGACAO DE PRAZO ATE

08/08/16 IMPRORROGAVEL) DEFERIDO
15169/14 32164/16 ANGELICA PIMENTA DA SILVA (PRORROGACAO DE

PRAZO ATE 09/08/16 IMPRORROGAVEL) DEFERIDO
18698/15 * REC GUARULHOS SA DEFERIDO
64273/15 * MARCIA ALVES DE SOUZA INDEFERIDO
68806/15 * YAHWEH SPAMMAH INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO

E EXPORTACAO DE COSMETICOS LTDA EPP INDEFERIDO
69612/15 * AMENEG ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGICA

DE GUARULHOS LTDA INDEFERIDO
70660/15 * INEIDE MARIA DOS SANTOS RODRIGUES PIZZARIA ME INDEFERIDO
71118/15 * JOSE MANUEL COSTA PEREIRA JUNIOR ME INDEFERIDO
71214/15 * HORIZONTE DA ESFIHA I LTDA ME INDEFERIDO
71345/15 * LUIS ANTONIO DA SILVA ME INDEFERIDO
71511/15 * ROSANGELA CRISTINA BRAGA INDEFERIDO
5641/16 * UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE

 TRABALHO MEDICO INDEFERIDO
12802/16 31016/16 CENTRO MEDICO INTEGRADO DA FAMILIA LTDA

(PRORROGACAO DE PRAZO ATE 12/09/16
IMPRORROGAVEL) DEFERIDO

13296/16 * BEIRUTE PRATOS ARABES LTDA ME INDEFERIDO
18802/16 * DONA LINDINHA COMERCIO DE COSMETICOS E

PERFUMARIA LTDA ME INDEFERIDO
30068/16 * MASTER FORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME INDEFERIDO
31284/16 30600/16 VANDREZA LIMA DE MACEDO EIRELI ME

(PRORROGACAO DE
PRAZO ATE 26/08/16 IMPRORROGAVEL) DEFERIDO

40776/16 * J ADAUTO DA SILVA ACADEMIA ME (PRORROGACAO
DE PRAZO ATE 21/08/16 IMPRORROGAVEL) DEFERIDO
DESINTERDICAO DE ESTABELECIMENTO
TERMO 44/16 DE 26/07/16
SUPERMERCADO LEVE MAIS
AV ACACIO ANTONIO BATISTA, 1178
DESINTERDICAO DE ESTABELECIMENTO PARCIAL
TERMO 124/16 DE 22/07/16
MERCADO LEVE MAIS
AV ACACIO ANTONIO BATISTA, 1178
Auto de imposição de penalidade de Multa
Auto de multa n° 16524
NOME: DROGARIA ADONAI LTDA ME
AV ESPERANCA, 26 - CENTRO
Tendo em vista o disposto no CSG: ART . 40 havendo o estabelecimento supracitado
cometido infração no dia 23/05/2016, conforme consubstanciado no auto de infração
16524, fica – lhe imposta a multa de 125 UFG.
Caso não concorde com os termos desta autuação , V.S.ª tem, a partir do recebimento
do presente documento, 10 (dez) dias de prazo para ingressar com defesa ou
impugnação.
Não havendo interposição de recurso no prazo estabelecido acima , o infrator será
notificado a recolher a multa no prazo de trinta dias ao órgão arrecadador competente,
conforme artigo 130 da lei municipal 6144/2006.
Auto de imposição de penalidade de Multa
Auto de multa n° 17850
NOME: DROGARIA 2012 LTDA ME
R LIMOEIRO DO NORTE, 90 SALA 2 – JD SÃO DOMINGOS
Tendo em vista o disposto no CSG: ART . 101 INCISO XXXIX C/C ART 3° DA RES.
RCC 22/2014; havendo o estabelecimento supracitado cometido infração no dia 25/
04/2016, conforme consubstanciado no auto de infração 17850, fica – lhe imposta a
multa de 637,5 UFG.
Caso não concorde com os termos desta autuação , V.S.ª tem, a partir do recebimento
do presente documento, 10 (dez) dias de prazo para ingressar com defesa ou
impugnação.
Não havendo interposição de recurso no prazo estabelecido acima , o infrator será
notificado a recolher a multa no prazo de trinta dias ao órgão arrecadador competente,
conforme artigo 130 da lei municipal 6144/2006.

Publicação n °253/2016 - 02/08/2016
P.A O.A REQUERENTE DESPACHO
48092/03 22271/16 CENTRO DE DIAGNOSTICO E TERAPIA UROLOGICA

SS LTDA DEFERIDO
4368/04 40605/13 VITAL ASSISTENCIA ODONTOLOGICA SC LTDA DEFERIDO
27422/08 22438/16 NRN ODONTOLOGIA LTDA DEFERIDO
395/09 25460/15 ANTONIO DA RESSUREICAO AMARAL DEFERIDO
35498/09 39329/15 CELSO CARVALHO DE PINHO ME DEFERIDO
67018/11 * UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE

 TRABALHO MEDICO DEFERIDO
67018/11 22134/16 UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE

TRABALHO MEDICO DEFERIDO
67018/11 22135/16 UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE

TRABALHO MEDICO DEFERIDO
67018/11 27947/16 UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE

TRABALHO MEDICO DEFERIDO
64338/14 * SUSIMAR SANTANA MUSLERA ME DEFERIDO

Publicação n °254/2016 - 02/08/2016
P.A O.A REQUERENTE DESPACHO
14874/03 20835/16 K FARMA FARMACIA LTDA DEFERIDO
30933/08 16322/16 DROGARIA TORRES TIBAGI LTDA ME DEFERIDO
30933/08 16321/16 DROGARIA TORRES TIBAGI LTDA ME DEFERIDO
51420/08 10119/16 CEROG CENTRO ESPECIALIZADO EM RADIOLOGIA

ODONTOLOGICA DE GUARULHOS LTDA CANC CEVS
28301/09 50422/15 PAULO ALEXANDRE MOTTA PROVAZI CANC CEVS
28301/09 50421/15 PAULO ALEXANDRE MOTTA PROVAZI DEFERIDO
28301/09 37418/15 PAULO ALEXANDRE MOTTA PROVAZI INDEFERIDO
28301/09 37419/15 PAULO ALEXANDRE MOTTA PROVAZI INDEFERIDO
29441/09 27816/16 CELIA MARIKO HIRAHARA DEFERIDO
50868/10 73045/14 FORTALEZA DOS SALGADOS LTDA ME DEFERIDO

SECRETARIA DE SERVIÇOS
PÚBLICOS

SECRETARIA DA SAÚDE

Carmen Silvia Godoy Coutinho Corino Nascimento -
C.F. 32.268

Secretária:
Neiri Nice Lonardi – C.F. 37182
A Comissão de Sindicância deverá apresentar o

relatório conclusivo no prazo de 30 (trinta) dias, a contar
da publicação da presente Portaria.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E
FINANCEIRO DA SAÚDE
Por deliberação da(s) autoridade(s) competente(s),
nos termos da legislação vigente, tornam-se públicos
os seguintes atos administrativos:
COMPRAS REALIZADAS NO MÊS JULHO DE /2016.
O Secretário Municipal da Saúde torna pública nos
termos do Artigo 16 da Lei Federal 8666/93 alterada
pelas Leis Federais 8883/94, 9032/95, 9648/98 e 9854/
99, que as compras efetuadas no período de 01/07/
2016 a 31/07/2016 encontram-se afixadas nesta
Secretaria de Saúde em local de livre acesso ao público
à Rua Íris 300 Gopoúva Guarulhos/SP de segunda à
sexta das 8h às 16h30.
EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO
PROCESSO: 57.001/2014–SS – TERMO DE
ADITAMENTO Nº 052-01/2016-FMS AO CONVÊNIO
Nº. 5022/2015-FMS. CONVENENTE: PMG / Secretaria
Municipal de Saúde. CONVENIADO: ASSOCIAÇÃO
PROREDE SAÚDE ÁLAMO. Assinatura: 20/07/2016.
Finalidade: Alteração da Cláusula Quarta- Dos recursos
Financeiros e da Cláusula Quinta- Da Liberação de
Recursos do Convênio nº 5022/2015-FMS.
EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO: 37.044/2016-SS – CONTRATO DE
FORNECIMENTO Nº. 0202/2016-FMS -
CONTRATANTE: PMG / Secretaria Municipal de Saúde.
CONTRATADA: COMERCIAL 3 ALBE LTDA .
Assinatura: 28/07/2016. Objeto: Fornecimento de
Suplemento Alimentar ENSURE PLUS para atender
mandado judicial. Vigência: 12 meses. Valor: R$ 2.916,00
(Dois mil novecentos e dezesseis reais)

DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Publicação n °247/2016 - 27/07/2016

P.A O.A REQUERENTE DESPACHO
1071/03 55911/15 TOBIFARMA DROGARIA LTDA ME DEFERIDO
1071/03 7662/16 TOBIFARMA DROGARIA LTDA ME DEFERIDO
45265/03 16206/16 DROGARIA SÃO PAULO SA DEFERIDO
45265/03 13836/16 DROGARIA SÃO PAULO SA DEFERIDO
57624/09 28157/15 KAROLINE MARTINS SILVA DEFERIDO
57624/09 28162/15 KAROLINE MARTINS SILVA DEFERIDO
34287/10 54323/14 DENTAL PROGRESSO COMERCIO DE PRODUTOS

ODONTOLOGICOS LTDA DEFERIDO
34287/10 12871/15 DENTAL PROGRESSO COMERCIO DE PRODUTOS

ODONTOLOGICOS LTDA DEFERIDO
64519/10 49748/15 BCL COMERCIO SERVICOS E CONSULTORIA LTDA DEFERIDO
17335/11 21883/16 SAINT GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS

E PARA CONSTRUCAO LTDA DEFERIDO
23029/11 69726/14 MERCADINHO CARMELA LTDA DEFERIDO
18957/12 37316/15 SAUDE E VIDA PSICOLOGIA E NUTRICAO SS LTDA DEFERIDO
41223/12 37317/15 SAUDE E VIDA PSICOLOGIA E NUTRICAO SS LTDA DEFERIDO
27480/14 * ANTONIO MEDEIROS DE SOUZA DEFERIDO
21204/15 29862/16 ROANMAR TRANSPORTES LTDA DEFERIDO
59086/15 18855/16 DROGARIA SÃO PAULO SA DEFERIDO
69391/15 * LAIS RITA SODERI BORELLA VITA DEFERIDO
9496/16 * CLINICA OFTALMOLOGICA OLHO SAUDAVEL SS LTDA DEFERIDO

Publicação n °248/2016 - 27/07/2016
P.A O.A REQUERENTE DESPACHO
26867/03 46155/15 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS

DE ATEFATOS DE B DEFERIDO
26867/03 46158/15 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS

DE ATEFATOS DE B DEFERIDO
6398/08 19913/15 ANTONIO CARVALHO DEFERIDO
51900/08 27012/16 VICTOR HUGO SOLIZ CHECA CANC CEVS
51900/08 27011/16 VICTOR HUGO SOLIZ CHECA INDEFERIDO
16315/10 53876/15 EXXO SERVICOS EM MEDICINA ESPECIALIZADA SS LTDA DEFERIDO
33184/13 23997/16 VERA DA SILVA BOSCO DEFERIDO
62816/13 30793/15 VALANDRE COMERCIO DE ALIMENTOS PREPARADOS LTDA DEFERIDO
63422/13 * JESSICA MATSUMOTO ANDRADE ME CANC CEVS
63557/13 * VALDECI DA SILVA ALMEIDA DEFERIDO
70608/13 22888/16 DAXIA DOCE AROMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DEFERIDO
70608/13 22897/16 DAXIA DOCE AROMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DEFERIDO
70608/13 22900/16 DAXIA DOCE AROMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DEFERIDO
9288/14 * SILAS MARTINS STOCO CANC CEVS
23906/14 24619/16 SILVANA MARQUES PAULON PAPA DEFERIDO
41709/14 * DEVANIR MANOEL DA SILVA DEFERIDO
49137/14 * ROSILDA DE OLIVEIRA DEFERIDO
16820/15 * KAROLINA KAESTNER WINTERINK SERVICOS EPP DEFERIDO
19461/15 1929/16 LSLOG ARMAZENAGEM E LOGISTICA LTDA DEFERIDO
19461/15 13406/16 LSLOG ARMAZENAGEM E LOGISTICA LTDA DEFERIDO
19461/15 17312/16 LSLOG ARMAZENAGEM E LOGISTICA LTDA DEFERIDO
61478/15 * KK CLINICA MEDICA LTDA CANC CEVS
69507/15 * MICHELE DE CASSIA PELAIS INDEFERIDO
9284/16 * CLAUDIA SANTOS DE CASTRO ME CANC CEVS
29107/16 * YURI REIS FACINCANI DEFERIDO
36912/16 * UMICORE BRASIL LTDA DEFERIDO

Publicação n °249/2016 - 28/07/2016
P.A O.A REQUERENTE DESPACHO
55034/07 29779/16 DARCIO CONESSA DEFANTE CANC CEVS
47706/07 25544/16 AQUALAB LABORATORIO E CONSULTORIA LTDA CANC CEVS
13644/10 * CENTER CARNES JATI LTDA ME INDEFERIDO
33769/10 25559/16 MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO SA CANC CEVS
722/12 21091/16 OTICA FL LTDA EPP CANC CEVS
22278/12 * SHEILA ARAUJO DA SILVA CANC CEVS
19549/13 29400/16 ST SANTOS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME CANC CEVS
19549/13 29395/16 ST SANTOS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME DEFERIDO
58667/13 30480/16 LANCHONETE ROCHA H LTDA ME CANC CEVS
60764/13 26678/16 ROSEMEIRE DA SILVA MOTA CANC CEVS
21116/14 * ANDREZA DE SOUZA MEDINA INDEFERIDO
53417/14 * MARCOS ALTAIR COSTA CANC CEVS
66252/14 * IVETE DO CARMO INDEFERIDO
55579/15 * JUBELINO DOS SANTOS FERREIRA INDEFERIDO
18735/16 29391/16 NEIVA SILVA CRUZ CANC CEVS
30371/16 * FILIPE RIBEIRO DE SOUZA INDEFERIDO

Publicação n °250/2016 - 29/07/2016
P.A O.A REQUERENTE DESPACHO
14377/08 15294/15 MARCOS BUZO ME DEFERIDO
14377/08 7065/16 MARCOS BUZO ME DEFERIDO
14377/08 15194/16 MARCOS BUZO ME DEFERIDO
14377/08 17888/16 MARCOS BUZO ME DEFERIDO
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59427/10 * ESMERALDO SOUZA REZENDE CANC CEVS
7802/12 * CLEBER CARLOS MATHEUS CANC CEVS
64494/12 * JOAO APARECIDO PINHEIRO DEFERIDO
64553/12 * ELIAS FLORENCIO DE VASCONCELOS CANC CEVS
67223/13 * CLELIA ROSA SILVA SANTOS ME CANC CEVS
10908/14 16026/16 KARINA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA DEFERIDO
12195/14 * ROSEMEIRE ALVES PEREIRA DEFERIDO
41300/14 * MARCELO DE SOUZA DONEIDA CANC CEVS
41654/14 * ANA PAULA FERREIRA DA SILVA DEFERIDO
45485/14 * VALDIMEIRE SÃO LEAO SANTOS CANC CEVS
57439/14 22125/15 ACQUAZUL TRANSPORTES LTDA CANC CEVS
62046/14 * MARIA DARK DE SOUZA MARINHO VIANA DEFERIDO
59134/15 23420/16 RAIA DROGASIL SA DEFERIDO
65780/15 30339/16 AGUAS DE SÃO PEDRO LTDA ME CANC CEVS
68049/15 * RENNATA HELLEN SOUSA E SILVA INDEFERIDO
4899/16 * DARLEY GONCALVES SILVA DEFERIDO
40725/16 * MERCADINHO CARMELA LTDA INDEFERIDO

Publicação n °255/2016 - 02/08/2016
P.A O.A REQUERENTE DESPACHO
25583/04 39107/15 FLAVIA MARINHO DE SOUZA DEFERIDO
24322/06 10123/15 KATIA CARVALHO TAVARES GOMES DEFERIDO
24322/06 10122/15 KATIA CARVALHO TAVARES GOMES DEFERIDO
24785/09 27245/16 CONDOMINIO RESIDENCIAL PARA IDOSOS SANTA

HELENA LTDA ME DEFERIDO
11435/11 22704/16 DROGARIA OSMIL LTDA ME DEFERIDO
29265/12 96385/14 MOINHO REISA LTDA DEFERIDO
43309/12 23768/16 PRESMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA DEFERIDO
43309/12 27382/16 PRESMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA DEFERIDO
74134/13 * REGIANE ALVES BRITO MANOEL DEFERIDO
6702/14 * FABRICIA MARQUES ALMEIDA DE SOUZA DEFERIDO
10860/14 * RUBENITA GAMA DA SILVA DEFERIDO
16920/14 29880/16 GANDI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA INDEFERIDO
7642/15 * GUARULHOS VENT EVENTOS LTDA ME DEFERIDO
6780/16 * JOSE WILSON MARCIANO DEFERIDO
24794/16 * PIRUETA COMERCIAL LTDA DEFERIDO
Retificação da publicação em Diário Oficial do Município, página 20, do dia 01 de junho de 2016, referente ao Auto
de Multa conforme segue:

INFANTIL-CRECHE
FINALIDADE: ADITAMENTO 250 VAGAS
DATA DE ASSINATURA DO ADITAMENTO: 01 DE

AGOSTO DE 2016
VIGÊNCIA: 01/08/2016 à 31/12/2016
RECURSOS PÚBLICOS: R$ 1.512.115,00

EXTRATO DE INSTRUMENTO DE
ADITAMENTO AO CONVÊNIO

CONVÊNIO: Nº. 000124/2001-SE
ADITAMENTO: 23-000124/2001-SE
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 132/1998
CONVENENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE

GUARULHOS
SERVIDOR RESPONSÁVEL: NEIDE MARCONDES

GARCIA
CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO CARITATIVA DA

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO COMPLEMENTAR

DO ENSINO PÚBLICO E GRATUITO
MODALIDADE: EDUCAÇÃO BÁSICA/EDUCAÇÃO

INFANTIL-CRECHE
FINALIDADE: ADITAMENTO DE 27 VAGAS
DATA DE ASSINATURA DO ADITAMENTO: 01 DE

AGOSTO DE 2016
VIGÊNCIA: 01/08/2016 à 31/12/2016
RECURSOS PÚBLICOS: R$ 577.280,00

EXTRATO DE INSTRUMENTO DE
ADITAMENTO AO CONVÊNIO

CONVÊNIO: Nº. 001524/2003-SE
ADITAMENTO: 21-001524/2003-SE
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 128/1998
CONVENENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE

GUARULHOS
SERVIDOR RESPONSÁVEL: NEIDE MARCONDES

GARCIA
CONVENIADA: GRUPO ESPIRITA DR. BEZERRA

DE MENEZES
PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO COMPLEMENTAR

DO ENSINO PÚBLICO E GRATUITO
MODALIDADE: EDUCAÇÃO BÁSICA/EDUCAÇÃO

INFANTIL-CRECHE
FINALIDADE: ADITAMENTO DE 24 VAGAS
DATA DE ASSINATURA DO ADITAMENTO: 01 DE

AGOSTO DE 2016
VIGÊNCIA: 01/08/2016 à 31/12/2016
RECURSOS PÚBLICOS: R$ 435.600,00

EXTRATO DE INSTRUMENTO DE
ADITAMENTO AO CONVÊNIO

CONVÊNIO: Nº. 001224/2001-SE
ADITAMENTO: 26-001224/2001-SE
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 133/1998
CONVENENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE

GUARULHOS
SERVIDOR RESPONSÁVEL: NEIDE MARCONDES

GARCIA
CONVENIADA: NÚCLEO BATUIRA - SERVIÇO DE

PROMOÇÃO A FAMÍLIA
PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO COMPLEMENTAR

DO ENSINO PÚBLICO E GRATUITO
MODALIDADE: EDUCAÇÃO BÁSICA/EDUCAÇÃO

INFANTIL-CRECHE
FINALIDADE: ADITAMENTO DE 100 VAGAS
DATA DE ASSINATURA DO ADITAMENTO: 01 DE

AGOSTO DE 2016
VIGÊNCIA: 01/08/2016 à 31/12/2016
RECURSOS PÚBLICOS: R$ 3.693.800,00

EXTRATO DE INSTRUMENTO DE
ADITAMENTO AO CONVÊNIO

CONVÊNIO: Nº. 000224/2008-SE
ADITAMENTO: 11-000224/2008-SE
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 18.118/2008
CONVENENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE

GUARULHOS
SERVIDOR RESPONSÁVEL: NEIDE MARCONDES

GARCIA
CONVENIADA: NÚCLEO SOCIAL DO PARQUE

SÃO MIGUEL GIRASSOL
PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO COMPLEMENTAR

DO ENSINO PÚBLICO E GRATUITO
MODALIDADE: EDUCAÇÃO BÁSICA/EDUCAÇÃO

INFANTIL-CRECHE
FINALIDADE: ADITAMENTO DE 50 VAGAS
DATA DE ASSINATURA DO ADITAMENTO: 01 DE

AGOSTO DE 2016
VIGÊNCIA: 01/08/2016 à 31/12/2016
RECURSOS PÚBLICOS: R$ 1.430.880,00

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS
REVOGAÇÃO DE TERMO DE

CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO
Considerando que restou apurado no Processo

Administrativo nº 49.309/2014,que a Sra. Maria José
Rodrigues Martins, concessionária do Lote 11 -
Quadra A, localizado à rua Passagem Dois – Jardim
Iporanga, faleceu em14/08/2014.

REVOGO o termo de Concessão de Direito Real de
Uso referente ao lote mencionado, originado no
Processo Administrativo nº 32.387/2004.

Façam-se as devidas anotações à margem do termo
ora revogado. Nada mais havendo a constar, aos dezenove
dias do mês de julho de dois mil e dezesseis, lavrou-se o
presente termo de revogação, em duas vias, para os
devidos efeitos e que seguem assinadas. Eu, Eli Rosário
___________, Gerência I, digitei. Eu, Raquel Costa
________________, Diretora em exercício do
Departamento de Assuntos Fundiários, li e achei conforme.

REVOGAÇÃODOTERMOSDE
CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO

Considerando o que consta do Processo Administrativo
nº 37.000/2013,no sentido de que a Sra. Fabiane Tavares
de Almeida, RG nº 34.481.431-2 e CPF nº 275.373.058-
03, transferiu os direitos imóvel situado à Passagem
Quatro – Lote 36 – Quadra A – Jardim Cumbica I á Sra.
Alexsandra Maria dos Santos Batista, casada com o
Sr. Edmilson Batista dos Santos,

Considerando que a Sra. Alexsandra Maria dos
Santos Batista e o Sr. Edmilson Batista dos Santos,
antes da conclusão do referido processo, transferiram
os direitos à terceiros, sem a anuência da municipalidade,

REVOGO, a partir desta data, a Certidão Nº outorgada
à Sra. Fabiane Tavares de Almeidaem 21/12/2003.
Façam-se as devidas anotações à margem do
documento ora revogado, oriundo do Processo
Administrativo nº 32.338/2004.

Nada mais tendo a constar,para os devidos efeitos
aos vinte dias do mês de julho de dois mil e dezesseis
lavrou-se o presente ermo, em duas vias, que seguem
assinadas. Eu, Eli Rosário___,Gerência
I,digitei.Eu,Raquel Costa _____________, Diretora em
exercício do Departamento de Assuntos Fundiários,li e
achei conforme.

REVOGAÇÃODOTERMOSDE
CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO

Considerando o que consta do Processo
Administrativo nº 2.928/2010, onde restou apurado que
a concessionária Eliane dos Santos Pereira da Silvae
Edevam Ferreira da Silva, infringiram regras adotadas
pela Municipalidade para a outorga da Concessão de
Direito Real de Uso,

REVOGO, a partir desta data, o Termo de Concessão
de Direito Real de Uso, oriundo do Processo
Administrativo Nº 32.374/2004, outorgado em 20/06/
2004à Eliane dos Santos Pereira da Silva,portadora
da Cédula de Identidade R.G. 37.175.237-1, inscrita no
CPF/MF sob nº 308.355.808-22 e Edevam Ferreira
da Silva,portador da Cédula de Identidade R.G.
28.188.783-4, inscrito no CPF/MF sob nº 254.576.578-
33, referente ao Lote 06 – Quadra A - localizado à Viela
Dois – Jardim Elizabeth.

Nada mais tendo a constar, aos quinze dias do mês de
julho de dois mil e dezesseis, lavrou-se o presente
Termo,em duas vias, para os devidos efeitos, que seguem
assinadas. Eu, Eli Rosário_, Gerência I, digitei. Eu, Raquel
Costa __, Diretora em exercício do Departamento de
Assuntos Fundiários, li e achei conforme.

REVOGAÇÃO DOS TERMOS DE
COMPROMISSO E ENTREGA DE UNIDADE

HABITACIONAL
Considerando o que consta do Processo

Administrativo nº 11.936/2015,no sentido de que a Sra.
Sandra Silva Sampaio, RG nº 52.152.010-1 e CPF nº
272.783.778-03, infringiu as regras adotadas pela
Municipalidade para a outorga dos Termos de
Compromisso e de Entrega de Unidade Habitacional
referente ao imóvel situado à Rua Joaquina de Jesus,
571 - Bl2 - Ap21 - Parque Santo Agostinho.

REVOGO, a partir desta data, os Termos de Compromisso
e de Entrega de Unidade Habitacional outorgado sem 17/9/
2011.Façam-seasdevidasanotaçõesàmargemdos
documentos ora revogados oriundos do Processo
Administrativo nº 51.275/2011. Nada mais tendo a constar,
para os devidos efeitos aos lavrou-se o presente Termo,em
duas vias,que seguem assinadas.Eu, Eli Rosário _, Gerência
I,digitei.Eu, Maria Inês Volpato __, Diretora do Departamento
de Assuntos Fundiários,li e achei conforme.

REVOGAÇÃO DE TERMO DE
CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO

Considerando que restou apurado no Processo
Administrativo nº 19.824/2011,que a Sra.Maria das
Graças Lima Medeiros, concessionária do Lote 16 -
Quadra B, localizado à rua Viela Seis – Jardim
Elizabeth,faleceu em05/12/2009.

REVOGO o termo de Concessão de Direito Real de
Uso referente ao lote mencionado,originado no
Processo Administrativo nº 32.374/2004.

Façam-se as devidas anotações à margem do termo
ora revogado. Nada mais havendo a constar, aos quinze
dias do mês de julho de dois mil e dezesseis, lavrou-se
o presente termo de revogação, em duas vias, para os
devidos efeitos e que seguem assinadas. Eu, Eli Rosário
___, Gerência I, digitei. Eu, Maria Inês Volpato ___,
Diretora do Departamento de Assuntos Fundiários, li e
achei conforme.

REVOGAÇÃO DO TERMO DE
CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO

Considerando o que consta do Processo Administrativo
nº 41.164/2014,no sentido de que a Sra. Maria da
Conceição de Sousa Santos, RG nº 36.895.777-9 e
CPF nº 327.582.688-33, após o divórcio, renunciou aos
direitos sobre o Lote 17 - Quadra C, situado à Rua Antonio
Carlos, 267 do núcleo habitacional Jardim Elizabeth em
favor do Sr. Deusivan da Conceição Santos, RG nº
053397852014-2 e CPF nº 435.794.853-34.

REVOGO, a partir desta data, o Termo de
Concessão de Direito Real de Uso outorgado à Maria
da Conceição de Sousa Santose o Sr. Deusivan da
Conceição Santos em 20/06/2004. Façam-se as
devidas anotações à margem do documento ora
revogado oriundo do Processo Administrativo nº 32.374/
2004, sendo que o novo termo de concessão apenas
em nome do Sr. Deusivan da Conceição Santos será
providenciado após a conclusão do Processo
Administrativo nº 5.488/2010 que trata da Regularização
Fundiária do núcleo habitacional em questão. Nada
mais tendo a constar, para os devidos efeitos, aos
quinze dias do mês de julho de dois mil e dezesseis,
lavrou-se o presente Termo, em duas vias,que seguem
assinadas.Eu, Eli Rosário ____,Gerência I, digitei. Eu,
Maria Inês Volpato __, Diretora do Departamento de
Assuntos Fundiários,li e achei conforme.

REVOGAÇÃO DE TERMO DE
CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO

Considerando que restou apurado no Processo
Administrativo nº 20.042/2013,que o Sr. Daniel Pereira
de Oliveira, concessionário do Lote 01 - Quadra B,
localizado à rua Rua Ibirataí, 248 – Jardim Maria Dirce
I,faleceu em18/02/2013.

REVOGO o termo de Concessão de Direito Real de
Uso referente ao lote mencionado, originado no
Processo Administrativo nº 32.325/2004.

Façam-se as devidas anotações à margem do termo ora
revogado. Nada mais havendo a constar, aos quinze dias
do mês de julho de dois mil e dezesseis, lavrou-se o presente
termo de revogação, em duas vias, para os devidos efeitos
e que seguem assinadas. Eu, Eli Rosário __, Gerência I,
digitei. Eu, Maria Inês Volpato ___, Diretora do Departamento
de Assuntos Fundiários, li e achei conforme.

REVOGAÇÃO DE TERMO DE
CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO

Considerando que restou apurado no Processo
Administrativo nº 24.084/2016,que a Sra. Valquíria

Nome: Gloria Pereira Lima – Inscrição Cadastral:
064.43.49.0001.03.017
AUTO DE MULTA Nº 60671 de 14/04/2016
Infração do Artigo 65, inciso I da Lei Municipal
7.114/13, disponível no site www.guarulhos.sp.gov.b
Auto de Infração nº 78926 de 08/03/2016 às 14h20.
Residente à Rua Horizonte, 105 – Nova Ponte Alta –
Guarulhos – SP – CEP: 07179-497
Valor do Auto de Multa: 200,000 UFGs [Quinhentos e
oitenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos, que
deverá ser recolhida aos cofres públicos dentro do
prazo de 05 (cinco) dias úteis. ( Retificar onde se lê o
número do Auto de Multa N° 60671 de 14/04/2016
passa a lê se Auto de Multa N° 60666 de 18/04/2016).
Autos de Infração e Autos de Multa, conforme segue:
AUTO DE INFRAÇÃO Nº 78778 de 22/06/2016 as 14:59h
Nome: Rubens Fernandes e Ilda Aparecida
Fernandes –
Inscrição Cadastral:113.43.30.0289.00.000-9
Infração do Artigo 65 inciso I da Lei Municipal 7.114/13,
disponível no site www.guarulhos.sp.gov.
Residente à Rua Antônio Alves Barril, 25 – Apto 191-
Jd Anália Franco – CEP 03338-000– São Paulo - SP
O mesmo será julgado à revelia se não recolher a
multa devida ou recorrer ao Sr. Prefeito Municipal
dentro de 5 (cinco) dias úteis.
AUTO DE INFRAÇÃO Nº 78782 de 01/07/2016 as 10:49h
Nome: Edson Aureliano de Souza – CPF
259.053.678-09
Infração do Artigo 65 inciso III da Lei Municipal 7.114/
13, disponível no site www.guarulhos.sp.gov.
Residente à Rua Floresta Azul, 381 – Presidente Dutra
– CEP 07173-040 – Guarulhos - SP
O mesmo será julgado à revelia se não recolher a
multa devida ou recorrer ao Sr. Prefeito Municipal
dentro de 5 (cinco) dias úteis.

PORTARIA Nº 45/2016 – SE
A Secretária Municipal de Educação, Neide

Marcondes Garcia, no uso de suas atribuições legais
e, considerando a necessidade de substituição de
membro da comissão instaurada pela Portaria nº 16/
2010-SE de 14 de maio de 2010, para acompanhamento,
análise e parecer final da Evolução Funcional de
freqüência a cursos de aperfeiçoamento, especialização
extensão cultural e formação continuada, conforme artigo
19 da Lei Municipal nº 6.058, de 4 de março de 2005,
regulamentada pelo Decreto Municipal nº 24.850, de 25
de outubro de 2007, com as alterações introduzidas pelo
Decreto Municipal nº 24.880, de 31 de outubro de 2007:

R E S O L V E
Art. 1º Designar para integrar a Comissão de

Avaliação de Títulos os servidores:
- Rita Aparecida Luz Aguiar Grigoletto, Gerência

Técnica, CF 5.246;
- Roseleide Guimarães, Assessor Especial de

Gestão, CF 8.391;
- Amélia Kikugawa, Supervisor Escolar, CF 25.743;
- Lúcia MiekoMatsui, Supervisor de Escolar, CF

14.355;
- Simone Garbi Santana Molinari, Supervisor de

Escolar, CF 58.742.
Art. 2º -A Comissão de Avaliação de Títulos deverá

encaminhar parecer final a Diretora do Departamento
de Ensino Escolar até o oitavo dia útil de cada mês
para fins de Concessão do Benefício funcional aos
servidores que assim solicitaram.

Art. 3º -Esta portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário,
em especial a Portaria nº 16/2010-SE.

Por deliberação da(s) autoridade(s) competente(s),
nos termos da legislação vigente, torna-se público o
extrato de aditamento, conforme segue:

EXTRATO DE INSTRUMENTO DE
ADITAMENTO AO CONVÊNIO

CONVÊNIO: Nº. 002024/2002-SE
ADITAMENTO: 20-002024/2002-SE
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 141/1998
CONVENENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE

GUARULHOS
SERVIDOR RESPONSÁVEL: NEIDE MARCONDES
GARCIA
CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS
DOS EXCEPCIONAIS DE GUARULHOS - APAE
PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO
COMPLEMENTAR DO ENSINO PÚBLICO E
GRATUITO
MODALIDADE: EDUCAÇÃO ESPECIAL
FINALIDADE: ADITAMENTO 117 VAGAS
DATA DE ASSINATURA DO ADITAMENTO: 01 DE
AGOSTO DE 2016
VIGÊNCIA: 01/08/2016 à 31/12/2016
RECURSOS PÚBLICOS: R$ 1.171.555,00

EXTRATO DE INSTRUMENTO DE
ADITAMENTO AO CONVÊNIO

CONVÊNIO: Nº. 001124/2001-SE
ADITAMENTO: 22-001124/2001-SE
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3.081/1998
CONVENENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
GUARULHOS
SERVIDOR RESPONSÁVEL: NEIDE MARCONDES
GARCIA
CONVENIADA: INSTITUIÇÃO ALLAN KARDEC
ALICE PEREIRA
PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO
COMPLEMENTAR DO ENSINO PÚBLICO E
GRATUITO
MODALIDADE: EDUCAÇÃO ESPECIAL
FINALIDADE: ADITAMENTO DE 120 VAGAS
DATA DE ASSINATURA DO ADITAMENTO: 01 DE
AGOSTO DE 2016
VIGÊNCIA: 01/08/2016 à 31/12/2016
RECURSOS PÚBLICOS: R$ 503.880,00
Por deliberação da(s) autoridade(s) competente(s), nos
termos da legislação vigente, torna-se público o extrato
de Apostilamento firmado com Entidade Conveniada e
esta Secretaria para o desenvolvimento complementar
da educação pública e gratuita prestada pela Rede
Municipal de Guarulhos, na modalidade Educação
Básica / Educação Infantil – Creche / Educação Especial,
conforme segue:

EXTRATO DE INSTRUMENTO DE
APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO

CONVÊNIO: Nº. 004424/2003-SE
APOSTILAMENTO: 01-004424/2003-SE
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 31.481/2003
CONVENENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
GUARULHOS
SERVIDOR RESPONSÁVEL: NEIDE MARCONDES
GARCIA
CONVENIADA: INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS
DORES
PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO
COMPLEMENTAR DO ENSINO PÚBLICO E
GRATUITO
MODALIDADE: EDUCAÇÃO BÁSICA/EDUCAÇÃO
INFANTIL-CRECHE
FINALIDADE: ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL: ONDE
SE LÊ: OBRA SOCIAL INSTITUTO NOSSA SENHORA
DAS DORES, LEIA-SE: INSTITUTO NOSSA
SENHORA DAS DORES
DATA DE ASSINATURA DO APOSTILAMENTO: 02 de
agosto de 2016.

Por deliberação da(s) autoridade(s) competente(s),
nos termos da legislação vigente, torna-se público o
extrato de aditamento, conforme segue:

EXTRATO DE INSTRUMENTO DE
ADITAMENTO AO CONVÊNIO

CONVÊNIO: Nº. 000624/2008-SE
ADITAMENTO: 11-000624/2008-SE
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 28165/2008
CONVENENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE

GUARULHOS
SERVIDOR RESPONSÁVEL: NEIDE MARCONDES

GARCIA
CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES

PARA O DESNVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL -
AMAA

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO COMPLEMENTAR
DO ENSINO PÚBLICO E GRATUITO

MODALIDADE: EDUCAÇÃO BÁSICA/EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE HABITAÇÃO
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Aparecida Gomes da Silva, concessionária do Lote
12 - Quadra E, localizado à rua Rua Roma, 61 – Jardim
Lenise I,faleceu em11/04/2016.

REVOGO o termo de Concessão de Direito Real de
Uso referente ao lote mencionado,originado no
Processo Administrativo nº 57.246/2008.

Façam-se as devidas anotações à margem do termo
ora revogado. Nada mais havendo a constar, aos doze
dias do mês de julho de dois mil e dezesseis, lavrou-se
o presente termo de revogação, em duas vias, para os
devidos efeitos e que seguem assinadas. Eu, Eli Rosário
____, Gerência I, digitei. Eu, Maria Inês Volpato ___,
Diretora do Departamento de Assuntos Fundiários, li e
achei conforme.

REVOGAÇÃO DO TERMOS DE
CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO

Considerando o que consta do Processo Administrativo
nº 24.352/2016,no sentido de que a Sra. Raimunda
Soares de São Leão Moreirae o Sr. Doriel Barbosa
Moreira,transferiram os direitos do imóvel situado à
Rua Quatro, 36 – Lote 05 – Quadra C – Vila Paraíso II -
PLUHABIS 54 ao Sr. Paulo Macedo São Leão, RG Nº
55.395.139-7 e CPF Nº 295.680.538-08, solteiro.

REVOGO, a partir desta data, o Termo de Concessão
de Direito Real de Uso outorgado à Raimunda Soares
de São Leão Moreira e Doriel Barbosa Moreiraem
14/12/1993.Façam-se as devidas anotações à margem
do documento ora revogado oriundo do Processo
Administrativo nº 2.793/1991, sendo que o novo termo
de concessão em nome do Sr. Paulo Macedo São
Leãoserá providenciado após a conclusão do Processo
Administrativo nº 2.793/1991 que trata da Regularização
Fundiária do núcleo habitacional em questão. Nada mais
tendo a constar, para os devidos efeitos, aos dezoito
dias do mês de julho de dois mil e dezesseis lavrou-se o
presente Termo,em duas vias,que seguem assinadas.Eu,
Eli Rosário __,Gerência I,digitei.Eu, Raquel Costa __,
Diretora em exercício do Departamento de Assuntos
Fundiários,li e achei conforme.

REVOGAÇÃO DE TERMO DE
CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO

Considerando que restou apurado no Processo
Administrativo nº 30.235/2016,que a Sra. Rosa Maria
da Conceição e o Sr. Valdir Gonçalves Cabrera
concessionários do Lote 35 - Quadra CC, localizado à
Rua Três, do núcleo habitacional Jardim Ponte Alta
I,faleceram em17/12/2015 e 29/01/2011,
respectivamente.

REVOGO o ermo de Concessão de Direito Real de Uso
referente ao lote mencionado, originado no Processo
Administrativo nº 23.888/2001, sendo que o novo termo
de concessão em nome dos herdeiros legais será
providenciado após a conclusão do Processo
Administrativo nº 30.704/2009 que trata da Regularização
Fundiária do núcleo habitacional em questão.

Façam-se as devidas anotações à margem do termo

ora revogado. Nada mais havendo a constar, aos dezoito
dias do mês de julho de dois mil e dezesseis, lavrou-se o
presente termo de revogação, em duas vias, para os
devidos efeitos e que seguem assinadas. Eu, Eli Rosário
___________, Gerência I, digitei. Eu, Raquel Costa
________________, Diretora em exercício do
Departamento de Assuntos Fundiários, li e achei conforme.

REVOGAÇÃO DO TERMOS DE
CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO

Considerando o que consta do Processo
Administrativo nº 34.273/2013, onde restou apurado
que a concessionária Francisca Luciana da Silva
Oliveira Donise Fidel Castro Donis, infringiram regras
adotadas pela Municipalidade para a outorga da
Concessão de Direito Real de Uso,

REVOGO, a partir desta data, o Termo de
Concessão de Direito Real de Uso, oriundo do Processo
Administrativo Nº 32.363/2004, outorgado em 28/03/
2004à Francisca Luciana da Silva Oliveira
Donis,portadora da Cédula de Identidade R.G.
36.565.695-1, inscrita no CPF/MF sob nº 031.734.804-
30 e Fidel Castro Donis,portador da Cédula de
Identidade R.G. 35.846.276-9, inscrito no CPF/MF sob
nº 417.588.202-25, referente ao Lote 10 – Quadra B -
localizado à Viela Maria Emília, 66A (antiga Viela Mário
Hélio) – Parque Mikail.

Nada mais tendo a constar,aos dezenove dias do mês
de julho de dois mil e dezesseis, lavrou-se o presente
Termo,em duas vias, para os devidos efeitos, que seguem
assinadas.Eu, Eli Rosário ___,Gerência I,digitei.Eu,Raquel
Costa ____, Diretora em exercício do Departamento de
Assuntos Fundiários,li e achei conforme.

COMUNICADO Nº 8/2016 – SC
O Secretário de Cultura, Edson Fontes, torna público

que fez realizar no dia 20 de julho de 2016, a avaliação
por fotos das obras inscritas para o 15º Salão de Arte
Contemporânea de Guarulhos, pelo Júri Técnico
formado por Adriano Gambim, Ana Hoffmann e Vinicius
Spricigo. Foram recebidas 130 inscrições, vindas de
nove estados brasileiros, das quais foram selecionadas
nesta primeira fase, 107 obras, de 42 artistas. Os
selecionados têm até o dia 20 de agosto de 2016, para
encaminhar as obras originais para o Centro Permanente
de Exposições de Arte Prof. José Ismael, à Praça
Cícero de Miranda, s/ nº, Vila Galvão, Guarulhos, CEP
07074-041. A segunda avaliação será realizada pelo
Júri Técnico no dia 22 de agosto de 2016 e será publicada
a partir do dia 2 de setembro de 2016, para ciência de
todos os interessados. A exposição do 15º Salão de
Arte Contemporânea será no Centro Municipal de
Educação Adamastor no período de 10 de setembro a
9 de outubro de 2016.

nova análise e esclarecimentos complementares da
autoridade fiscal, tendo em vista o que prescrevem os
artigos 19, 21 e 22 do Decreto Municipal 21.066/2000,
que regulamentou a Lei 5.420/1999. Votou com o relator
a membro titular Sra. Roseli Gonçalves da Conceição.
Processo 648/2013-PAT
Requerente ANTONIO GADELHA DE NORONHA
Assunto: NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR (94864 A 94866
CANCELAMENTO)
Relator: Vanderli Sandra Banci
Acórdão nº: 173/ 2016-JRF
Extrato de Acórdão: Votação unânime. CONHECIDO DO
RECURSO e NEGADO PROVIMENTO ao mesmo,
mantendo os lançamentos em acordo com a Lei Municipal
nº 5.767/2001, com nova redação pela Lei nº 5.874/
2002, regulamentada pelo Decreto nº 21.674/2002.
Processo 57958/2013-PAT
Requerente LEILA DE FÁTIMA ALVES
Assunto: ISENÇÃO DE IPTU EXERCÍCIO 2014
Relator: Elias Rodrigues dos Santos
Acórdão nº: 174/ 2016-JRF
Extrato de Acórdão: Votação unânime. CONHECIDO
DO RECURSO e CONVERTIDO NOVAMENTE EM
DILIGÊNCIA, nos termos do artigo 20 da Lei 5875/
2002, com o intuito de que seja analisado o referido
ofício da Defensoria Pública; se cabe ou não sua adoção.
Em continuidade, que seja notificada a requerente para
que apresente prova cabal da titularidade do imóvel.
Em sendo apresentada a prova de titularidade ou não,
que o DRI SF01 comunique o interessado da situação
atual do cadastro imobiliário, com fulcro na Lei 6.793/
2010, e após, pelo retorno dos autos a Junta de
Recursos Fiscais para o seu julgamento.
Processo 32716/2014-PAT
Requerente DEPARTAMENTO DE RECEITA
MOBILIÁRIA SF02
Assunto: AUTO DE INFRAÇÃO 102862
Relator: Carlos Jones Pereira
Acórdão nº: 175/ 2016-JRF
Extrato de Acórdão: Por maioria de votos (5x4), sendo
proferido o voto de desempate da presidência, nos
termos do § Único do Artigo 22 da LM 5875/2002.
CONHECIDO DO RECURSO e NEGADO
PROVIMENTO nos termos do Acórdão 175/2016 - JRF
a ser redigido pelo membro designado pela presidência
nos termos do artigo 25 §1º da Lei Municipal 5875/2002.
Processo 54415/2015-PAT
Requerente BLF ADMINISTRAÇÃO DE BENS E
PARTICIPAÇÕES LTDA
Assunto: ITBI NÃO INCIDÊNCIA
Relator: Alexandre Parra de Siqueira
Acórdão nº: 176/ 2016-JRF
Extrato de Acórdão: Votação unânime. CONHECIDO
DO RECURSO e DADO PROVIMENTO PARCIAL, não
concedendo a imunidade pleiteada, mas para que a
Primeira Instância possa, no mérito, com o fito de se
evitar a supressão de instância administrativa, analisar
os aspectos formais e legais no período pertinente,
tanto em relação a preponderância das atividades da
empresa, quanto à composição societária e afins, pelo
que prescrevem os artigos 3º e 4º da Lei Municipal
3.415/1988, alterados pela Lei Municipal 6.794/2010.
Processo 65177/2015-PAT
Requerente SANPART PATRIMONIAL LTDA
Assunto: ITBI (NÃO INCIDENCIA POR
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL)
Relator: Carlos Jones Pereira
Situação: RETIRADO DE PAUTA a pedido do relator.
Processo 66898/2015-PAT
Requerente ROBERTO LAGO
Assunto: CANCELAMENTO DE LANÇAMENTO
RECIBO 2015.002.18976 E OU
Relator: Alexandre Parra de Siqueira
Acórdão nº: 177/ 2016-JRF
Extrato de Acórdão: Votação unânime. CONHECIDO
DO RECURSO e CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA
determinando que: (i) Seja o recorrente intimado a juntar
aos autos provas que demonstrem a ausência dos
equipamentos urbanos previstos no artigo 1º, §1 da Lei
Municipal 6.793/2010; (ii) Seja expedido ofício ao SAAE
Guarulhos, para que informe se a área onde o imóvel
se encontra localizado é abrangida pelo sistema de
água e esgoto; (iii) Seja expedido ofício à EDP
Bandeirante, para que informe se a área onde o imóvel
se encontra localizado é abrangida pelo sistema de
distribuição de energia elétrica.
Processo 5324/2016-PAT
Requerente JOSE HENRIQUE PINTO
Assunto: REVISÃO DO VALOR VENAL
Relator: Roseli Gonçalves da Conceição
Acórdão nº: 178/ 2016-JRF
Extrato de Acórdão: Votação unânime. CONHECIDO
DO RECURSO e, no mérito, NEGADO PROVIMENTO
mantendo-se o lançamento do recibo para o ano de
2016 por falta de amparo legal.

EDITAL Nº 058/2016-JRF
A Presidência da Junta de Recursos Fiscais, no

estrito cumprimento das atribuições que lhe são
conferidas pela Lei Municipal de nº 5875/2002, FAZ
SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele
conhecimento tiverem e interessar possa, que se
encontram pautados para os trabalhos do dia 11/08/
2016, às 18:00 hrs, nas instalações do prédio da
Secretaria de Finanças, situado na Av. Salgado Filho,
886, Vila Progresso, o debate e o julgamento dos
processos abaixo:
Processo 27084/2003- PAT
Requerente ZORAYA TEIXEIRA
Assunto: INTIMAÇÃO FISCAL 303293 -
CANCELAMENTO
Relator: Roseli Gonçalves da Conceição
Processo 36266/2003- PAT
Requerente VALTER RIGO MARTINS
Assunto: INTIMAÇÃO FISCAL (103162
CANCELAMENTO)
Relator: Carlos Jones Pereira
Processo 59502/2013- PAT
Requerente CLINICA PASSOS LTDA ME
Assunto: AUTO DE INFRAÇÃO (98767
CANCELAMENTO)
Relator: Elias Rodrigues dos Santos
Processo 59506/2013- PAT

Requerente CLINICA PASSOS LTDA
Assunto: AUTO DE INFRAÇÃO (98765
CANCELAMENTO)
Relator: Elias Rodrigues dos Santos
Processo 63138/2013- PAT
Requerente DUFRY DO BRASIL DUTY FREE SHOP LTDA
Assunto: AUTO DE INFRAÇÃO (99407
CANCELAMENTO)
Relator: Vanderli Sandra Banci
Processo 57872/2014- PAT
Requerente VALTER SOUZA BALDAIA
Assunto: CANCELAMENTO DE DEBITO INSCRITO
EM DIVIDA ATIVA(REF RECIBO 2011.018.373 E OU)
Relator: Carlos Jones Pereira
Processo 3092/2015- PAT
Requerente EXTERNATO SÃO JUDAS TADEU SC LTDA
Assunto: REVISÃO (QTO TIPO DE EDIFICAÇÃO E
UITLIZAÇÃO DO IMÓVEL IC 083.22.32.0119.00.000)
Relator: Alexandre Parra de Siqueira
Situação: PAUTADO NOVAMENTE após vistas.
Processo 11295/2015- PAT
Requerente TAM LINHAS AÉREAS S/A
Assunto: AUTO DE INFRAÇÃO 113337
CANCELAMENTO
Relator: Roseli Gonçalves da Conceição
Processo 11296/2015- PAT
Requerente TAM LINHAS AÉREAS S/A
Assunto: AUTO DE INFRAÇÃO 113338
CANCELAMENTO
Relator: Roseli Gonçalves da Conceição
Processo 11299/2015- PAT
Requerente TAM LINHAS AÉREAS S/A
Assunto: AUTO DE INFRAÇÃO 155048
CANCELAMENTO
Relator: Roseli Gonçalves da Conceição
Processo 65177/2015- PAT
Requerente SANPART PATRIMONIAL LTDA
Assunto: ITBI (NÃO INCIDENCIA POR
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL)
Relator: Carlos Jones Pereira
Facultar-se-á ao Contribuinte ou a seu Representante
Legal e à Autoridade Tributária de Primeira Instância,
seu Representante ou Procurador Fiscal do Município
o direito de sustentação oral previsto no artigo 23 da
Lei Municipal nº5875 de 18 de Dezembro de 2002.

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E ADOLESCENTE DE GUARULHOS

RESOLUÇÃO 461/16. - CMDCA
O CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança

e Adolescente de Guarulhos, no uso de suas atribuições
legais, em atendimento ao que está previsto na Lei Federal
8069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente, na Lei
Orgânica do Município, nas Leis Municipais nº 3802/91 e
4341/92, conforme deliberação em reunião Ordinária deste
Conselho realizada no dia 02/08/2016.

RESOLVE
Art. 1o – RENOVAR O REGISTRO DA ENTIDADE

REG ENTIDADE VENCIMENTO
Nº 028  Instituto Santa Rosalia 02/08/2020

Artigo 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Comunicado nº 018/2016– CMDCA
O CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da

Criança e do Adolescente de Guarulhos, no uso de
suas atribuições legais, torna público a população em
geral, que no dia 17/08/2016 das 08:00hs ás 17:00hs o
conselheiros tutelares estarão em curso de capacitação,
e atenderão em regime de plantão nos números que
segue conforme segue:
Conselho Tutelar Região Telefone de Plantão
Bonsucesso 9-75778949
Centro 9-99953918
Cumbica 9-87407963
Pimentas 9-99983827
São João 9-87407966
Taboão 9-7179-9352

Este comunicado entrará em vigor na data de sua
publicação.

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL DE GUARULHOS

COMUNICADO N.º 006/2016-CMAS
O Conselho Municipal de Assistência Social de

Guarulhos – CMAS, no uso de suas atribuições legais e:
Considerando o disposto na Resolução nº 667-

CMAS, que convocou o processo eleitoral do CMAS;
Considerando: o disposto na Resolução nº 668-

CMAS, que regulamenta o processo eleitoral de
representantes da Sociedade Civil- no CMAS, gestão
2016/2018;

Considerando: o disposto no Comunicado nº 004/
2016-CMAS;

COMUNICA:
Comissão Eleitoral – Processo Eleitoral

Representantes Sociedade Civil - Gestão 2016/2018
do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS,
no uso de suas atribuições legais informa e torna público
a lista de candidatos deferidos e seus respectivos
segmentos, conforme Resolução nº 668-CMAS. Ficam
os Srs.(as) candidatos(as) convocados(as) a
comparecerem na Assembleia Geral Eleitoral a realizar-
se no dia 17/08/16, impreterivelmente, às 9 horas, no
Plenário da Camara Municipal de Guarulhos, Rua João
Gonçalves, 604 – Centro, Guarulhos/SP.

SECRETARIA DE CULTURA

-JUNTA DE RECURSOS FISCAIS DO
MUNICÍPIO DE GUARULHOS

EDITAL Nº 057/2016 – JRF
A Presidência da Junta de Recursos Fiscais, no

estrito cumprimento das atribuições que lhe são
conferidas pela Lei Municipal de nº 5875/2002, FAZ
SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele
conhecimento tiverem e interessar possa, que em 28/
07/2016, foram julgados os processos abaixo:
Processo 24096/1998-PAT
Requerente AGRIMALDO NUNES DE ALMEIDA
Assunto: CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO
MOBILIÁRIA

Relator: Vanderli Sandra Banci
Situação: DEBATIDO E NÃO JULGADO, considerando
o pedido de vistas efetuado pelo membro titular Sr.
Elias Rodrigues dos Santos.
Processo 38843/2010-PAT
Requerente KEKAPAR ADM. E PARTICIPAÇÕES S/A
Assunto: ITBI NÃO INCIDÊNCIA
Relator: Alexandre Parra de Siqueira
Acórdão nº: 172/ 2016-JRF
Extrato de Acórdão: Por maioria de votos (6X2).
CONHECIDO DO RECURSO e encaminhados os autos
em NOVA DILIGÊNCIA ao DRM - SF02, para que esta
operosa Unidade dirima as dúvidas trazidas, bem como
forneça os documentos solicitados e, por conseguinte,
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Relação dos Candidatos Inscritos - Deferidos RESOLVE:
Art. 1º – SUSPENDER neste CMAS, por 6 (seis)

meses a contar pela data da publicação, a inscrição nº
045, da entidade SERVIÇO PROMOCIONAL DA
PARÓQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA DO
COCAIA, com CNPJ 05.618.306/0001-20, com sede
neste município de Guarulhos.

Art. 2º- Esta medida será comunicada oficialmente
aos Conselhos Tutelares, Vara da Infância e da
Juventude da Comarca, Ministério Publico Estadual,
CMDCA, DRADS e a SDAS.

Art. 3º – Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

COMPIR – CONSELHO MUNICIPAL DE
PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL

Atendendo à solicitação da Coordenadoria do Fundo
Social de Solidariedade da Prefeitura de Guarulhos, o
Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial,
no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Municipal
nº 6603 de 10/12/2009 e conforme Regimento Interno
publicado no Diário Oficial de 01/03/2011, resolve alterar
a representação desta Coordenadoria no COMPIR para
o biênio 2014-2016, a saber:

EXCLUIR
Titular: Cristiane Silva
Suplente: Cristiany Megale
INCLUIR
Titular: Sandra Azevedo Negrão
Suplente: Vera Lucia Luz
Atendendo à solicitação da Coordenadoria da

Juventude da Prefeitura de Guarulhos, o Conselho
Municipal de Promoção da Igualdade Racial, no uso de
suas atribuições conferidas pela Lei Municipal nº 6603
de 10/12/2009 e conforme Regimento Interno publicado
no Diário Oficial de 01/03/2011, resolve alterar a
representação desta Coordenadoria no COMPIR para
o biênio 2014-2016, a saber:

EXCLUIR
Titular: Sandra Azevedo Negrão
INCLUIR
Titular: Daniela Soares de Oliveira

CONVOCAÇÃO
A Presidente do Conselho Municipal de Promoção

da Igualdade Racial – COMPIR, Edna Maria Santos
Roland, no uso de suas atribuições, convoca os/as
conselheiros/as abaixo relacionados/as para a LIV
Assembleia Ordinária, a realizar-se na terça-feira,
dia 09 de agosto de 2016, às 14 horas, no Auditório
do DOEP, Departamento de Orientação Educacional e
Pedagógica, da Secretaria da Educação – situado na
Rua Claudino Barbosa, 313, 2º andar – Macedo.

PODER PÚBLICO MUNICIPAL
Coordenadoria da Igualdade Racial
Titular: Edna Maria Santos Roland
Suplente: Edson Innocêncio de Arruda Junior
Coordenadoria da Juventude
Titular: Daniela Soares de Oliveira
Suplente: em vacância
Coordenadoria do Fundo Social de

Solidariedade
Titular: Sandra Azevedo Negrão

Suplente: Vera Lucia Luz
Coordenadoria de Políticas para as Mulheres
Titular: Maria Zelia Santos da Silva Paes
Suplente: Regina Tavares de Meneses
Secretaria da Cultura
Titular: Carlos Eduardo Gabriel
Suplente: Solange Cristiane Gonçalves
Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social
Titular: Kelly Cristina Gonçalves da Silva
Suplente: Sandra Aparecida da Silva Galvão
Secretaria de Desenvolvimento Econômico
Titular: Thyago Henrique Moraes Diniz
Suplente: Georgia Andreia Machado
Secretaria da Educação
Titular: Cláudia Simone Ferreira Lucena
Suplente: Lucília Ribeiro de Souza
Secretaria de Governo
Titular: Isabel Jesus dos Santos
Suplente: Sônia Aparecida de Andrade
Secretaria da Saúde
Titular: Cássia dos Santos Franco Arruda
Suplente: Alice Aparecida dos Santos
Secretaria do Trabalho
Titular: Armelinda Carmem Geraldelli da Silva
Suplente: Neusa Tavares
SOCIEDADE CIVIL
Associação Arte Nativa Indígena
Titular: Gilberto Silva dos Santos
Suplente: Maria Anita Granjeiro
Associação Cultural Ananke
Titular: em vacância
Suplente: Jussara Paladino de Mello
Associação Ilé Alákétu Asè Ifá Omo Oya
Titular: Cláudia Maria de Oliveira de Souza
Suplente: Raquel Cruz Sechinski
Associação Cultural e Educacional Movimento

Hip Hop Revolucionário
Titular: Eduardo José Barbosa
Suplente: Renata Marisa Silva Da Luz
Associação Manuel Inácio
Titular: Regina Célia Gonçalves dos Santos
Suplente: Jesus Cristiano Costa de Andrade
ENIAC – Educação Básica e Superior
Titular: Neide Oliveira da Silva
Suplente: Ricardo Magalhães Silva
Liga Guarulhense de Capoeira
Titular: José Ruben Souza
Suplente: Wescley Tinoco Silva Leitão
Sindicato dos Metalúrgicos
Titular: Sandra Maria dos Santos
Suplente: em vacância
UJS – União da Juventude Socialista
Titular: Duílio Fernandes Souza
Suplente: Bianca Aragão da Silva
UNEGRO – União de Negros pela Igualdade
Titular: Nelson Ribeiro da Silva Junior
Suplente: Ari Carlos da Rocha
UBM – União Brasileira de Mulheres
Titular: Ivani Flávia de Mello
Suplente: Maria Irineide Viana da Silva
PODER LEGISLATIVO
Cireni Fontolan

COMUNICADO N.º 007/2016-CMAS
O Conselho Municipal de Assistência Social de

Guarulhos – CMAS, no uso de suas atribuições legais e:
Considerando o disposto na Resolução nº 667-

CMAS, que convocou o processo eleitoral do CMAS;
Considerando: o disposto na Resolução nº 668-

CMAS, que regulamenta o processo eleitoral de
representantes da Sociedade Civil- no CMAS, gestão
2016/2018;

Considerando: o disposto no Comunicado nº 005/
2016-CMAS;

COMUNICA:
Comissão Eleitoral – Processo Eleitoral Representantes

Sociedade Civil - Gestão 2016/2018 do Conselho Municipal
de Assistência Social – CMAS, no uso de suas atribuições
legais informa e torna público a lista de delegados
deferidos, conforme Resolução nº 668-CMAS. Ficam os
Srs.(as) candidatos(as) convocados(as) a comparecerem
na Assembleia Geral Eleitoral a realizar-se no dia 17/08/
16, impreterivelmente, às 9 horas, no Plenário da Camara
Municipal de Guarulhos, Rua João Gonçalves, 604 –
Centro, Guarulhos/SP.

Relação dos Delegados Inscritos - Deferidos

RESOLUÇÃO Nº 672-CMAS
O CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social

conforme atribuições contidas na Lei Federal 8742/93
– Lei Orgânica de Assistência Social, Lei Municipal

5052/9, Lei Orgânica Municipal e, considerando:
O contido no Processo Administrativo nº 48440/2008;
A deliberação tomada em reunião ordinária de 04/08/

2016

SECRETARIA DE TRANSPORTES
E TRÂNSITO
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
 E EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE, período de 28/0720166 a 3/08/2016,

ENCONTRA-SE PARA CONSULTA NO SITE: http://www.guarulhos.sp.gov.br/diário oficial/notificações
e penalidades, e afixado no local público de costume na Secretaria do Governo Municipal.

E para constar eu, (ADRIANA GALVÃO FARIAS), Diretora do Departamento de Relações Administrativas, tornei
público o presente diário Oficial.
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AVISO DE LICITAÇÃO
- PREGÃO ELETRÔNICO 045/2016 – Proc. 2577/16 –
Registro de preços para contratação de empresa
especializada na realização de exames psicossociais
nos termos das NR´S 33 e 35 nos servidores e servidoras
da autarquia - ABERTURA: 17/08/2016, às 09 horas.*
- PREGÃO ELETRÔNICO 046/2016 – Proc. 2594/16 –
Aquisição de conjuntos de bombas helicoidais para o
sistema de recalque de lodo da ETA Cabuçu -
ABERTURA: 18/08/2016, às 14 horas.*
- PREGÃO ELETRÔNICO 047/2016 – Proc. 2891/16 –
Aquisição de atualização e manutenção das licenças
do software antivirus corporativo SYMANTEC
PROTECTION SUITE ENTERPRISE EDITION -
ABERTURA: 19/08/2016, às 09 horas.*
- PREGÃO ELETRÔNICO 048/2016 – Proc. 2717/16
– Aquisição de upgrade do STORAGE EMC VNX 5300
(Hardware e Software) - ABERTURA: 22/08/2016,
às 14 horas.*
- PREGÃO ELETRÔNICO 049/2016 – Proc. 2291/16 –
Aquisição de câmera digital 14 megapixels, fogão a
gás, forno microondas, desumidificador de ambientes -
ABERTURA: 23/08/2016, às 09 horas.*
* O edital encontra-se disponível no site:
www.saaeguarulhos.sp.gov.br ou www.licitacoes-
e.com.br ou ainda contra apresentação de CD-R
gravável na Gerencia Licitações, Av. Tiradentes, 3198
– Bom Clima – Guarulhos/SP. Inf: 11 2463-7062/7065.

Departamento Administrativo.

COMUNICADO
Cumprindo as exigências do Artigo 1o. da Lei Municipal No.
5.209 de 01 Outubro de 1998 e Artigo 5o. da Lei Federal No.
8.666/93, encontra-se afixado neste Serviço em lugar público
de costume, para conhecimento a justificativa de pagamento
ao(s) credor(es) desta Autarquia:
CREDOR: CONSELHO REGIONAL DE
ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO
ESTADO DE SÃO PAULO
CONTRATO/PROCESSO: 2010/000995
OBJETO: ADENDOS DIVERSOS PARA COBRIR
DESPESAS COM CREA/SP (ANOTAÇÕES DE
RESPONSABILIDADE TÉCNICA)
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 74,37(Setenta e quatro
reais e trinta e sete centavos)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 07/08/2016
JUSTIFICATIVA: A falta do pagamento faz com que a
autarquia deixe de cumprir com as obrigações legais
com o CREA do estado de São Paulo.
CREDOR: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA
ESCOLA - CIEE
CONTRATO/PROCESSO: 2012/000021
OBJETO: CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA
EM PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIO
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 15.549,60(Quinze mil,
quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta
centavos)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 10/08/2016
JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessária, pois
os serviços da empresa serão utilizados para atender o
programa de introdução ao mercado de trabalho para
os estudantes/estagiarios do município de Guarulhos.
CREDOR: CLARO S/A
CONTRATO/PROCESSO: 2013/001024
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE TELEFONIA LOCAL, FIXA CONVECIONAL, FIXA
COMUTADA REGIONAL E INTERNACIONAL
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 1.483,60(Hum mil,
quatrocentos e oitenta e tres reais e sessenta centavos)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 06/08/2016
JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessária, pois
os serviços da empresa serão utilizados na
comunicação para o desenvolvimento das atividades
da autarquia.
CREDOR: TELEFONICA BRASIL S.A.
CONTRATO/PROCESSO: 2013/001024
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE TELEFONIA LOCAL, FIXA CONVECIONAL, FIXA
COMUTADA REGIONAL E INTERNACIONAL
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 4.324,28(Quatro mil,
trezentos e vinte e quatro reais e vinte e oito centavos)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 06/08/2016
JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessária, pois
os serviços da empresa serão utilizados na
comunicação para o desenvolvimento das atividades
da autarquia.
CREDOR: NET TELECOM INFORMÁTICA LTDA
CONTRATO/PROCESSO: 2014/000648
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS DE CABOS
OPTICOS E EQUIPAMENTOS
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 6.660,00(Seis mil,
seiscentos e sessenta reais)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 11/08/2016
JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessária, pois
os serviços da empresa serão utilizados na manutenção
preventiva corretiva de links e cabos óticos e
equipamentos
CREDOR: AMERICA NET LTDA.
CONTRATO/PROCESSO: 2014/002413
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE
LINK DEDICADO PONTO A PONTO, INCLUINDO
INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E
SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 8.333,34(Oito mil,
trezentos e trinta e tres reais e trinta e quatro centavos)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 09/08/2016
JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessária, pois
os serviços de telecomunicação serão utilizados para
fornecimento de link dedicados ponto a ponto, incluindo
instalação, configuração, manutenção e serviços
técnicos de suporte.
CREDOR: DIEHL METERING INDUSTRIA DE
SISTEMA DE MEDIÇÃO LTDA.
CONTRATO/PROCESSO: 2014/002651

SAAE OBJETO: AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS
ULTRASÔNICO, FLANGEADOS, UNIJATO,
VOLUMÉTRICO C/RELOJOARIA PLANA E UNIJATO
RELOJOARIA INCLINADA ANTI-IMÃ
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 21.280,00(Vinte e um
mil, duzentos e oitenta reais)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 11/08/2016
JUSTIFICATIVA: A aquisição se faz necessária, pois
os equipamentos serão utilizados nas ligações e
manutenção nas ligações de água no município.
CREDOR: PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO/PROCESSO: 2014/004122
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE
VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA
AUTARQUIA, NAS AREAS ADMINISTRATIVA E
OPERACIONAL, AREA DE ABASTECIMENTO DE
ÁGUA E DE ESGOTO
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 102.034,48(Cento e dois
mil, trinta e quatro reais e quarenta e oito centavos)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 10/08/2016
JUSTIFICATIVA: A contratação é necessária para
atender o programa de alimentação do trabalhador -
PAT instituido pela Lei nº 6.321 de 14/04/1976 e
regulamentada pelo Decreto nº 5 de 14/01/1993.
CREDOR: MAX SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.
- EPP
CONTRATO/PROCESSO: 2014/005087
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE SEGURANÇA E
MONITORAMENTO À DESTANCIA NA AUTARQUIA
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 65.364,34(Sessenta e
cinco mil, trezentos e sessenta e quatro reais e trinta e
quatro centavos)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 11/08/2016
JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessária, pois
a empresa prestará serviços de monitoramento a
distancia para garantir a segurança nos prédios da
autarquia.
CREDOR: ERG SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
LTDA. - EPP
CONTRATO/PROCESSO: 2015/000682
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA SERVIÇOS DE MANUT. PREV.
CORRRET.PREDITIVA E CORRET. EMERG SISTEM
DE ACION. ELÉTRICO DE CONJTS MOTO BOMBAS
DO SAAE
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 8.350,47(Oito mil,
trezentos e cinquenta reais e quarenta e sete centavos)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 11/08/2016
JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessária, pois a
empresa prestará serviços de manutenção preventiva,
preditiva e corretiva emergencial do sistema de
acionamento elétrico de conjuntos moto bombas do SAAE.
CREDOR: PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO/PROCESSO: 2015/001191
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE VALES
ALIMENTAÇÃO E VALE REFEIÇÃO (CARTÃO
MAGNÉTICO)
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 413,91(Quatrocentos e
treze reais e noventa e um centavos)
R$ 413,91(Quatrocentos e treze reais e noventa e um
centavos)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 05/08/2016 - 10/08/2016
JUSTIFICATIVA: A contratação é necessária para
atender o programa de alimentação do trabalhador -
PAT instituido pela Lei nº 6.321 de 14/04/1976 e
regulamentada pelo Decreto nº 5 de 14/01/1993.
CREDOR: GUAÇUMOTORS MATERIAIS
ELETRICOS, ILUMINAÇÃO, MOTORES E BOMBAS
LTDA.
CONTRATO/PROCESSO: 2015/002056
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
(DIVERSOS) P/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM
PAINEIS ELETRICOS DAS UNIDADES
BOMBEADORAS E NOS PROPRIOS DA AUTARQUIA
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 4.450,00(Quatro mil,
quatrocentos e cinquenta reais)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 10/08/2016
JUSTIFICATIVA: A aquisição se faz necessária, pois
os materiais serão utilizados para a manutenção de
painéis elétricos das unidades bombeadas e nos próprios
da autarquia.
CREDOR: ENSITEC TECNOLOGIA DE PRODUTOS
ELÉTRICOS ELETRÔNICOS E AUTOMOTIVOS
LTDA.
CONTRATO/PROCESSO: 2015/002550
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA P/SERVIÇOS DE
MONITORAMENTO DE DADOS OPERACIONAIS
DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E
ESGOTO SANITÁRIO
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 15.617,00(Quinze mil,
seiscentos e dezessete reais)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 05/08/2016
JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessária, pois
a empresa prestará serviços de monitoramento de dados
operacionais dos sistemas de abastecimento de água
e esgoto sanitário.
CREDOR: OPTIMALE ENGENHARIA E SOLUÇÕES
TECNOLÓGICAS LTDA. - ME
CONTRATO/PROCESSO: 2015/002550
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA P/SERVIÇOS DE
MONITORAMENTO DE DADOS OPERACIONAIS
DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E
ESGOTO SANITÁRIO
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 1.150,00(Hum mil, cento
e cinquenta reais)
R$ 6.125,00(Seis mil, cento e vinte e cinco reais)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 05/08/2016
JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessária, pois
a empresa prestará serviços de monitoramento de dados
operacionais dos sistemas de abastecimento de água
e esgoto sanitário.
CREDOR: AFFONSO JOSÉ FERREIRA FILHO
CONTRATO/PROCESSO: 2015/003123
OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A
GERÊNCIA DE SUPRIMENTOS - ALMOXARIFADO
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 48.000,00(Quarenta e

oito mil de reais)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 10/08/2016
JUSTIFICATIVA: A locação se faz necessária, pois o
espaço será utilizado para abrigar a gerencia de
suprimento - ALMOXARIFADO.
CREDOR: AIDC TECNOLOGIA LTDA.
CONTRATO/PROCESSO: 2015/003642
OBJETO: AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 10.648,00(Dez mil,
seiscentos e quarenta e oito reais)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 10/08/2016
JUSTIFICATIVA: A aquisição se faz necessária, pois
os equipamentos de impressoras térmicas portáteis
serão utilizadoas nas medições de consumo.
CREDOR: SANIT ENGENHARIA EIRELI
CONTRATO/PROCESSO: 2015/004246
OBJETO: CONTRATAÇÃO EMPRESA DE ENGª P/
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE LIG ÁGUA
E MANUTENÇÃO EM REDES DE ABASTECIMENTO
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 121.558,54(Cento e vinte
e um mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e cinquenta
e quatro centavos)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 10/08/2016
JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessária, pois
os serviços da empresa serão utilizados no programa
de redução de perdas do sistema de abastecimento de
água do municipio.
CREDOR: BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA.
CONTRATO/PROCESSO: 2015/004451
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORN.DE
DIVERSOS PROD.QUIMICOS P/ AS ETAS CABUÇU,
TANQUE GRANDE ,VL BARROS E POÇOS
TUBULARES PROFUNDOS
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 1.160,00(Hum mil, cento
e sessenta reais)
R$ 13.920,00(Treze mil, novecentos e vinte reais)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 06/08/2016 - 07/08/2016
JUSTIFICATIVA: A aquisição se faz necessária, pois
os produtos serão utilizados para tratamentos de agua
nas estações de tratamentos do Cabuçu, Tanque
Grande, Vila Barros e poços artesianos.
CREDOR: SOCIOEDUCACIONAL CONSULTORIA
LTDA
CONTRATO/PROCESSO: 2015/004660
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA COORDENAÇÃO TÉCNICO-
PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO SAAE
VISANDO A CONSCIENTIZAÇÃO PARA O USO
RACIONAL DA ÁGUA EM ESCOLAS PÚBLICAS E
APOIO A AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS DA
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 6.950,00(Seis mil,
novecentos e cinquenta reais)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 05/08/2016
JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessária, pois
a empresa prestará serviço de coordenação técnico-
pedagógica de educação ambiental em apoio ao
desenvolvimento de projetos e atividades de
saneamento sócio educativas.
CREDOR: ECRONFLUX COMERCIAL LTDA. - EPP
CONTRATO/PROCESSO: 2015/004731
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/SERVIÇOS
MAN. ELÉTRICA CORRETIVA DAS BOMBAS DOS
POÇOS PROFUNDOS , CABO CHATO FLEXIVEL
DIVERSAS BITOLAS
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 38.546,00(Trinta e oito
mil, quinhentos e quarenta e seis reais)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 07/08/2016
JUSTIFICATIVA: A aquisição se faz necessária, pois os
materiais serão utilizados para a execução da manutenção
elétrica corretiva das bombas dos poços profundos.
CREDOR: DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA.
CONTRATO/PROCESSO: 2015/004846
OBJETO: AQUISIÇÃO DE KIT CAVALETE EM
POLIPROPILENO
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 2.080,00(Dois mil, oitenta
reais)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 11/08/2016
JUSTIFICATIVA: A aquisição se faz necessária, pois
os materiais serão utilizados na execução de serviços
de manutenção em redes e ramais públicos de ligação
de água.
CREDOR: ESAPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE MATERIAL PLÁSTICO LTDA. - EPP.
CONTRATO/PROCESSO: 2015/004846
OBJETO: AQUISIÇÃO DE KIT CAVALETE EM
POLIPROPILENO
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 410,40(Quatrocentos e
dez reais e quarenta centavos)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 10/08/2016
JUSTIFICATIVA: A aquisição se faz necessária, pois
os equipamentos serão utilizados na execução de
serviços de manutenção em redes e ramais públicos
de ligação de água.
CREDOR: POLITEJO BRASIL - INDUSTRIA DE
PLÁSTICOS LTDA.
CONTRATO/PROCESSO: 2015/004846
OBJETO: AQUISIÇÃO DE KIT CAVALETE EM
POLIPROPILENO
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 24.795,00(Vinte e quatro
mil, setecentos e noventa e cinco reais)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 11/08/2016
JUSTIFICATIVA: A aquisição se faz necessária, pois
os materiais serão utilizados na execução de serviços
de manutenção em redes e ramais públicos de ligação
de água.
CREDOR: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A -
IMESP
CONTRATO/PROCESSO: 2015/004940
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PÚBLICAÇÕES
OFICIAIS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 2.028,18(Dois mil, vinte
e oito reais e dezoito centavos)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 08/08/2016
JUSTIFICATIVA: A falta de pagamento faz com que a
autarquia deixe de cumprir com as obrigações legais.
CREDOR: KSB BOMBAS HIDRAULICAS S/A.
CONTRATO/PROCESSO: 2016/000080
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS DE

BOMBAS CENTRIFUGAS FABRICANTE KSB
BOMBAS HIDRAULICAS S.A.
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 1.015,18(Hum mil, quinze
reais e dezoito centavos)
R$ 1.307,28(Hum mil, trezentos e sete reais e vinte e
oito centavos)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 06/08/2016 - 10/08/2016
JUSTIFICATIVA: A contratação com fornecimento de
peças genuínas se faz necessária, pois os equipamentos
e os serviços da empresa serão utilizados para realizar
manutenção de bombeamentos da autarquia.
CREDOR: RR FERNANDES COMÉRCIO DE
CONEXÕES E ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA.
CONTRATO/PROCESSO: 2016/000295
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP)
GRUPO 08 - TUBO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO
VALIDADE: 06 MESES
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 23.345,94(Vinte e tres
mil, trezentos e quarenta e cinco reais e noventa e
quatro centavos)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 07/08/2016
JUSTIFICATIVA: A aquisição se faz necessária pois
os materiais serão utilizados para a manutenção do
sistema de abastecimento de água no município de
Guarulhos.
CREDOR: OVJ ENGENHARIA S/S LTDA EPP
CONTRATO/PROCESSO: 2016/000644
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGª
CONSULTIVA. P/ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E
PROJETOS EXECUTIVOS DE MELHORAMENTO DO
SISTEMA ABASTECIMENTO AGUA DE GRS
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 36.624,35(Trinta e seis
mil, seiscentos e vinte e quatro reais e trinta e cinco
centavos)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 07/08/2016
JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessária, pois
a empresa prestara serviços de engenharia consultiva
para a elaboração de estudos e projetos executivos de
melhoramento do sistema de abastecimento de água
no município de Guarulhos.
CREDOR: ANTONIA ALEUDA DE LIMA DA MOTA
CONTRATO/PROCESSO: 2016/000805
OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO) PARA
O BOOSTER DO SAAE PARQUE PRIMAVERA
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 450,00(Quatrocentos e
cinquenta reais)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 10/08/2016
JUSTIFICATIVA: A falta do pagamento faz com que a
autarquia deixe de cumprir com o contrato de locação.
CREDOR: WGL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E
SERVIÇOS LTDA. - EPP
CONTRATO/PROCESSO: 2016/000897
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE
GRUPOS GERADORES EXISTENTES NA
AUTARQUIA
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 920,00(Novecentos e
vinte reais)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 08/08/2016
JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessária, pois
a empresa prestará serviços de manutenção corretiva
de grupos geradores existentes na autarquia.
CREDOR: CCP CENTRO COMERCIAL DE
PARAFUSOS LIMITADA - EPP
CONTRATO/PROCESSO: 2016/001293
OBJETO: AQUISIÇÃO DE DIVERSAS FERREMENTAS
MANUAIS P/USO DAS EQUIPES DA CMAM
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 1.405,00(Hum mil,
quatrocentos e cinco reais)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 06/08/2016
JUSTIFICATIVA: A aquisição se faz necessária, pois
as ferramentas manuais serão utilizadas pelas equipes
da Coordenadoria de Manutenção Mecânica (CMAM)
para manutenção em atendimento às normas de
segurança vigentes, além de zelar por melhor ergonomia
e técnica no trabalho.
CREDOR: ELENA BARBOSA ALVES 15293976850
CONTRATO/PROCESSO: 2016/001531
OBJETO: CONTRATAÇÃO SERVIÇOS REVISÃO
GERAL E MANUT. EM CORTADORA DE ASFALTO
MARCA WACKER, MOTO BOMBA DIESEL TOYAMA
7HP, ESMERILHADEIRA PNEUMATICA ATLAS COPCO
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 3.460,00(Tres mil,
quatrocentos e sessenta reais)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 10/08/2016
JUSTIFICATIVA: A contratação ser faz necessária,
pois a empresa prestara serviços de revisão em
equipamentos que realiza serviços de corte para
manutenção das redes de água do município.
CREDOR: TECWATER SYSTEM EQUIPAMENTOS
PARA SANEAMENTO LTDA.
CONTRATO/PROCESSO: 2016/001855
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE
ENGENHARIA PARA O SISTEMA DE TRATAMENTO
DE ÁGUA POR ULTRAFILTRAÇÃO
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 14.290,00(Quatorze mil,
duzentos e noventa reais)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 10/08/2016
JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessária, pois
a empresa e responsável pelo fornecimento das
condições técnicas e comerciais de um projeto básico
de Engenharia para o Sistema de Tratamento de Água
por Ultrafiltraçao capacidade de 42 L/s para
abastecimento público.
CREDOR: REI-LABOR COMÉRCIO DE PRODUTOS
PARA LABORATÓRIOS LTDA.
CONTRATO/PROCESSO: 2016/001992
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORN
REAGENTES P/DETERMINAR CLORO RESD
CALIBRAÇÃO EQUIP PH NAS ETAS
CABUÇU,TANQUE GRANDE,VL BARROS POÇOS
TUBULARES PROFUNDOS
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 300,00(Trezentos reais)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 07/08/2016
JUSTIFICATIVA: A contratação com fornecimentos de
materiais ser faz necessária, pois os materiais serão
utilizados na analise na agua que abastece as regiões
do Cabuçu, tanque grande, vila barros e poços tubulares
CREDOR: DODO AUTOMATIZACAO PNEUMATICA
EIRELI - ME
CONTRATO/PROCESSO: 2016/002056
OBJETO: AQUISIÇÃO DE TERMINAIS PRENSADOS
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E MANGUEIRAS HIDRÁULICAS P/MANUTENÇÃO
CORRETIVA DE CAMINHÃO DE HIDROJATEAMENTO
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 4.931,00(Quatro mil,
novecentos e trinta e um reais)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 08/08/2016
JUSTIFICATIVA: A aquisição se faz necessária, pois
os equipamentos serão utilizados na manutenção
corretiva e preventiva de caminhão de hidrojateamento
, na manutenção de esgotos dos centros operacionais.
CREDOR: ABECOM ROLAMENTOS E PRODUTOS
DE BORRACHA LTDA
CONTRATO/PROCESSO: 2016/002149
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GRAXAS P/ ROLAMENTOS
À BASE DE LITIO VASELINADA E DE POLIUREIA
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 5.999,99(Cinco mil,
novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove
centavos)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 10/08/2016
JUSTIFICATIVA: A aquisição se faz necessária, pois os
materiais serão utilizados na lubrificação dos mancais
de motores elétricos e bombas centrífugas pertencentes
ao parque de conjuntos moto-bomba deste SAAE.
CREDOR: METALACRE INDUSTRIA E COMERCIO
DE LACRES LTDA
CONTRATO/PROCESSO: 2016/002571
OBJETO: AQUISIÇÃO DE LACRE METÁLICO DE
SEGURANÇA COM MECANISMO DE TRAVA
INTERNO BLINDADO
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 7.965,00(Sete mil,
novecentos e sessenta e cinco reais)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 07/08/2016
JUSTIFICATIVA: A aquisição se faz necessária, pois
os materiais serão utilizados no plano de redução de
perdas implantado pela autarquia.
CREDOR: CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS
DE PAGAMENTO S.A.
CONTRATO/PROCESSO: 2016/002575
OBJETO: ADESÃO AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM
PARAR / VIA FÁCIL
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 94,73(Noventa e quatro
reais e setenta e tres centavos)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 05/08/2016
JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessária, pois
os serviços serão utilizado nos veículos a serviço da
autarquia.
CREDOR: ALLIANCE LUBRIFICANTES LTDA
CONTRATO/PROCESSO: 2016/002738
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES -
MINERAL DE USO INDUS. AW 68 P/SISTEMAS
HIDRÁULICOS, DE ALTO DESEMPENHO AW 46 E
ALTA PERFORMANCE VG 220
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 2.993,80(Dois mil,
novecentos e noventa e tres reais e oitenta centavos)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 08/08/2016
JUSTIFICATIVA: A aquisição se faz necessária, pois os
materiais serão utilizados na manutenção do bom
desempenho e proteção mecânica, das bombas centrífugas,
no recalque de água para a cidade de Guarulhos.
CREDOR: OLUAP EQUIPAMENTOS MATERIAIS
ELÉTRICOS E REPRESENTAÇÕES LTDA
CONTRATO/PROCESSO: 2016/002754
OBJETO: AQUISIÇÃO RADIO
R (HT-HAND TALK ) - VHF-FM ( 146-174 MHZ
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 5.600,00(Cinco mil,
seiscentos reais)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 09/08/2016
JUSTIFICATIVA: A aquisição se faz necessária, pois o
equipamentos será utiliado em atendimento ao convenio
firmado com a Fundação Florestal FF/AJ/14001-7-15.
CREDOR: ROSEMERI ANDRADE CAMPOS
IKEGAWA - EPP
CONTRATO/PROCESSO: 2016/002895
OBJETO: AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS PARA
MANUTENÇÃO DOS PROPRIOS DO SAAE
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 7.965,60(Sete mil,
novecentos e sessenta e cinco reais e sessenta
centavos)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 11/08/2016
JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessária, pois
os materiais serão utilizados para a execução dos
serviços de manutenção nos próprios da autarquia.

Guarulhos, sexta-feira, 5 de agosto de 2016
SUPERINTENDENTE

AFRANIO DE PAULA SOBRINHO

P O R T A R I A N º 24.645
de 01 de agosto de 2016
O SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO
DE ÁGUA E ESGOTO DE GUARULHOS, ENGº
AFRÂNIO DE PAULA SOBRINHO, no uso de suas
atribuições legais e considerando o que consta do
Processo n.º 2835/2016 SAAE,
RESOLVE:
Artigo 1º - Constituir Comissão para apurar o que consta
no processo acima mencionado.
Artigo 2º - A Comissão será composta pelos servidores
abaixo relacionados:
Presidente: Gilson Valtercio de Queiroz
Membros: Odair Aparecido dos Santos Vieira

Milene Narita
Umberto Squillaci Junior

P O R T A R I A N º 24.646
de 01 de agosto de 2016
O SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO
DE ÁGUA E ESGOTO DE GUARULHOS, Eng.º
AFRÂNIO DE PAULA SOBRINHO, no uso de suas
atribuições legais e considerando o que consta do
Processo n.º 3253/2016 – SAAE,
DESLIGA do serviço público municipal, a contar de 19/
06/2016, o Senhor Luciano Francisco de Abreu,
Agente de Manutenção Geral I, em virtude do
falecimento.

P O R T A R I A N º 24.647
de 01 de agosto de 2016
O O SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO
DE ÁGUA E ESGOTO DE GUARULHOS, Engº
AFRÂNIO DE PAULA SOBRINHO, no uso de suas
atribuições legais e considerando o que consta do
Processo n.º 1774/2016 – SAAE,

R E S O L V E:
Prorrogar por 30 (trinta) dias os trabalhos da comissão
instituída pela Portaria 24.638/2016, a partir de 29/07/2016.

Eng.º AFRÂNIO DE PAULA SOBRINHO
SUPERINTENDENTE

Registrada na Gerência de Administração de Recursos
Humanos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de
Guarulhos e afixado no lugar público de costume em
primeiro de agosto de dois mil e dezesseis.

Elecsandra Egidio Diogo Soares
Gerente de Administração de Recursos Humanos

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
GUARULHOS, VEREADOR PROFESSOR JESUS,
EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA ALÍNEA G
DO INCISO II DO ARTIGO 56 DO REGIMENTO
INTERNO, FAZ A SEGUINTE PUBLICAÇÃO:
PORTARIA Nº 21175
O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos,
Senhor PROFESSOR JESUS, usando das atribuições
que lhe são conferidas em lei e tendo em vista o que
consta o Memorando nº 04/16-CS/PA-2.177/16, de
21/07/2016, que diz respeito à COMISSÃO DE
SINDICÂNCIA, visando apurar fatos apontados no
presente processo, envolvendo servidor público,
instituída através da Portaria nº 21129, de 29/05/16,
PRORROGA, por 15 (quinze) dias, no período de 29/
07/2016 à 12/08/2016, o prazo concedido para a
conclusão dos trabalhos.

CUMPRA-SE
Câmara Municipal de Guarulhos, em 29 de julho de 2016.

PORTARIA Nº 21176
O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor
PROFESSOR JESUS, no uso de suas atribuições
legais, tendo em vista a apresentação de requerimento
de licença, através do Processo Administrativo nº 2530/
2016 e o princípio instituído pelo Ato da Mesa nº 120,
de 13 de junho de 2001, expede a presente Portaria
registrando a CONCESSÃO de 15 (quinze) dias de
licença para tratar de assuntos particulares, de 02 a 16
de agosto de 2016, ao Vereador PROFESSOR MOACIR.
REGISTRA, ainda, a designação ocorrida na 40ª
Sessão Ordinária realizada no dia 02 de agosto de 2016
do Vereador Marcelo Seminaldo para atuar na Comissão
Permanente de Obras e Serviços Públicos, como
Secretário, enquanto perdurar a licença do titular, em
cumprimento ao disposto no art. 79 da Resolução nº
399, de 03.11.09.

C U M P R A - S E.
Câmara Municipal de Guarulhos, em 02 de agosto de 2016.

PORTARIA Nº 21177
O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor
PROFESSOR JESUS, no uso de suas atribuições
legais, tendo em vista a apresentação de requerimento
de licença, através do Processo Administrativo nº 2542/
2016 e o princípio instituído pelo Ato da Mesa nº 120,
de 13 de junho de 2001, expede a presente Portaria
registrando a CONCESSÃO de 15 (quinze) dias de
licença para tratar de assuntos particulares, de 02 a 16
de agosto de 2016, à Suplente em exercício
PROFESSORA MARISA DE SÁ.

C U M P R A - S E.
Câmara Municipal de Guarulhos, em 02 de agosto de 2016.

PORTARIA Nº 21178
O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor
PROFESSOR JESUS, no uso de suas atribuições
legais, tendo em vista a apresentação de requerimento
de licença, através do Processo Administrativo nº 2543/
2016 e o princípio instituído pelo Ato da Mesa nº 120,
de 13 de junho de 2001, expede a presente Portaria
registrando a CONCESSÃO de 15 (quinze) dias de
licença para tratar de assuntos particulares, de 02 a 16
de agosto de 2016, ao Suplente em exercício
MAURÍCIO BRINQUINHO.

C U M P R A - S E.
Câmara Municipal de Guarulhos, em 02 de agosto de 2016.

PORTARIA N.º 21179
O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos,
Senhor PROFESSOR JESUS, usando das atribuições
que lhe são conferidas em lei e tendo em vista o que
consta do Memorando n.º 028/16-Almox., de 22/07/
2016, DESIGNA, o servidor CLAUDEMIR DA SILVA
FERNANDES (cód.23678), ocupante do cargo de
Agente Técnico Legislativo G, NE-1, para responder
em substituição, pela função de Chefe de Serviço de
Almoxarifado, NE-0, enquanto perdurarem as férias
do servidor Rogério Scervino (cód.22912), no período
de 08/08 a 22/08/2016.

CUMPRA-SE.
Câmara Municipal de Guarulhos, em 03 de agosto de 2016.

PORTARIA Nº 21180
O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor
PROFESSOR JESUS, no uso de suas atribuições
legais, tendo em vista o Acórdão do Tribunal Regional
Eleitoral no Processo nº 1058-84.2015.6.26.0000, que
trata de ação de perda de cargo eletivo por desfiliação
partidária, Processo Administrativo CMG nº 2438/16 e
o disposto no inciso V do artigo 26 e caput do artigo 27
da Resolução nº 399/09, DECLARA a perda do mandato
do Vereador GUSTAVO HENRIC COSTA – GUTI, a
partir de 20 de julho de 2016.

C U M P R A - S E.
Câmara Municipal de Guarulhos, em 3 de agosto de 2016.

PROFESSOR JESUS
Presidente

Publicadas na Secretaria da Câmara Municipal de
Guarulhos e afixadas em lugar público de costume,
aos três dias do mês de agosto do ano de dois mil e
dezesseis.

STYVENSON NOBORU KOGA
Secretário de Assuntos Legislativos

CAMARA MUNICIPAL

PORTARIA Nº 21181
O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor
PROFESSOR JESUS, usando das atribuições que lhe
são conferidas em lei e tendo em vista o que consta do
Processo nº 2.492/16, de 26/07/2016, e ainda de acordo
com a Lei Municipal nº 7.408, de 04/09/2015, que trata
da lotação do Gabinete do Vereador PROF. SAMUEL
VASCONCELOS (cód.177), RESOLVE:
EXONERAR
-ERIC ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA - (cód.24047),
do cargo de Assessor Parlamentar de Assuntos
Comunitários, NE-0, em comissão.

CUMPRA-SE.
Câmara Municipal de Guarulhos, em 04 de agosto de 2.016.

PORTARIA Nº 21182
O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor
PROFESSOR JESUS, usando das atribuições que lhe
são conferidas em lei e tendo em vista o que consta do
Processo nº 2.496/16, de 26/07/2016, e ainda de acordo
com a Lei Municipal nº 7.408, de 04/09/2015, que trata
da lotação do Gabinete do Vereador PROF. SAMUEL
VASCONCELOS (cód.177), RESOLVE:
NOMEAR
-DONISETE ALVES BARBOSA - (cód.21940), RG nº
67673, no cargo de Assessor Parlamentar de Assuntos
Comunitários, NE-0, em comissão.

CUMPRA-SE.
Câmara Municipal de Guarulhos, em 04 de agosto de 2.016.

PORTARIA Nº 21183
O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor
PROFESSOR JESUS, usando das atribuições que lhe
são conferidas em lei e tendo em vista o que consta do
Processo nº 2.563/16, de 04/08/2016, e ainda de acordo
com a Lei Municipal nº 7.408, de 04/09/2015, que trata
da lotação do Gabinete do Vereador CLAUDILSON LEITE
PEREIRA - PEZÃO (cód.166), RESOLVE:
EXONERAR
-ANDRÉIA DE OLIVEIRA RUBIM -(cód.23150), do
cargo de Assessor Parlamentar de Assuntos Sociais,
NE-0, em comissão.

CUMPRA-SE.
Câmara Municipal de Guarulhos, em 04 de agosto de 2.016.

PORTARIA Nº 21184
O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor
PROFESSOR JESUS, usando das atribuições que lhe
são conferidas em lei e tendo em vista o que consta do
Processo nº 2.564/16, de 04/08/2016, e ainda de acordo
com a Lei Municipal nº 7.408, de 04/09/2015, que trata
da lotação do Gabinete do Vereador CLAUDILSON LEITE
PEREIRA - PEZÃO (cód.166), RESOLVE:
NOMEAR
-GUILHERME LIMA SANT’ANA -(cód.24353) - RG
nº 48.823.683-6, SSP/SP, no cargo de Assessor
Parlamentar de Assuntos Sociais, NE-0, em comissão.

CUMPRA-SE.
Câmara Municipal de Guarulhos, em 04 de agosto de 2.016.

PORTARIA Nº 21185
O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor
PROFESSOR JESUS, usando das atribuições que lhe
são conferidas em lei e tendo em vista o que consta no
Memorando nº 058/16-GP, de 29/07/16, e ainda em acordo
à Lei Municipal nº 7.408, de 03/09/2015, RESOLVE:
NOMEAR:
-LUCIANO MARACCINI CHUEIRE (cód.23536), para
exercer a função de Oficial de Serviço de Auditoria e
Controle Interno, NE-2, em comissão.

CUMPRA-SE.
Câmara Municipal de Guarulhos, em 04 de agosto de 2016.

PORTARIA Nº 21186
O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos,
Senhor PROFESSOR JESUS, usando das atribuições
que lhe são conferidas em lei e tendo em vista o que
consta do Memorando nº 057/16-GP, de 29/7/2016, e
ainda, considerando o que dispõe a Lei Municipal nº
7.408, de 04/09/2015,RESOLVE:
EXONERAR:
-PATRÍCIA KUBUDI GLASMAN - (cód.22975), na
função de Chefe de Serviço de Expediente de Secretaria,
NE-2, em comissão, da Secretaria de Finanças, devendo
a mesma retornar ao seu cargo de origem.
NOMEAR :
-RODRIGO AUGUSTO MILITÃO BATISTA -
(cód.23063), na função de Chefe de Serviço de
Expediente de Secretaria, NE-2, em comissão, da
Secretaria de Finanças.

CUMPRA-SE.
Câmara Municipal de Guarulhos, em 04 de agosto de 2016.

PORTARIA Nº 21187
O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos,
Senhor PROFESSOR JESUS, usando das atribuições
que lhe são conferidas em lei e tendo em vista o que
consta do Processo nº 2.511/16, de 29/07/2016, e
ainda de acordo com a Lei Municipal nº 7.408, de 04/
09/2015, que trata da lotação do Gabinete do Vereador
GERALDO CELESTINO (cód.104), RESOLVE:
EXONERAR
-PAULO MILTON CARDIA - (cód.22468), do cargo de
Assessor Parlamentar de Comunicação, NE-0, em
comissão.

CUMPRA-SE.
Câmara Municipal de Guarulhos, em 04 de agosto de 2.016.

PORTARIA Nº 21188
O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos,
Senhor PROFESSOR JESUS, usando das atribuições
que lhe são conferidas em lei e tendo em vista o que
consta do Processo nº 2.512/16, de 29/07/2016, e
ainda de acordo com a Lei Municipal nº 7.408, de 04/
09/2015, que trata da lotação do Gabinete do Vereador
GERALDO CELESTINO (cód.104), RESOLVE:
NOMEAR
-RAQUEL FURLAN DE PAULO - (cód.20229), RG nº
41.700.736-X, no cargo de Assessor Parlamentar de

Comunicação, NE-0, em comissão.
CUMPRA-SE.

Câmara Municipal de Guarulhos, em 04 de agosto de 2.016.
PROFESSOR JESUS

Presidente
Publicadas na Secretaria da Câmara Municipal de Guarulhos,
e afixadas em lugar público de costume, aos quatro dias
do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis.

RUBENS SHWAFATY GENARO
Diretor de Administração de Pessoal

ATO DA MESA Nº 250
De 04 de agosto de 2016
“AVOCA A DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES E SEUS
RESPECTIVOS SETORES e suas respectivas atribuições,
afeto até então à Secretaria de Assuntos Institucionais”.
O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos,
Senhor PROFESSOR JESUS, usando das atribuições
que lhe são conferidas pelo inciso II do art. 25 da Lei
Orgânica Municipal, promulgada em 05 de abril de
1990, expede o seguinte Ato da Mesa:
Art. 1º Fica avocado ao Gabinete da Presidência a
Diretoria de Tecnologia da Informação e
telecomunicações e seus diversos setores e suas
respectivas atribuições, afeto até então à Secretaria
de Assuntos Institucionais.
Art. 2º Fica delegado o Departamento avocado na
forma do artigo anterior à Secretaria de Administração.
Art. 3º Este Ato da Mesa entrará em vigor na data de
sua publicação.

C U M P R A – S E.
Câmara Municipal de Guarulhos, em 04 de agosto de 2016.

PROFESSOR JESUS
Presidente

Publicado na Secretaria da Câmara Municipal de
Guarulhos e afixado em lugar público de costume,
aos quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil
e dezesseis.

ANDERSON RODRIGUES MELLO
Secretário Chefe de Gabinete

Aviso de Licitação
Processo Administrativo nº 1688/2016
O presidente da Câmara Municipal de Guarulhos,
Exmo. Sr. Prof. Jesus, leva ao conhecimento de
todos os interessados que fará realizar reunião pública
no dia 19/08/2016, às 09 horas, visando ao
credenciamento e abertura do procedimento licitatório,
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº014/2016,
do tipo Menor Preço por Item.
Objeto: Aquisição de Materiais de Escritório e
Toner, conforme especificado no Termo de Referência
- Anexo I do Edital.
Recebimento de propostas: Até às 09 horas do dia19/
08/2016, na Rua João Gonçalves, nº 604, Sala de Reuniões,
Centro, Guarulhos (favor aguardar na recepção).
Obtenção do Edital: no mesmo endereço acima citado ou
pelo e-mail cplc@camaraguarulhos.sp.gov.br (favor colocar
no assunto do e-mail: Edital do Pregão nº 014/2016).

Guarulhos, 05 de agosto de 2016.
João Francisco V. Barros- Pregoeiro Oficial

Aviso de Licitação
Processo Administrativo nº 3281/2014
O presidente da Câmara Municipal de Guarulhos,
Exmo. Sr.Prof. Jesus, leva ao conhecimento de todos
os interessados que fará realizar reunião pública no
dia 19/08/2016, às11 horas, visando ao
credenciamento e abertura do procedimento licitatório,
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 015/2016,
do tipo Menor Preço.
Objeto: Contratação de empresa para prestar o
SERVIÇO de INVERSÃO DE 02 (dois) PORTÕES
BASCULANTES, conforme especificado no Termo
de Referência - Anexo I do Edital.
Recebimento de propostas: Até às 11 horas do dia 19/
08/2016, na Rua João Gonçalves, nº 604, Sala de Reuniões,
Centro, Guarulhos (favor aguardar na recepção).
Obtenção do Edital: no mesmo endereço acima citado
ou pelo e-mail cplc@camaraguarulhos.sp.gov.br (favor
colocar no assunto do e-mail: Edital do Pregão
nº 015/2016).

Guarulhos, 05 de agosto de 2016.
João Francisco V. Barros- Pregoeiro Oficial

Aviso de Licitação
Processo Administrativo nº 1264/2016
O presidente da Câmara Municipal de Guarulhos,
Exmo. Sr.Prof. Jesus, leva ao conhecimento de todos
os interessados que fará realizar reunião pública no
dia 19/08/2016, às 14:30 horas, visando ao
credenciamento e abertura do procedimento licitatório,
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 017/2016,
do tipo Menor Preço por Item.
Objeto: Aquisição de produtos de HIGIENE e
LIMPEZA, conforme especificado no Termo de
Referência - Anexo I do Edital.
Recebimento de propostas: Até às 14:30 horas do dia
19/08/2016, na Rua João Gonçalves, nº 604, Sala de
Reuniões, Centro, Guarulhos (favor aguardar na recepção).
Obtenção do Edital: no mesmo endereço acima citado
ou pelo e-mail cplc@camaraguarulhos.sp.gov.br (favor
colocar no assunto do e-mail: Edital do Pregão
nº 017/2016).

Guarulhos, 05 de agosto de 2016.
João Francisco V. Barros- Pregoeiro Oficial

Processo nº 3719/2013
AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS
A Comissão Permanente de Licitações e Contratos
está realizando cotação de preços para prestação de
serviços técnicos de tradutor/intérprete simultâneo
de língua brasileira de sinais - Libras.
Aos interessados, favor enviar, até dia 10/08/2016, e-
mail para cleo@camaraguarulhos.sp.gov.br, para mais
informações.

Guarulhos, 04 de agosto de 2016.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES E

CONTRATOS
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CONSELHO FISCAL DO IPREF
CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA
DE 09/08/2016
A Presidente do Conselho Fiscal do Instituto de
Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de
Guarulhos, nos termos dos artigos 11 e 15 do Regimento
Interno, CONVOCA os senhores Conselheiros Titulares,
CONVIDA os Conselheiros Suplentes para a
ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA, a realizar-se em nove
de agosto de 2016, terça-feira, às 8h30min, em primeira
convocação com a maioria dos seus membros e, às
9h00min, em segunda convocação com o mínimo de
um terço dos seus membros, na sala de reuniões dos
Conselhos, localizada na RUA DO ROSARIO, 226,
Vila Camargos (Trav. da Avenida Monteiro Lobato,
próximo ao Teatro Adamastor), Guarulhos, São
Paulo, para deliberar sobre a seguinte pauta:
1. Análise, discussão e votação dos Balancetes do
mês junho/2016;
2. Demais assuntos pertinentes ao Conselho Fiscal
ao IPREF.

Guarulhos, 05 de agosto de 2016
Solange Sodero Vinhas

Presidente do Conselho Fiscal

ERRATA
Retificação de Tabela de remuneração dos cargos
e funções do IPREF
Retificação da publicação da Tabela de Remuneração
dos cargos e funções que compõem o quadro de
servidores do IPREF levada a efeito no D.O. nº 014/
2016-GP, de 11/03/2016, página 22, para fazer constar
que o correto é “Funções Celetistas: PRÁTICO EM
FARMÁCIA III, com carga horária semanal de 40
horas, vencimentos R$ 1.690,06” e não como constou.

Guarulhos, 3 de agosto de 2016.
Miguel Nelson Choueri
Presidente do IPFPMG

PORTARIA Nº 068/2016-IPREF
O Presidente do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE
GUARULHOS, no uso de suas atribuições legais,
considerando o que estabelece o artigo 11, inciso III,
da Lei Municipal nº 6056, de 24 de fevereiro de 2005 e,
Considerando ainda o que consta dos autos do processo
nº 942/2016-IPREF;
A P O S T I L A, a Portaria nº 047/2016-IPREF, que
concedeu PENSÃO POR MORTE a senhora GILMARA
SANTOS GOMES nos autos do processo
administrativo nº 302/2016-IPREF para fazer constar
que, em razão da habilitação de outro dependente
previdenciário nos autos do processo administrativo nº
942/2016-IPREF, o benefício foi rateado na proporção
de 50% (cinquenta por cento) para cada quotista a
contar de 13/07/2016, data da habilitação do novo
dependente, na forma do que preleciona o artigo 39,
§2º, da Lei Municipal nº 6056/2005.

Guarulhos, 02 de agosto de 2016.
MIGUEL NELSON CHOUERI

Presidente do IPREF

PORTARIA Nº 069/2016-IPREF
O Presidente do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE
GUARULHOS, no uso de suas atribuições legais,
considerando o que estabelece o artigo 11, inciso III,
da Lei Municipal nº 6056, de 24 de fevereiro de 2005 e,
Considerando ainda o que consta dos autos do processo
nº 942/2016-IPREF;
C O N C E D E, nos termos dos artigos 40º, §7º, inciso
I, da Constituição Federal e 37, inciso I, da Lei Municipal
nº 6056/2005, PENSÃO POR MORTE ao Sr. JOSÉ
CARLOS ENÉAS, dependente do ex-segurado falecido,
Sr. Alcides Rumão Enéas, a contar de 13/07/2016,
data da inscrição/habilitação como dependente, nos
termos do artigo 39, §2º, da Lei Previdenciária, em
quota-parte de 50% (cinquenta por cento) do
benefício, com proventos calculados na forma do citado
diploma legal, sendo os demais 50% (cinquenta por
cento) reservados ao Processo Administrativo n° 302/
2016-IPREF.

Guarulhos, 02 de agosto de 2016.
MIGUEL NELSON CHOUERI

Presidente do IPREF

PORTARIA Nº 070/2016 – IPREF
O Presidente do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE
GUARULHOS, no uso de suas atribuições legais,
considerando o que estabelece o artigo 11, inciso III,
da Lei Municipal nº 6056, de 24 de fevereiro de 2005;
Considerando o que dispõe o artigo 3º, da Emenda
Constitucional nº 47/2005 e o que consta do processo
nº 868/2016-IPREF.
APOSENTA, a contar de 08/08/2016:
Servidora: HELDA LUISA BASTOS CASTRO (código
funcional 13588).
Cargo: Agente de Administração B – lotada na SS – tendo
como centro de resultado SS – HMCA – Hospital Municipal
da Criança, da Prefeitura Municipal de Guarulhos.
Proventos: Integrais do padrão de seu cargo.

Guarulhos, 03 de agosto de 2016.
MIGUEL NELSON CHOUERI

Presidente do IPREF

PORTARIA Nº 071/2016 – IPREF
O Presidente do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE
GUARULHOS, no uso de suas atribuições legais,
considerando o que estabelece o artigo 11, inciso III,
da Lei Municipal nº 6056, de 24 de fevereiro de 2005;
Considerando o que dispõe o artigo 40, §1º, inciso III,
alínea “a”, da Constituição Federal c.c. o artigo 26, da
Lei Municipal nº 6056/2005 e o que consta do processo
n.º 1453/2014-IPREF.
APOSENTA, a contar de 08/08/2016:

IPREF Servidor: ALVARO VENDRAMINI (código funcional
27336).
Cargo: Agente de Administração F – lotado na SM,
tendo como centro de resultado SMA – Zoológico, da
Prefeitura Municipal de Guarulhos
Proventos: Calculados por média contributiva na forma
do artigo 51, da Lei Municipal nº 6056/2005.

Guarulhos, 04 de agosto de 2016.
MIGUEL NELSON CHOUERI

Presidente do IPREF

Edital 01/2016
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS

PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS
.O Presidente do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE
GUARULHOS, no uso de suas atribuições e
prerrogativas legais conferidas pelo artigo 11, inciso VII
da Lei Municipal nº 6056/2005 e considerando o que
consta nos art. 37, inciso II da Constituição Federal de
1.988; e art. 79 inciso II da Lei Orgânica do Município
de Guarulhos, torna público que fará realizar, sob
responsabilidade da GSA – Consultoria em Instituições
Públicas e com a participação da Ordem dos Advogados
do Brasil - OAB, nos termos do art. 80 da Lei Orgânica
do Município de Guarulhos, em todas as fases do
certame para Procurador Autárquico, CONCURSO
PÚBLICO objetivando o provimento de cargos, em
regime Jurídico Estatutário dos Funcionários Públicos
Municipais (Lei Municipal nº. 1.429/68), para os cargos
relacionados neste Edital, de acordo com as instruções
especiais abaixo transcritas.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS
I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1. Os Códigos, Cargos, Vagas, Vagas para Deficientes,
Requisitos, Salário, Carga Horária, Descrição Sumária
das Atividades e a Taxa de Inscrição são os
estabelecidos no Anexo I do presente Edital e, no Anexo
V, disponibilizados também na Internet nos sites:
www.iprefguarulhos.sp.gov.br e
www.gsaconcursos.com.br.
2. O Edital estará à disposição dos interessados nos sites
www.iprefguarulhos.sp.gov.br e www.gsaconcursos.com.br
a partir de 05 de agosto de 2016.
3. O CONCURSO PÚBLICO tem validade por 2 (dois)
anos, a contar da data de sua homologação, podendo
ser prorrogado por igual período. Os candidatos aprovados
poderão ser nomeados sob o regime Jurídico Estatutário
dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos (Lei
Municipal nº. 1.429/68) nos cargos existentes e para os
que vierem a vagar durante o prazo de validade do
CONCURSO PÚBLICO, cuja carga horária está
especificada no Anexo I do presente Edital.
4. O período de validade estabelecido para este
CONCURSO PÚBLICO não gera obrigatoriedade para
o Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos
Municipais de Guarulhos – IPREF de aproveitar, neste
período, todos os candidatos classificados, que reger-
se-á, exclusivamente, pela conveniência e oportunidade
do serviço público.
4.1.O cadastro de candidatos formado pelos candidatos
classificados, excedentes à disponibilidade de vagas
constantes do presente edital, assegurará aos
candidatos que dele fizerem parte, prioridade na posse
futura, decorrente da existência de vagas para os cargos
disponibilizados no CONCURSO PÚBLICO, nos termos
do presente Edital , no período de sua validade.
5. As provas serão realizadas na cidade de Guarulhos
e, se necessário, em cidades vizinhas da Região
Metropolitana de São Paulo, obedecidos os critérios
previstos no presente Edital.

II - DOS CARGOS, DOS VENCIMENTOS, DOS
BENEFÍCIOS E DO REGIME DE TRABALHO

6. O Concurso Público destina-se ao provimento dos
cargos de Agente de Administração “G”, AGENTE
Social, Contador Autárquico e Procurador Autárquico,
com vagas existentes e das que vierem a existir dentro
do prazo de sua validade.
7. Os vencimentos dos cargos têm como base o mês
de maio de 2016 e são os relacionados no Anexo I
deste Edital.
8. O Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos
Municipais de Guarulhos – IPREF oferecerá os
benefícios de: Vale Refeição ou Alimentação, nos
termos do Programa de Alimentação do Trabalhador –
PAT, instituído pela Lei Federal n.º 6.321/76,
regulamentada pelo Decreto Federal nº. 5 de 14/01/93,
e Vale-transporte na forma da Lei Federal n.º 7.418,
Regulamentada pelo Decreto Federal nº. 95.247/87.
 9. O Candidato nomeado exercerá suas atividades sob
o regime Jurídico Estatutário dos Funcionários Públicos
Municipais de Guarulhos (Lei Municipal nº. 1.429/68)
II - DOS CARGOS, DOS VENCIMENTOS, DOS
BENEFÍCIOS E DO REGIME DE TRABALHO
10. As inscrições serão recebidas no período de 05 a
28 de agosto de 2016, sendo reservado o dia 29 de
agosto de 2016 exclusivamente para pagamento da
taxa de inscrição, impossibilitando-se, neste dia, a
realização de inscrição. (Data de vencimento do boleto
bancário). A inscrição do candidato implicará o
conhecimento e a tácita aceitação das normas e
condições estabelecidas neste Edital e nas normas
legais pertinentes, bem como em eventuais retificações,
comunicados e instruções específicas para a realização
do certame, acerca das quais o candidato não poderá
alegar desconhecimento. Poderão ser efetuadas via
internet, por meio do site www.gsaconcursos.com.br.
10.1.Será admitida somente 1 (uma) inscrição por
candidato. Havendo mais de uma inscrição será
considerada a última, não havendo devolução do
pagamento da taxa para as inscrições desconsideradas.
10.2.O interessado não poderá, em hipótese alguma,
requerer devolução da importância paga e/ou alteração
do código referente à opção a que estiver se
candidatando, mesmo que, posteriormente, seja
constatado erro por parte do candidato, ao registrar o
código da opção desejada.
10.3.A devolução da importância paga somente ocorrerá
se o CONCURSO PÚBLICO não se realizar.
10.4.As informações prestadas na Ficha de Inscrição
são de inteira responsabilidade do candidato, cabendo
aos executores (GSA-Concursos) o direito de excluir

deste CONCURSO PÚBLICO aquele que preenchê-la
com dados incorretos, bem como aquele que prestar
informações inverídicas, ainda que o fato seja
constatado posteriormente, sob pena de praticar o crime
previsto no ar tigo 299, do Código Penal, além da
responsabilidade civil pelos eventuais prejuízos que
causou ou vierem a causar à GSA – Consultoria em
Instituições Públicas.
10.5.Nos termos da Lei Municipal nº 6.289, de 15 de
outubro de 2007, não serão admitidas inscrições isentas
de pagamento de taxa de inscrição.
11. O candidato ao se inscrever, estará declarando,
sob as penas da Lei, satisfazer as seguintes
condições:
a) estar de acordo com os termos do presente Edital ;
b) ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou gozar das
prerrogativas previstas no artigo 12 da Constituição
Federal e demais disposições de lei, no caso de
estrangeiros;
c) estar em pleno exercício de seus direitos civis e
políticos;
d) estar quite com a Justiça Eleitoral;
e) ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos completos
na data do encerramento das inscrições;
f) quando do sexo masculino, estar quite com o
Serviço Militar;
g) não ter sido, quando do exercício do cargo,
emprego ou função pública, demitido por justa causa
ou exonerado a bem do serviço público;
h) até a data da apresentação dos documentos para a
posse, possuir a escolaridade e os requisitos exigidos
para o exercício do cargo, de acordo com o estabelecido
no Anexo I do presente Edital .
i) submeter-se, por ocasião da contratação, ao
exame médico pré-admissional, de caráter
eliminatório, a ser realizado pela Prefeitura ou por sua
ordem, para constatação de aptidão física e mental,
sendo impedido o ingresso dos portadores de
moléstias incapacitantes para o emprego público e
aquelas integrantes do rol de moléstias ensejadoras
de aposentadoria por invalidez, nos termos do
regulamento da Previdência Social;...
j) não estar aposentado pelo serviço público de
qualquer dos entes federativos.
12. No ato da inscrição NÃO serão solicitados
comprovantes dos pré-requisitos contidos no Anexo I do
presente Edital, e das exigências contidas no item 11
deste capítulo. No entanto, será automaticamente
eliminado do cadastro de candidatos inscritos e
habilitados, o candidato que não os apresentar na data
da convocação para apresentação dos documentos para
posse no Instituto de Previdência dos Funcionários
Públicos Municipais De Guarulhos - IPREF, sendo
declarada nula a sua inscrição e todos os atos dela
decorrentes.

IV – INSCRIÇÃO PELA INTERNET
13. O candidato deverá, no período de inscrição, acessar
o site www.gsaconcursos.com.br, ler atentamente o
Edital, preencher corretamente a ficha de inscrição e
emitir o boleto bancário com a taxa de inscrição
correspondente.
13.1. O Instituto de Previdência dos Funcionários
Públicos Municipais de Guarulhos – IPREF e a GSA
– Concursos não se responsabilizam por boletos
que, em decorrência do horário de fechamento das
agências bancárias, não puderem ter seus
pagamentos efetuados.
13.2.Também deverá pagar a taxa de inscrição na rede
bancária de compensação (qualquer banco) ou via
internet, por meio de pagamento de ficha de
compensação por código de barras.
13.2.1. Para o pagamento da taxa de inscrição somente
poderá ser utilizado o boleto bancário gerado no ato da
inscrição, até a data limite do encerramento das
inscrições, respeitado o horário bancário.
13.2.3. O pagamento da importância correspondente
ao valor da taxa de inscrição poderá ser efetuado
em dinheiro ou em cheque, em qualquer agência
bancária.
13.2.4. A inscrição por pagamento em cheque somente
será considerada efetuada após a respectiva
compensação. Se, por qualquer razão, o cheque não
for compensado, a inscrição do candidato será
automaticamente cancelada.
13.3.O deferimento da inscrição dependerá do correto
e completo preenchimento da Ficha de Inscrição e
pagamento da taxa de inscrição.
13.4.A efetivação da inscrição ocorrerá após a
confirmação, pelo banco, do pagamento do boleto
referente à taxa. A pesquisa para acompanhar a situação
da inscrição deverá ser feita no site
www.gsaconcursos.com.br na página do concurso
público, 72 (setenta e duas) horas após o encerramento
do período de inscrições. Caso seja detectada falta ou
falha de informação, o candidato deverá entrar em
contato com a GSA, por intermédio do telefone (0xx11)
4221-7979, nos dias úteis, das 9h00 às 17h00, para
verificar o ocorrido.
13.5.A GSA – Consultoria em Instituições Públicas
não se responsabilizará por solicitações de inscrições,
via Internet, não recebidas por motivo de ordem técnica
dos computadores, falhas de comunicação,
congestionamento das linhas de comunicação, bem
como outros fatores de ordem técnica que
impossibilitem a transferência de dados.

V. INSCRIÇÃO DE CANDIDATOS DEFICIENTES
14. Às pessoas com deficiência é assegurado o
direito de se inscrever em concurso público para
provimento de cargo cujas atr ibuições sejam
compatíveis com a deficiência que apresentam, de
acordo com o que estabelece a legislação pertinente,
será reservado o percentual de 5% (cinco por cento)
do número de vagas efetivas de cada cargo,
respeitando-se o critério de aproximação para o
número inteiro subsequente.
14.1.O candidato deficiente poderá se inscrever e
realizar o concurso público em igualdade de condições
com os demais candidatos.
14.2.O candidato deverá acessar o site
www.gsaconcursos.com.br, na página do Concurso do
IPREF, imprimir a Ficha de Inscrição para pagamento
da taxa, em qualquer agência bancária.

14.3.    O candidato inscrito como pessoa deficiente,
deverá, no período de recebimento das inscrições (do
dia 05 a 29/08/2016), entregar na sede do Instituto de
Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de
Guarulhos, sito à Rua do Rosário, 226 – Vila Camargos
– Guarulhos – SP:
14.3.1.  Laudo Médico  Original ou cópia
autenticada em cartório atestando a espécie e o
grau ou nível da deficiência, com expressa referência
ao código correspondente da Classificação
Internacional de Doença - CID, bem como a provável
causa da deficiência, inclusive para assegurar
previsão de adaptação da sua prova, conforme
estabelecido no Decreto Federal n.° 3298 de 20/12/
99. O candidato inscrito como deficiente que não
apresentar o Laudo Médico, conforme especificado
acima, não poderá dispor da vaga a ele destinada,
permanecendo na listagem geral de aprovados com a
sua classificação original.
14.3.2. Requerimento com a solicitação de prova ou
condição especial para o atendimento das necessidades
na realização da prova, em caso de necessidade.
14.4.Não terá a prova especial preparada, seja qual for
o motivo alegado, o candidato que não a solicitar nos
termos do item 14.3.2, deste Edital.
14.5.     Os deficientes resguardadas as condições
especiais previstas no Decreto Federal nº 3.298 de 20/
12/99, participarão do Processo Seletivo em igualdade
de condições com os demais candidatos no que se
refere ao conteúdo das provas, à avaliação, aos critérios
de aprovação, ao horário e ao local de aplicação das
provas, e à nota mínima exigida para todos os cargos.
14.6.   O candidato deficiente que necessitar de tempo
adicional para realização das provas deverá requerê-lo,
nos termos do item 14.3, com justificativa acompanhada
de parecer emitido por especialista da área de sua
deficiência.
14.7. Aos  candidatos com deficiência visual serão
oferecidas provas no sistema Braile e suas respostas
deverão ser transcritas também em Braile. Os
referidos candidatos deverão levar para esse fim, no
dia da aplicação da prova, reglete e punção. Aos
deficientes visuais (amblíopes) serão oferecidas
provas ampliadas, com tamanho de letra
correspondente a corpo 24.
14.9. O candidato deficiente que não realizar a inscrição
conforme instruções constantes neste Edital não poderá
impetrar
recurso em favor de sua situação.
14.10. Serão consideradas deficiências aquelas
conceituadas pela medicina especializada, de acordo
com os padrões mundialmente estabelecidos e que
constituam inferioridade que implique em grau acentuado
de dificuldade para a integração social, em conformidade
com o artigo 5º do Decreto Federal nº 5.296/04, a
saber:
“Art. 5º Os órgãos da administração pública direta,
indireta e fundacional, as empresas prestadoras de
serviços públicos e as instituições financeiras deverão
dispensar atendimento prioritário à pessoas com
deficiência ou com mobilidade reduzida.
§ 1º - Considera-se, para os efeitos deste Decreto:
1 – Pessoa com deficiência, além daquelas previstas
na Lei nº 10.690, de 16 de junho de 2.003, a que
possui limitação ou incapacidade para o desempenho
de atividade e se enquadras nas seguintes categorias:
a)- Deficiência física: alteração completa ou parcial
de um ou mais seguimentos do corpo humano,
acarretando o comprometimento da função física,
apresentando-se sob a forma de paraplegia,
paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia,
tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia,
hemiparesia, amputação ou ausência de membro,
paralisia cerebral, membros com deformidade
congênita adquirida, exceto as deformidades estéticas
e as que não produzam dificuldades para o
desempenho de funções.
 b) – Deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou
total de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida
por audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz
2.000Hz e 3.000Hz.
c) – Deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade
visual é igual ou menor que 0.05 no melhor olho, com a
melhor correção óptica: a baixa visão, que significa
acuidade visual entre 0.03 e 0,05 no melhor olho, com
a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória
da medida do campo visual em ambos os olhos for
igual ou menor que 60º; ou a ocorrência simultânea de
quaisquer das condições anteriores.
d) – Deficiência mental: funcionamento intelectual
significativamente inferior à média, com manifestação
antes dos dezoito anos limitações associadas a duas
ou mais áreas de habilidade adaptativas, tais como: 1
–comunicação 2 –cuidado pessoal 3 – habilidades
sociais 4 – utilização dos recursos da comunidade 5 –
saúde e segurança 6 – habilidades acadêmicas 7 –
lazer 8 – trabalho.
e) – Deficiência múltipla: associação de duas ou mais
deficiências. 2 – Pessoa com mobilidade reduzida, àquela
que não se enquadrando no conceito de pessoa com
deficiência, tenha por qualquer motivo, dificuldade de
movimentar-se, permanente ou temporariamente,
gerando redução efetiva da mobilidade, flexibilidade,
coordenação motora e percepção”.
As alterações quanto às definições e parâmetros de
deficiência na legislação federal serão automaticamente
aplicadas no cumprimento deste Edital.
Não serão considerados como deficiência, os distúrbios
passíveis de correção.

VI - DAS FORMAS DE AVALIAÇÃO
15. A avaliação será realizada com base nos seguintes
instrumentos:
 CARGO - 01 – AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO “G”:
Fase Única: Prova objetiva, de caráter eliminatório e
classificatório, versando sobre Língua Portuguesa,
Matemática, Conhecimentos Específicos e Legislação
e Prova de Redação de caráter exclusivamente
classificatório, com notas atribuídas na escala de 0
(zero) a 10 (dez) pontos. Serão corrigidas as redações
dos candidatos que obtiverem nota igual ou superior ao
140º classificado na Prova Objetiva e os candidatos
empatados na última nota (nota mínima).
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PROVA OBJETIVA

CARGO - 02 – ASSISTENTE SOCIAL:
Primeira fase: Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, versando sobre Língua Portuguesa,
Matemática, Conhecimentos Específicos e Legislação;
Segunda fase: Prova de Redação de caráter exclusivamente classificatório, com notas atribuídas na escala de 0
(zero) a 10 (dez) pontos e entrega de documentação referentes à Avaliação de Títulos de caráter exclusivamente
classificatório.

PROVA OBJETIVA

AVALIAÇÃO DE TÍTULOS

Observação:
Será considerado apenas o título de maior valor. Portanto, o candidato deverá entregar, em envelope lacrado e
identificado com nome, número de inscrição e cargo, um único título, em cópia autenticada.
CARGO - 03 – CONTADOR AUTÁRQUICO:
Primeira fase: Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, versando sobre Língua Portuguesa,
Matemática, Conhecimentos Específicos e Legislação;
Segunda fase: Prova de Redação de caráter exclusivamente classificatório, com notas atribuídas na escala de 0
(zero) a 10 (dez) pontos, Prova Prática e entrega de documentação referentes à Avaliação de Títulos, ambos de
caráter exclusivamente classificatório.

PROVA OBJETIVA

PROVA PRÁTICA
A prova prática, para o cargo de Contador Autárquico, se constituirá de um tema relacionado à análise de balanço
e técnicas contábeis e terá caráter classificatório, com notas atribuídas na escala de 0 (zero) a 20 (vinte) pontos,
sendo eliminado o candidato que não a fizer ou que obtiver nota 0 (zero).

AVALIAÇÃO DE TÍTULOS

Observação:
Será considerado apenas o título de maior valor. Portanto, o candidato deverá entregar, em envelope lacrado e
identificado com nome, número de inscrição e cargo, um único título, em cópia autenticada.
CARGO - 04 – PROCURADOR AUTÁRQUICO:
Primeira fase: Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, versando sobre Língua Portuguesa,
Matemática, Conhecimentos Específicos e Legislação;
Segunda fase: Prova de Redação de caráter exclusivamente classificatório, com notas atribuídas na escala de 0
(zero) a 10 (dez) pontos, Prova Prática e entrega de documentação referentes à Avaliação de Títulos, ambos de
caráter exclusivamente classificatório.

PROVA OBJETIVA

PROVA PRÁTICA
A prova prática, para o cargo de Procurador Autárquico, será composta de duas questões discursivas e uma peça
processual. Cada questão discursiva será avaliada na escala de 0 (zero) até 10 (dez) pontos e a peça processual
será avaliada na escala de 0 (zero) até 30 (trinta) pontos e terá caráter classificatório, sendo eliminado o candidato
que não a fizer ou que obtiver nota 0 (zero).

AVALIAÇÃO DE TÍTULOS

progressão do tema, o estabelecimento de relações
significativas entre as considerações veiculadas e a
dedução de proposições conclusivas.
X. Serão considerados, ainda, para atribuição dos
pontos, os seguintes aspectos:
XI. Conteúdo:
a) perspectiva adotada no tratamento do tema;
b) capacidade de análise e senso crítico em relação
ao tema proposto;
c) consistência dos argumentos, clareza e coerência
no seu encadeamento.
d) A nota será prejudicada, proporcionalmente, caso
ocorra uma abordagem tangencial, parcial ou diluída
em meio a divagações e/ou colagem de textos e de
questões apresentados na prova.
XII. Estrutura:
a) respeito ao gênero solicitado;
b) progressão textual e encadeamento de idéias;
c) articulação de frases e parágrafos (coesão textual).
XIII. Expressão:
a) A avaliação da expressão não será feita de modo
estanque ou mecânico, mas sim de acordo com sua
estreita correlação com o conteúdo desenvolvido. A
perda dos pontos previstos dependerá, portanto, do
comprometimento gerado pelas incorreções no
desenvolvimento do texto.
XIV. Desempenho linguístico de acordo com o nível
de conhecimento exigido.

XV. Adequação do nível de linguagem adotado à
produção proposta e coerência no uso.
XVI. Domínio da norma culta formal, com atenção aos
seguintes itens: estrutura sintática de orações e
períodos, elementos coesivos; concordância verbal e
nominal; pontuação; regência verbal e nominal; emprego
de pronomes; flexão verbal e nominal; uso de tempos e
modos verbais; grafia e acentuação.
XVII.Será atribuída nota ZERO à redação que:
a) fugir à modalidade de texto solicitada e/ou ao tema
proposto;
b) apresentar textos sob forma não articulada
verbalmente (apenas com desenhos, números e
palavras soltas ou em versos) ou qualquer fragmento
de texto escrito fora do local apropriado.
c) for escrita a lápis, em parte ou em sua totalidade;
d) estiver em branco;
e) apresentar letra ilegível e/ou incompreensível;
f) menos de 20 (vinte) linhas ou mais de 30
(trinta)linhas.
16. Os conteúdos programáticos relativos às provas
constam do presente Edital (Anexo IV).
17. O critério de NOTA DE CORTE equivalente à NOTA
MÍNIMA, que se constituirá na base para habilitar a
correção das provas de redação no cargo de AGENTE
DE ADMINISTRAÇÃO “G” e a convocação para a
realização da segunda fase nos demais cargos terá
como base a seguinte TABELA:

Observação:
Será considerado apenas o título de maior valor.
Portanto, o candidato deverá entregar, em envelope
lacrado e identificado com nome, número de inscrição
e cargo, um único título, em cópia autenticada.
REDAÇÃO (PARTE DA FASE ÚNICA NO CARGO
AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO “G” E PARTE DA

SEGUNDA FASE NOS DEMAIS CARGOS) E
PROVAS PRÁTICAS (SEGUNDA FASE NOS

CARGOS CONTADOR AUTÁRQUICO E
PROCURADOR AUTÁRQUICO):

I . As provas terão como base temas referenciados
aos respectivos cargos.
I I . A Prova de Redação deverá conter, no mínimo, 20
(vinte) linhas e, no máximo 30 (trinta) linhas.
III . O candidato receberá o caderno da prova de redação
(PARTE DA FASE ÚNICA NO CARGO AGENTE DE
ADMINISTRAÇÃO “G” E PARTE DA SEGUNDA FASE
NOS DEMAIS CARGOS) e/ou da prova prática
(SEGUNDA FASE NOS CARGOS DE CONTADOR
AUTÁRQUICO E PROCURADOR AUTÁRQUICO), pré-
identificado por código de barras.
IV. A prova deverá ser feita com caneta de tinta azul
ou preta, em letra legível.
V. A redação (PARTE DA FASE ÚNICA NO CARGO
AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO “G” E PARTE DA
SEGUNDA FASE NOS DEMAIS CARGOS) ou a prova
prática, (SEGUNDA FASE NOS CARGOS CONTADOR
AUTÁRQUICO E PROCURADOR AUTÁRQUICO)
conforme o cargo, não poderá ser assinada, rubricada

ou conter, em outro local que não seja aquele indicado
no caderno de prova, qualquer palavra ou marca que
identifique o candidato, sob pena de ser anulada a
prova. A detecção de qualquer marca identificadora no
espaço destinado à transcrição do texto acarretará a
anulação da prova e a consequente eliminação do
candidato no concurso.
VI. Na prova de fase única, no caso do CARGO
AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO “G” o candidato
deverá entregar a redação, junto com a Folha de
Respostas Definitiva (Gabarito Oficial) ao fiscal da sala,
no final da prova. Para os demais cargos, na prova
objetiva (1ª fase), o candidato deverá entregar a Folha
de Respostas Definitiva (Gabarito Oficial) ao fiscal da
sala, no final da prova.
VII. Na segunda fase, no caso do CARGO ASSISTENTE
SOCIAL o candidato deverá entregar a redação ao
fiscal da sala, no final da prova.
VIII. Na segunda fase, no caso dos CARGOS
CONTADOR AUTÁRQUICO E PROCURADOR
AUTÁRQUICO, o candidato deverá entregar a redação
e a folha de respostas da prova prática ao fiscal da
sala, no final da prova.
IX. Serão avaliadas na correção da redação/ prova
prática: a capacidade de fundamentação e a conclusão,
a clareza da exposição, o atendimento ao tema proposto
e o domínio da norma culta na modalidade da escrita
do idioma. A composição deverá, ainda, mobilizar
argumentos coerentes e consistentes, encadeados de
modo lógico, harmônico e objetivo, que viabilizem a

17.1.    As provas de fase única ou primeira fase terão
duração de 4 (quatro) horas, incluindo neste tempo o
preenchimento da Folha de Respostas Definitivas e da
Redação, no cargo AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO “G”.
17.2. A segunda fase (Redação), no cargo
ASSISTENTE SOCIAL terá duração de 02 (duas) horas,
incluindo neste tempo o preenchimento da Folha de
Redação Definitiva.
17.3.     A segunda fase (Redação e Prova prática), nos
cargos de CONTADOR AUTÁRQUICO E
PROCURADOR AUTÁRQUICO terão duração de 04
(quatro) horas, incluindo neste tempo o preenchimento
da Folha de Redação e Prova Prática Definitivas.
18. O Formulário de Redação ou o de prova prática,
conforme o caso é de inteira responsabilidade do
candidato e não deverá ser dobrado, amassado,
rasurado, manchado ou danificado de qualquer modo.
O Formulário de Redação ou de prova prática, conforme
o caso, só será substituído se contiver falha de
impressão.

VII – DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS
19. PROVAS OBJETIVAS, REDAÇÃO e PROVAS
PRÁTICAS
19.1.Na prova objetiva:
19.1.1. O candidato receberá a Folha de Respostas
Definitiva (Gabarito Oficial) no momento em que assinar
a Folha de Presença.
19.1.2. O candidato devolverá ao Fiscal da sala o
caderno de questões e o Gabarito Oficial, na hipótese
de se retirar da sala antes de decorrido o período de 2
(duas) horas do início da prova, levando consigo
somente a Folha de Respostas Intermediária para
posterior conferência de suas respostas.
19.1.3.No caso do candidato inscrito no cargo AGENTE
DE ADMINISTRAÇÃO “G”, devolverá ao Fiscal da sala
o caderno de questões, o Gabarito Oficial e a Folha
definitiva da Redação, na hipótese de se retirar da sala
antes de decorrido o período de 2 (duas) horas do início
da prova, levando consigo somente a Folha de Respostas
Intermediária e o rascunho da redação.
19.1.4. Se o candidato optar por levar o caderno de
questões, somente poderá fazê-lo após o término
do período de 2 (duas) horas do início da prova,
oportunidade em que entregará ao Fiscal da sala o
Gabarito Oficial devidamente preenchido e assinado
nos campos designados para essa finalidade.
19.2.Na segunda fase, o candidato devolverá ao Fiscal
da sala, e a Folha definitiva da Redação e a Folha
definitiva de respostas da prova prática, quando houver,
somente os rascunhos.
19.3.Todas as questões da Prova Objetiva terão o
mesmo valor, para fins de correção.
20. O candidato deverá transcrever as respostas
da prova para a folha de respostas definitiva, folha
definitiva de redação ou para a folha definitiva de
respostas da prova prática, com caneta de tinta
azul ou preta, bem como assinar, exclusivamente
na prova objet iva,  nos campos apropr iados. O
preenchimento dos dados é de responsabilidade do
candidato.
20.1.A folha definitiva de respostas é o único documento
válido para a correção eletrônica e que deverá ser
entregue no final da prova ao fiscal de sala.
20.2.Não será computada questão com emenda ou
rasura, ainda que legível, nem questão não respondida
ou que contenha mais de uma resposta, mesmo que
uma delas esteja correta.
21. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo
reservado às respostas ou à assinatura, pois qualquer
marca poderá ser lida pelas leitoras ópticas,
prejudicando o desempenho do candidato.
21.1.Em hipótese alguma, haverá substituição do
caderno das provas ou da Folha Definitiva de Respostas.

VIII – DA PROVA DE TÍTULOS
22. A prova de títulos, exclusiva para os cargos de nível
superior será realizada através da análise de documento
entregue pelo candidato (cópia autenticada), em envelope
lacrado e identificado com nome, numero de inscrição e
cargo, nela concorrendo somente os candidatos
habilitados e convocados para a Segunda Fase.
23. O candidato que não entregar o envelope lacrado
será considerado ausente nesta prova de títulos, porém
não será eliminado do Concurso.
24. Não serão aceitos títulos entregues fora do local,
data e horário estabelecidos no Edital de Convocação,
nem a complementação ou a substituição, a qualquer
tempo, de títulos já entregues.
25.     A entrega e a comprovação dos títulos são de
responsabilidade exclusiva do candidato.
26. Todos os comprovantes de títulos deverão estar em
papel timbrado da instituição emitente com nome, cargo
e assinatura do responsável, data do documento e,
a) no caso de comprovação de título de doutor ou de
mestre por intermédio de ata de defesa devendo ser
entregue, também, declaração/certificado de
homologação do título, contendo a data da
homologação;
b) no caso de declaração/certificado de conclusão de
curso de doutorado ou de mestrado, deverá constar a
data da homologação do respectivo título;
c) no caso de pós-graduação lato sensu, a declaração/
certificado deverá conter a carga horária total do curso;
d) no histórico escolar deverá constar o rol das disciplinas
com as respectivas cargas horárias e o título da
monografia ou do trabalho de conclusão do curso.
27. Os títulos obtidos no exterior deverão ser revalidados
por universidades oficiais que mantenham cursos
congêneres, credenciados junto aos órgãos
competentes.
28. Os títulos obtidos no exterior não passíveis de
validação deverão ser traduzidos por tradutor oficial
juramentado.
29. Comprovada, em qualquer tempo, a irregularidade
ou ilegalidade na obtenção do título, o candidato terá
anulada a respectiva pontuação e, comprovada a sua
culpa, será eliminado do Concurso.
30. Serão considerados títulos os referidos no Capítulo
VI – Das Formas de Avaliação do Edital.
31.    Todos os documentos referentes a títulos, por se
tratarem de cópias, não serão devolvidos e serão
incinerados após 120 (cento e vinte) dias a partir da
homologação do resultado final do Concurso.

IX - DOS PROCEDIMENTOS
32. As provas serão realizadas na cidade de Guarulhos
e, se necessário, nas cidades vizinhas da Região da
Grande São Paulo.
33. A convocação para a realização das provas será
efetuada mediante publicação dos competentes Editais
de Convocação no Diário Oficial do Município de
Guarulhos e nos sites www.iprefguarulhos.sp.gov.br e
www.gsaconcursos.com.br e Cartões de Convocação
que serão encaminhados para o endereço eletrônico do
candidato, os quais determinarão locais, datas e horários
das provas.
34. É de responsabilidade do candidato a obtenção das
informações referentes à realização das provas.
35. O envio dos Cartões eletrônicos tem caráter auxiliar
na informação do candidato, não sendo aceita a alegação
de não recebimento como justificativa de ausência ou
de comparecimento em data, local ou horários incorretos,
uma vez que a comunicação oficial dar-se-á através
dos editais publicados no Diário Oficial do Município de
Guarulhos, no site da Prefeitura Municipal de Guarulhos
e nos sites: www.iprefguarulhos.sp.gov.br e
www.gsaconcursos.com.br.
35.1.O candidato que não receber o Cartão Eletrônico
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de Convocação até o 4º (quarto) dia que antecede à
realização das provas deverá tomar ciência do local das
provas, através dos sites www.iprefguarulhos.sp.gov.br
e www.gsaconcursos.com.br .
36. Não serão admitidas solicitações, anteriores ou
posteriores, de aplicação de provas em local, dia e
horário fora dos preestabelecidos.
37. Somente será admitido à sala de provas o candidato
que estiver munido de Cédula Oficial de Identidade
(RG), Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou
Carteira expedida por Órgão ou Conselho de Classe ou
de Carteira de Trabalho e Previdência Social ou de
Certificado de Reservista. Como não ficará retido, será
exigida a apresentação do original, não sendo aceitas
cópias, ainda que autenticadas. O documento deve
estar em perfeito estado de conservação, de forma a
permitir, com clareza, a identificação do candidato.
38. Os candidatos deverão comparecer ao local da
prova pelo menos 30 (trinta) minutos de antecedência
da hora marcada, munidos de cartão de identificação
(comprovante de inscrição) e de um dos documentos
citados no item anterior, caneta esferográfica azul ou
preta, lápis preto n° 2 e borracha.
39. Os candidatos só poderão se ausentar do recinto de
provas após 60 (sessenta) minutos do início das mesmas.
39.1.Será vedado ao candidato se ausentar do recinto.
Em casos especiais, será acompanhado pelo fiscal.
39.1.1. Abrir-se-á uma exceção para a candidata que
estiver amamentando. Neste caso, será necessária a
presença de acompanhante, que ficará em dependência
indicada pela coordenação do certame e será
responsável pela guarda da criança.
39.1.2. O acompanhante responsável pela criança
também deverá permanecer no local designado pela
Coordenação, e se submeterá às normas e orientações
da equipe de fiscalização, inclusive no tocante ao uso
de equipamento eletrônico e celular.
39.1.3. Caso não haja a presença de acompanhante
responsável, a candidata não realizará a respectiva
etapa do Concurso Público, ficando, automaticamente,
excluída do certame.
39.1.4. Não haverá compensação do período utilizado
para a amamentação no tempo de duração da Prova
Objetiva ou da prova da 2ª fase, se houver.
40. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo
alegado para justificar o atraso ou a ausência do
candidato.
41. Não serão computadas na prova objetiva, questões
não assinaladas, ou assinaladas a lápis ou que
contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura,
ainda que legível.
42. Será excluído do CONCURSO PÚBLICO o
candidato que:
a) apresentar-se após o horário estabelecido ou em
local diferente do designado;
b) não comparecer à prova seja qual for o motivo alegado;
c) não apresentar o documento de identidade exigido;
d) ausentar-se da sala de prova sem o
acompanhamento do fiscal ou antes de decorridos 60
(sessenta) minutos do início das provas;
e) for surpreendido em comunicação com outras
pessoas ou utilizando-se de livros, notas, impressos
não permitidos ou calculadora;
f) estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo
de equipamento eletrônico de comunicação;
g) lançar mão de meios ilícitos para a execução das
provas;
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
i) agir com descortesia em relação aos examinadores
e seus auxiliares ou autoridades presentes;
j)  estiver portando arma de fogo.
43.   Durante a realização das etapas do certame, o
candidato que desejar ir ao banheiro deverá solicitar ao
fiscal da sala sua saída e este designará um fiscal
volante para acompanhá-lo no deslocamento, devendo
o candidato manter-se em silêncio durante todo o
percurso, podendo, antes da entrada no sanitário e
depois da utilização deste, ser submetido a revista por
meio de detector de metais.
44. As despesas decorrentes de alojamento,
alimentação ou transporte para a participação nas
etapas e procedimentos do Concurso Público, correrão
por conta dos candidatos, os quais não terão direito a
ressarcimento de quaisquer custos.
45. A Folha de Respostas Intermediária ficará em poder
do candidato para posterior conferência do gabarito,
assim como as folhas de rascunho das provas
discursivas e da redação.
46. Em hipótese alguma haverá segunda chamada,
vista, revisão de provas ou de resultados em quaisquer
das formas de avaliação, nas diferentes fases do
CONCURSO PÚBLICO, seja qual for o motivo alegado.
46.1 Por razões de ordem técnica, de segurança e de
direitos autorais adquiridos, a GSA não fornecerá
exemplares dos cadernos de questões a candidatos ou
a Instituições de Direito Público ou Privado, mesmo
após o encerramento do CONCURSO PÚBLICO.
46.2 Os candidatos serão identificados em definitivo,
por ocasião da realização das provas, em todas as
etapas, se necessário, mediante aplicação de
metodologia alicerçada em digitalização, para se obter
a segurança necessária em relação aos candidatos
presentes às provas.

X – DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS, DA
HABILITAÇÃO E DA CLASSIFICAÇÃO

47. A nota final do candidato classificado será igual ao
total de pontos obtidos nas provas realizadas de acordo
com o disposto no Capítulo VI – Das Formas de
Avaliação.
48. Na hipótese de igualdade de nota final, constituem-
se, sucessivamente, critérios de desempate:
a) maior idade;
b) obtido maior número de acertos na prova de
conhecimentos específicos
c) maior número de dependentes;
d) persistindo o empate, a escolha será feita através
de sorteio.
49. Os candidatos serão classificados em ordem
decrescente de nota final, em lista de classificação
para cada opção.
50. Os candidatos classificados serão enumerados em
duas listas, sendo uma geral (todos os candidatos

aprovados) e outra especial (portadores de deficiência).
51. O candidato cuja deficiência não for configurada
constará apenas da lista de Classificação Final Geral.
52. Não ocorrendo inscrição no CONCURSO PÚBLICO
ou aprovação de candidatos com deficiência, será
elaborada somente a Lista de Classificação Final Geral.
53. Após o ingresso do candidato com deficiência,
essa(s) não poderá(ão) ser arguida para justificar a
concessão de readaptação do cargo, e de aposentadoria
por invalidez.

XI – DOS RECURSOS
54. Será admitido recurso quanto aos candidatos
inscritos, à realização das provas, gabaritos e do
resultado final preliminar do CONCURSO PÚBLICO.
55. Os recursos deverão ser interpostos nos seguintes
prazos:
I . 2 (dois) dias úteis a contar do dia seguinte da data
da publicação das listas dos candidatos inscritos.
I I . 2 (dois) dias úteis a contar do dia seguinte da data
da realização das provas.
III . 2 (dois) dias úteis a contar do dia seguinte da data
da divulgação no Diário Oficial do Município de
Guarulhos e no site www.iprefguarulhos.sp.gov.br ou
www.gsaconcursos.com.br, do gabarito.
IV. 2 (dois) dias úteis a contar do dia seguinte da data
da divulgação no Diário Oficial do Município de
Guarulhos e no site www.iprefguarulhos.sp.gov.br ou
www.gsaconcursos.com.br do resultado final preliminar
do CONCURSO PÚBLICO.
56. O prazo de interposição de recurso será contado
tendo como termo inicial o dia seguinte da publicação
do evento que lhe deu origem.
57. Todos os recursos poderão ser protocolados no
horário das 8h às 12h e das 13h às 16h30, no Posto de
Recebimento de Recursos, mediante preenchimento
de formulário específico disponibilizado no anexo V
deste edital, no local, cujo endereço é o seguinte: Rua
do Rosário, 226 – Vila Camargos – Guarulhos – SP.
         57.1. O formulário deve ser entregue devidamente
preenchido;
57.2. O candidato deve responsabilizar-se pelo
protocolo, apresentando duas vias do recurso, para
que uma delas sirva como protocolo.
58. O recurso deverá conter as seguintes
especificações:
a) nome do candidato;
b) número de inscrição;
c) número do documento de identidade;
d) nome do cargo para o/a qual se inscreveu, bem
como o respectivo código;
e) número do Edital  do CONCURSO PÚBLICO;
f) endereço completo;
g) a fundamentação ou o embasamento, com as
devidas razões do recurso;
h) local, data e assinatura do candidato.
59. Não será aceito recurso interposto por correio,
internet, telegrama ou outro meio que não o especificado
neste Edital.
60. O recurso interposto fora do respectivo prazo será
indeferido, sendo considerado, para tanto, a data de
sua protocolização no Posto de Recebimento de
Recursos especificado no item 55.
61. A Banca Examinadora constitui última instância
para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão
pela qual não caberão recursos adicionais.
62. O(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões)
eventualmente anulada(s) será(ão) atribuído(s) a todos
os candidatos que responderam tal(is) questão(ões).
63. No caso de deferimento de recurso interposto, poderá
haver, eventualmente, alteração da classificação inicial
obtida para uma classificação superior ou inferior, ou
ainda, poderá ocorrer a desclassificação do candidato
que não obtiver a nota mínima exigida para aprovação.
64. A decisão do recurso será dada ao conhecimento
do candidato requerente, mediante correspondência
eletrônica no endereço fornecido pelo candidato, na
ficha de inscrição.
65. Não haverá, em hipótese alguma, vistas das provas.

XII - DA CONVOCAÇÃO, NOMEAÇÃO E POSSE
66. A convocação e a nomeação obedecerão
rigorosamente à classificação obtida pelo candidato
que será integrante de lista final de classificação.
67. O ato de nomeação será publicado no Diário Oficial
do Município de Guarulhos e a convocação para a
posse será feita por intermédio do envio de telegrama,
para o endereço informado pelo candidato, sendo
considerado desistente o candidato que não comparecer
na data e horário determinados no telegrama, ao
endereço determinado no instrumento de convocação,
munido de toda documentação para a posse.
68. A posse do candidato decorrerá da assinatura de
TERMO DE POSSE com o Instituto de Previdência
dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos -
IPREF, o qual se regerá pelos preceitos do regime
Jurídico Estatutário dos Funcionários Públicos
Municipais de Guarulhos (Lei Municipal n. 1.429/68),
não gerando, portanto, estabilidade ou direitos
correlatos. O candidato assinará recebimento da
Descrição do cargo, no qual será empossado.
69. A aprovação no CONCURSO PÚBLICO não
significa imediata posse do candidato aprovado, a qual
só será efetivada segundo os critérios de conveniência
e oportunidade do IPREF, em decorrência de condições
técnicas de trabalho e disponibilidade orçamentária.
70. O servidor nomeado será submetido a Estagio
Probatório no período de 36 (trinta e seis) meses no
cargo efetivo, durante o qual sua aptidão e capacidade
serão objetos de avaliações, exigidas pela Lei n. 1.429/
68 (Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de
Guarulhos) prevista no art. 13 e em conformidade com
o art. 41 da Constituição Federal de 1.988. Mediante o
resultado de avaliação no período o servidor poderá ou
não ser estabilizado no cargo  em que foi nomeado.
71. A não apresentação de qualquer dos documentos
abaixo, no prazo de até 72 horas do ato convocatório,
implicará na impossibilidade de nomeação, sendo o
candidato considerado desclassificado do concurso
publico.
Não será nomeado o candidato que, na data indicada
para a entrega da documentação, não possua os
requisitos exigidos para o cargo conforme previsto
neste Edital.

72. A nomeação dos candidatos ficará condicionada à
classificação em todas as fases do CONCURSO
PÚBLICO e, por ocasião do processo de posse, à
apresentação dos seguintes documentos:
72.1.Carteira de Trabalho e Previdência Social;
72.2.Cédula de Identidade – original mais 1 (uma) cópia;
72.3.Comprovante de Inscrição no PIS/PASEP – original
mais 1 (uma) cópia;
72.4.Cadastro de Pessoas Físicas – CPF - original
mais 1 (uma) cópia;
72.5. Título de Eleitor e comprovante de votação da última
eleição ou justificativa – original mais 1 (uma) cópia;
72.6.Certificado de Reservista ou Certificado de
Alistamento Militar constando dispensa – original mais
1 (uma) cópia;
72.7.Comprovante de Residência (conta de água ou
de energia elétrica) – original mais 1 (uma) cópia;
Nota: se a conta de água ou de energia elétrica não
estiver no nome do candidato, deverá apresentar
também comprovante de residência no qual conste o
nome do candidato (qualquer correspondência) - original
mais 1 (uma) cópia;
72.8.Comprovante de escolaridade (certificado de
conclusão ou diploma) – original mais 1 (uma) cópia;
72.9 Apresentar Carteira de Registro Profissional do
Órgão a que pertence (exemplo:  OAB, CRM, COREN,
CREA, etc.) – original mais 1 (uma) cópia;
72.10. Para os cargos que exigirem a Carteira de
Registro Profissional do Órgão competente, apresentar
Certidão negativa de impedimento para o exercício da
profissão (exemplo: OAB, CRM, COREN, CREA, etc.)
– original mais 1 (uma) cópia;
72.11. Se solteiro Certidão de Nascimento – original
mais 1 (uma) cópia;
72.12. Se casado Certidão de Casamento – original
mais 1 (uma) cópia;
72.13. Se separado judicialmente ou divorciado,
Certidão de Casamento com averbação – original mais
1 (uma) cópia;
72.14. Certidão de Nascimento dos filhos solteiros
menores de 18 anos – original mais 1 (uma) cópia;
72.15. Caderneta de Vacinação dos filhos menores de
14 anos – original mais 1 (uma) cópia;
72.16. Certidão de nascimento dos filhos menores   e/
ou Termo de Guarda ou Tutela (quando for o caso) –
original mais 1 (uma) cópia;
72.17. Comprovante de Rendimentos (Imposto de
Renda) referente ao ano anterior à data da posse –
original mais 1 (uma) cópia;
72.18. Uma foto 3x4 (colorida) recente;
72.19. Atestado negativo de Antecedentes Criminais-
original mais 1 (uma) cópia.
72.20. Declaração de que não está impedido de exercer
cargo ou função pública, e que não é titular de cargo ou
função pública em outro órgão público de qualquer dos
poderes, ressalvados os cargos/funções previstos no
Artigo 37, do Inciso XVI, da Constituição Federal  –
original e 1 (uma) cópia.
72.21 Cópia comprobatória de desligamento de cargo
ou emprego publico anterior (se for o caso) - original e
1 (uma) cópia.
73. Não será fornecido ao candidato qualquer
documento comprobatório de classificação no
CONCURSO PÚBLICO, valendo para esse fim, a
homologação.
74. O candidato obriga-se a manter atualizado seu
endereço junto ao IPREF, durante o período de validade
do CONCURSO PÚBLICO.
75. Os candidatos que atenderem à convocação para
a posse e recusarem-se a entrar em exercício serão
excluídos do cadastro de candidatos, sendo o fato
formalizado em Termo de Renúncia.
76. O candidato nomeado será submetido a exames
pré-admissionais que consistirão de exames médicos
e laboratoriais de caráter eliminatório  que avaliarão
sua aptidão para o exercício do cargo, nos moldes do
Art. 22, inciso V da Lei Municipal 1429/68.
77. Se houver alteração na estrutura de cargos e salários
do IPREF, o aproveitamento dos candidatos dar-se-á
considerando as atividades para os cargos contidos
neste Edital, mantendo-se a classificação obtida.
78. Será automaticamente eliminado do cadastro de
candidatos habilitados o candidato que não apresentar
os documentos exigidos neste item no prazo estipulado
por Lei.
79. O não comparecimento no prazo estipulado, quando
convocado, implicará a sua exclusão e desclassificação
em caráter irrevogável e irretratável do CONCURSO
PÚBLICO. A comprovação, quando for o caso, dar-se-
á por meio do documento “Comprovante de
Recebimento”, emitido pela Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos – ECT.
80. Não serão nomeados os ex- servidores
dispensados por justa causa, ou exonerados a bem
do serviço público, independentemente de aprovação
/ classificação e aqueles em cujo prontuário se
configurarem atos que não recomendam sua
readmissão.

XIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
81. A inscrição do candidato implicará o conhecimento
das presentes instruções e a tácita aceitação das
condições do Concurso, tais como se acham
estabelecidas neste Edital e nas normas legais
pertinentes, bem como em eventuais aditamentos e
instruções específicas para a realização do certame,
acerca das quais não poderá alegar desconhecimento.
82. A inexatidão das afirmativas contidas em documentos
apresentados, ainda que verificadas posteriormente,
eliminará o candidato do CONCURSO PÚBLICO,
anulando-se os atos decorrentes da inscrição.
83. Os atos relativos ao CONCURSO PÚBLICO serão
publicados, no Diário Oficial do Município de Guarulhos,
podendo ser consultados também nos endereços
eletrônicos www.gsaconcursos.com.br e
www.iprefguarulhos.sp.gov.br não se aceitando
justificativa para o desconhecimento dos prazos neles
assinalados.
84. Para os candidatos que não obtiverem classificação
será disponibilizado o boletim de desempenho nas provas
para consulta por meio do CPF e do número de inscrição
do candidato, no endereço eletrônico

www.gsaconcursos.com.br.
85. O acompanhamento das publicações, editais,
avisos e comunicados referentes ao Concurso Público
são de responsabilidade exclusiva do candidato. Não
serão prestadas por telefone informações relativas ao
resultado do Concurso Público ou endereços dos locais
de realização das provas.
86. Em caso de alteração dos dados pessoais (nome,
endereço, telefone para contato, sexo, data de
nascimento etc.) constantes no Formulário de Inscrição,
o candidato deverá:
86.1.Efetuar a atualização ou correção dos dados
pessoais no momento da realização da prova objetiva,
em formulário próprio
86.2.Após o prazo estabelecido no item 13.5 (data final
das inscrições) até a homologação dos Resultados,
encaminhar via Sedex ou Aviso de Recebimento (AR),
à GSA – Consultoria em Instituições Públicas – Avenida
Paulista, 2.073– Orsa I – 11º andar – Conjunto 1123 –
CEP 01310-200.
86.3.Após a homologação dos Resultados, para
atualização dos dados pessoais o candidato deverá
apresentar-se, das 8h às 16h30 no Instituto de
Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de
Guarulhos -  IPREF, Rua do Rosário, 226 – Vila
Camargos – Guarulhos – SP.
86.4.É de responsabilidade do candidato manter seu
endereço e telefone atualizados para viabilizar os
contatos necessários.
86.5.O candidato aprovado deverá manter seu endereço
atualizado até que se expire o prazo de validade do
Concurso.
87. A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição,
prova e/ou tornar sem efeito a posse do candidato, em
todos os atos relacionados ao Concurso, quando
constatada a omissão, declaração falsa ou diversa da
que devia ser escrita, com a finalidade de prejudicar
direito ou criar obrigação.
88. Comprovada a inexatidão ou irregularidades
descritas neste Capítulo, o candidato estará sujeito a
responder por Falsidade Ideológica de acordo com o
artigo 299 do Código Penal.
89. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais
alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não
consumada a providência ou evento que lhes disser
respeito, circunstância que será mencionada em Edital
ou aviso a ser publicado no site
www.gsaconcursos.com.br.
90. As despesas relativas à participação do candidato
no Concurso e à apresentação para posse e exercício
correrão às expensas do próprio candidato.
91. Prescreverá em um ano, a contar da data em que
for publicada a homologação do resultado final, o direito
de ação contra quaisquer atos relativos a este Concurso
Público.
92. O Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos
Municipais de Guarulhos - IPREF e a GSA - Concursos
não indicam e nem se responsabilizam por quaisquer
cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes
a este Concurso.
93. Distribuídos os Cadernos de Questões aos
candidatos e, na remota hipótese de verificarem-se
falhas de impressão, o Coordenador do Colégio, antes
do início da prova, diligenciará no sentido de:
a) substituição dos Cadernos de Questões defeituosos;
b) em não havendo número suficiente de Cadernos
para a devida substituição, procederá à leitura dos
itens onde ocorreram falhas, usando, para tanto, um
Caderno de Questões completo;
c) se a ocorrência verificar-se após o início da prova, o
Coordenador do Colégio, estabelecerá prazo para
compensação do tempo usado para regularização do
caderno.
94. Não serão aceitos pedidos de revisão de prova ou
de nota, ou, ainda, vistas de prova, qualquer que seja
a hipótese alegada.
95. Ao Instituto de Previdência dos Funcionários
Públicos Municipais de Guarulhos - IPREF é facultada
a homologação parcial ou total do CONCURSO
PÚBLICO.
96. Decorridos 120 (cento e vinte) dias da homologação
do CONCURSO PÚBLICO, e não se caracterizando
óbice administrativo ou legal, é facultada a incineração
das provas e demais registros escritos, mantendo-
se, entretanto, pelo período de validade do
CONCURSO PÚBLICO, os registros eletrônicos a
ele referentes.
97. Ao Instituto de Previdência dos Funcionários
Públicos Municipais de Guarulhos - IPREF é facultada
a anulação parcial ou total do CONCURSO PÚBLICO,
antes de sua homologação, se constatada irregularidade
substancial insanável.
98. O Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos
Municipais de Guarulhos - IPREF não emitirá
Declaração de Aprovação no Certame, pois a própria
publicação no Diário Oficial do Município de Guarulhos
Município é documento hábil para fins de comprovação
da aprovação.
99. O Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos
Municipais de Guarulhos - IPREF e a GSA - Concursos
não se responsabilizam por eventuais prejuízos ao
candidato decorrentes de:
a) endereço não atualizado;
b) endereço de difícil acesso;
c) correspondência devolvida pela Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos - ECT por razões diversas de
fornecimento e/ou endereço errado do candidato;
d) correspondência recebida por terceiros;
e) ausência de pessoas, no endereço indicado pelo
candidato, para assinar o documento comprobatório de
recebimento da correspondência ou de telegrama.
100. Os questionamentos relativos a casos omissos
ou duvidosos serão julgados pelo representante legal
do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos
Municipais de Guarulhos-IPREF conjuntamente com a
GSA – Concursos.

Guarulhos, 04 de agosto de 2016
MIGUEL NELSON CHOUERI

PRESIDENTE DO IPREF
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ANEXO I
DOS CÓDIGOS, CARGOS, VAGAS, VAGAS PARA DEFICIENTES, REQUISITOS, SALÁRIO, CARGA

HORÁRIA E TAXA DE INSCRIÇÃO

ANEXO II
DO CRONOGRAMA

ECA, SUAS, Estatuto do Idoso e Estatuto da Pessoa
Portadora de Deficiência. Papel do Estado e da Sociedade
civil. Políticas brasileiras de seguridade social. Conselhos.
Redes sociais e redes locais. Famílias e políticas públicas.
Formulação e gestão de políticas sociais. O Serviço
Social como especialização do trabalho coletivo. A
inserção do Assistente Social nos processos de trabalho:
questão social, políticas e movimentos sociais, a
dinâmica institucional. Processos interventivos do Serviço
Social: estratégias, procedimentos, instrumental, técnico-
operativo. Concepção, desenvolvimento, monitoramento
e avaliação de projetos sociais. Concepção, elaboração
e realização de projetos de pesquisa. A pesquisa
quantitativa e qualitativa e seus procedimentos. Leitura
e interpretação de indicadores socioeconômicos.
Estatística aplicada à pesquisa em Serviço Social. As
teorias do desenvolvimento humano e de grupos sociais.
A construção das identidades sociais e das
subjetividades. Documentação. Serviço Social e
interdisciplinaridade. A prestação de serviços e a
assistência pública. Projetos e Programas em Serviço
Social. Lei orgânica da Assistência Social. Conhecimento
de Legislação Trabalhista e Previdenciária. Aposentadoria:
aspectos legais e sociais; programas de preparação para
aposentadoria. Lei Maria da Penha; Lei federal 10.836/
2004 – Programa Bolsa Família.
LEGISLAÇÃO: Lei Orgânica Do Município: Título II
– Das Garantias Individuais e Sociais; Capítulo I – Dos
princípios fundamentais; Capítulo II – Dos direitos do
habitante do Município; Título V – Da Administração
Pública; Capítulo II – Da Descentralização
Administrativa; Capítulo III – Dos servidores públicos
municipais, artigo 89;  Título VII – Dos Bens Municipais;
Título XI – Das Finanças e do Orçamento, exceto
artigos 316 ao 320; 331 e do 334 ao 337; Lei Federal
n.º 12.527/2011 (Lei de Acesso À Informação):
Capítulo I – Disposições Gerais; Capítulo II – Do Acesso
à informação e da Sua Divulgação; Capítulo III – Do
Procedimento de Acesso à Informação; Capítulo V –
Das Responsabilidades; Direito Constitucional:
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988
(com as alterações introduzidas pelas Emendas
Constitucionais); Dos Princípios Fundamentais (arts.
1º a 4º); Dos Direitos e Garantias Fundamentais (arts.
5º ao 11); Da Organização do Estado; Da Organização
político-administrativa da República Federativa do Brasil
(arts. 18 e 19); Da Administração Pública (arts. 37 a 41);
Da Organização dos Poderes; Do Poder Legislativo (arts.
44 a 47, 59); Do Poder Executivo (arts. 76 a 83); Direito
Administrativo e Administração Pública: Direito
Administrativo: conceito, fontes e evolução; Da
Administração Pública: conceito, princípios, finalidade.
Administração Pública direta e indireta, entidades
políticas e administrativas, órgãos e agentes públicos,
poderes e deveres do administrador público. Ato
Administrativo: conceito, requisitos, atributos,
classificação, espécies, motivação e invalidação.
Procedimento Administrativo; Lei Municipal 6056/2005:
TÍTULO I - Do Instituto De Previdência Dos
Funcionários Públicos Municipais De Guarulhos –
IPREF; TÍTULO II - Dos Segurados E Dos Beneficiários;
TÍTULO III - Do Plano De Benefícios; TÍTULO IV - Do
Plano De Custeio; Lei Municipal 1429/1968: TÍTULO
II - Do Provimento E Da Vacância; TÍTULO III - Dos
Direitos E Das Vantagens; TÍTULO IV - Do Regime
Disciplinar; TÍTULO V - Do Processo Disciplinar.
CÓD. 03 – CONTADOR AUTÁRQUICO
LÍNGUA PORTUGUESA:  Interpretação de texto.
Acentuação gráfica. Ortografia. Divisão silábica.
Pontuação. Adjetivos e substantivos (flexão). Verbos
(tempos, modos e vozes). Pronome (emprego e
colocação). Crase. Concordância verbal e nominal.
Regência verbal e nominal. Estrutura e formação das
palavras. Sintaxe: termos essenciais, integrantes e
acessórios da oração. Significação das palavras:
sinônimos, antônimos, parônimos e homônimos.
MATEMÁTICA: Números inteiros e racionais: operações
(adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação);
expressões numéricas; Frações e operações com
frações. Números e grandezas proporcionais: razões e
proporções; divisão em partes proporcionais; regra de
três simples e composta; porcentagem e problemas.
Noções de estatística. Juros simples e compostos.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Contabilidade
Geral: Princípios Fundamentais de Contabilidade
(Resoluções nº 750/93, 774/94, 900/01 do Conselho
Federal de Contabilidade e Resolução nº 1.374/2011 que
dá nova redação à NBC TG – Estrutura Conceitual para
Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil
Financeiro). Conceito, noções básicas, objeto, finalidade,
funções. Patrimônio: conceito, bens, direitos e obrigações.
Ativo, Passivo e Situação Líquida ou Patrimônio Líquido.
Equação patrimonial, origem e aplicação de recursos.
Fatos contábeis e respectivas variações patrimoniais.
Apuração de resultados. Conceitos contábeis básicos:
contas, lançamentos, método das partidas dobradas.
Balanço patrimonial: apresentação e composição.
Apresentação da demonstração do resultado. Tipos de
sociedades. Comitê de Pronunciamentos Contábeis:
pronunciamentos técnicos. O processo de convergência
da contabilidade brasileira aos padrões internacionais de
contabilidade. Escrituração: Conceito e métodos –
lançamento contábil: Rotina e Fórmulas; Processo de
Escrituração; Escrituração de Operações Financeiras.
Balancete de verificação: conceito, forma, apresentação,
finalidade, elaboração. Livro Razão. Livro Diário.
Provisões ativas e passivas: constituição, utilização e
reversões, Folha de pagamento, cálculos, provisões e
registros, Benefícios pagos aos Empregados, cálculos e
registros contábeis. Retenções de Tributos: Imposto de
Renda Retido na Fonte – RIR/99; Contribuição
Previdenciária (INSS) – Lei nº 8.212/1991 e suas
alterações que dispõe sobre a organização da Seguridade
Social, institui Plano de Custeio, e dá outras providências
e IN RFB nº 971/2009 que dispõe sobre normas gerais
de tributação previdenciária e de arrecadação das
contribuições sociais destinadas à Previdência Social e
as destinadas a outras entidades ou fundos,
administradas pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB); Imposto sobre Serviços de Qualquer
Natureza (ISS) – Lei Complementar nº 116/2003 e suas
alterações que dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços

de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios
e do Distrito Federal, e dá outras providências. Declaração
de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) – noções
básicas. Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF) – noções básicas
Contabilidade Pública: Conceito, campo de atuação
e regimes contábeis. Orçamento Público: conceito, tipos
e princípios orçamentários. Plano Plurianual, Lei de
Diretrizes Orçamentárias, Lei de Orçamento Anual.
Elaboração, aprovação, execução e avaliação do
Orçamento. Classificação institucional e funcional 42
programática. Receita Pública: conceito e classificação.
Receita Orçamentária. Receita Extra orçamentária.
Codificação, estágios, restituição e anulação de
Receitas. Dívida Ativa. Despesa Pública: conceito e
classificação. Despesa orçamentária e despesa extra
orçamentária. Classificação Econômica. Classificação
Funcional-Programática. Codificação. Estágios. Restos
a Pagar. Dívida Pública. Regime de adiantamento.
Créditos adicionais. Escrituração das operações típicas
das entidades públicas: do Sistema Orçamentário,
Financeiro, Patrimonial e de Compensação. Balanço
Orçamentário. Balanço Financeiro. Balanço Patrimonial.
Demonstração das Variações Patrimoniais. Auditoria:
Procedimentos preparatórios e administrativos da
Auditoria. Princípios de contabilidade geralmente aceitos.
Normas gerais de Auditoria. Controle interno.
Demonstrações contábeis. Contabilidade e Gestão
Pública: A contabilidade em entidades públicas
governamentais. A contabilidade em entidades do
Terceiro Setor. O resultado econômico em Entidades
Públicas. A legislação e execução orçamentária. A
contabilidade de custos em entidades públicas. Efeito
distributivo das políticas sociais. A controladoria e a
governança na Gestão Pública. O papel do governo na
preservação do meio ambiente. As organizações sociais
na reforma do Estado Brasileiro. A provisão de Serviços
Sociais através de organizações. Organizações públicas
não estatais: aspectos gerais. Parcerias público-
privadas: Aspectos contábeis. Bens de infraestrutura:
Aspectos contábeis. Manual de Contabilidade Aplicada
ao Setor Público (MCASP – 6ª edição), da Secretaria
do Tesouro Nacional (STN) e Lei nº 4.320/1964. NBC T
16 – Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao
Setor Público: Conceituação, objeto e campo de
aplicação. Demonstração do fluxo de caixa e Notas
Explicativas às Demonstrações Contábeis. Avaliação
e mensuração de ativos e passivos; Reavaliação,
redução ao valor recuperável, depreciação, amortização
e exaustão; Provisões, passivos contingentes e ativos
contingentes. Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF
– 5ª edição) e Lei complementar nº 101/2000.
Noções de Direito Administrativo: Licitação: conceito,
princípios, finalidade e objeto, obrigatoriedade; normas
gerais e suplementares de licitação e contratos (Lei Federal
nº 8.666, de 21/06/93, e alterações vigentes); dispensa;
inexigibilidade e vedação; modalidades e tipos de licitação;
procedimento; revogação e anulação; recursos; sanções.
Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000 (Lei da
Responsabilidade Fiscal). Lei 9.717/1998 (acessível no
sítio www.planalto.gov.br). Resolução CMN 3.922/2010
(Conselho Monetário Nacional – acessível no
www.bcb.gov.br/?CMN) Noções de estatística.
Administração Orçamentária e Financeira: Orçamento
público: Princípios orçamentários; Diretrizes
orçamentárias; Processo orçamentário; Métodos,
técnicas e instrumentos do orçamento público; normas
legais aplicáveis. Receita pública: categorias, fontes,
estágios; dívida ativa. Despesa pública: categorias,
estágios. Regime de Adiantamento. Restos a pagar.
Despesas de exercícios anteriores. Licitação e
contratações públicas. Regime jurídico da Licitação e
dos contratos administrativos: obrigatoriedade, dispensa,
inexigibilidade e vedação da licitação; procedimentos,
anulação e revogação; modalidades de licitação. Lei
Federal nº 8.666/1993 e legislação posterior. Convênios
e congêneres. Lei de Responsabilidade Fiscal:
Administração financeira; Objetivos, metas, abrangência
e definição de Finanças Públicas; Conceito de déficit
público; financiamento do déficit; Resultado Fiscal do
Governo (Necessidade de Financiamento do Setor Público
– NFSP): Resultado Primário e Resultado Nominal.
LEGISLAÇÃO: Lei Orgânica Do Município: Título II
– Das Garantias Individuais e Sociais; Capítulo I – Dos
princípios fundamentais; Capítulo II – Dos direitos do
habitante do Município; Título V – Da Administração
Pública; Capítulo II – Da Descentralização
Administrativa; Capítulo III – Dos servidores públicos
municipais, artigo 89;  Título VII – Dos Bens Municipais;
Título XI – Das Finanças e do Orçamento, exceto
artigos 316 ao 320; 331 e do 334 ao 337; Lei Federal
n.º 12.527/2011 (Lei de Acesso À Informação):
Capítulo I – Disposições Gerais; Capítulo II – Do Acesso
à informação e da Sua Divulgação; Capítulo III – Do
Procedimento de Acesso à Informação; Capítulo V –
Das Responsabilidades; Direito Constitucional:
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988
(com as alterações introduzidas pelas Emendas
Constitucionais); Dos Princípios Fundamentais (arts.
1º a 4º); Dos Direitos e Garantias Fundamentais (arts.
5º ao 11); Da Organização do Estado; Da Organização
político-administrativa da República Federativa do Brasil
(arts. 18 e 19); Da Administração Pública (arts. 37 a 41);
Da Organização dos Poderes; Do Poder Legislativo (arts.
44 a 47, 59); Do Poder Executivo (arts. 76 a 83); Direito
Administrativo e Administração Pública: Direito
Administrativo: conceito, fontes e evolução; Da
Administração Pública: conceito, princípios, finalidade.
Administração Pública direta e indireta, entidades
políticas e administrativas, órgãos e agentes públicos,
poderes e deveres do administrador público. Ato
Administrativo: conceito, requisitos, atributos,
classificação, espécies, motivação e invalidação.
Procedimento Administrativo; Lei Municipal 6056/2005:
TÍTULO I - Do Instituto De Previdência Dos
Funcionários Públicos Municipais De Guarulhos –
IPREF; TÍTULO II - Dos Segurados E Dos Beneficiários;
TÍTULO III - Do Plano De Benefícios; TÍTULO IV - Do
Plano De Custeio; Lei Municipal 1429/1968: TÍTULO
II - Do Provimento E Da Vacância; TÍTULO III - Dos
Direitos E Das Vantagens; TÍTULO IV - Do Regime
Disciplinar; TÍTULO V - Do Processo Disciplinar.

ANEXO III
DA DESCRIÇÃO SUMÁRIA DOS CARGOS

CÓD. 01 - AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO G
LEI Nº 7.257, DE 10 DE ABRIL DE 2014
Art. 4º São atribuições dos cargos de Agente de
Administração níveis “ G ”(...) - assistir na realização
do trabalho administrativo na unidade em que estiver
lotado, por  meio da  organização,  produção e controle
de documentos, processos, dados e informações;
II - atender aos munícipes e outros servidores,
pessoalmente e por telefone;
III - preparar relatórios, ofícios, cartas, memorandos,
planilhas e demais expedientes
relativos às atividades de sua competência;
IV - participar de comissões, grupos de trabalho ou de
estudos, quando designado por seu superior hierárquico;
V - obedecer às normas de segurança;
VI - executar outras atividades afins à sua unidade
funcional, a partir das necessidades e demandas da
área e de conformidade com as orientações dadas pela
sua chefia imediata;
VII - operar equipamentos e sistemas de informática e
outros, quando autorizado e
Necessário ao exercício das demais atividades;
VIII - manter organizados, limpos e conservados os
materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho,
sob sua responsabilidade.
CÓD. 02 – ASSISTENTE SOCIAL
LEI Nº 7.023, DE 3 DE ABRIL DE 2012.
Art. 17. São atribuições do cargo público de AGENTE
Social:
I - prestar serviços de serviço social a indivíduos e
grupos, utilizando princípios, técnicas e métodos de
serviço social de forma a identificar, analisar e
encaminhar seus problemas e necessidades básicas
para possíveis soluções; e
II- realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais,
informações e pareceres sobre as situações
apresentadas.
CÓD. 03 – CONTADOR AUTÁRQUICO
LEI Nº 7.023, DE 3 DE ABRIL DE 2012
Art. 14. São atribuições do cargo público de Contador
Autárquico:
I - planejar e executar as atividades relacionadas aos
serviços de contabilidade;
II - elaborar balanço patrimonial, balancetes mensais,
balanço geral anual e Relatório Resumido da Execução
Orçamentária - RREO;
III - controlar o orçamento e sua execução;
IV - atender e executar as normas e procedimentos
editados pelos entes de controles; e
V - prestar assessoria nos assuntos pertinentes
CÓD. 04 – PROCURADOR AUTÁRQUICO
LEI Nº 7.023, DE 3 DE ABRIL DE 2012.
Art. 6º São atribuições do cargo público de Procurador
Autárquico:
I - exercer a representação judicial e extrajudicial,
mediante procuração outorgada pelo representante legal
do Instituto;
II - exercer atividades administrativas de consultoria e
contencioso;
III - elaborar pareceres jurídicos, mediante solicitação,
sobre a constitucionalidade e legalidade dos atos da
administração;
IV - apurar a liquidez e certeza dos créditos, de qualquer
natureza, inerentes às suas  atividades, inscrevendo-
os em dívida ativa, para fins de cobrança amigável ou
judicial;
V - assessorar na elaboração de contratos, convênios
e outros ajustes; e
VI - outras atividades que lhe forem cometidas por
delegação dos superiores hierárquicos, inerentes ao
cargo.

ANEXO IV
DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CÓD. 01 – AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO G
LÍNGUA PORTUGUESA:  Interpretação de texto.
Acentuação gráfica. Ortografia. Divisão silábica.
Pontuação. Adjetivos e substantivos (flexão). Verbos
(tempos, modos e vozes). Pronome (emprego e
colocação). Crase. Concordância verbal e nominal.
Regência verbal e nominal. Estrutura e formação das
palavras. Sintaxe: termos essenciais, integrantes e
acessórios da oração. Significação das palavras:

sinônimos, antônimos, parônimos e homônimos.
MATEMÁTICA: Números inteiros e racionais: operações
(adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação);
expressões numéricas; múltiplos e divisores de números
naturais; problemas. Frações e operações com frações.
Números e grandezas proporcionais: razões e
proporções; divisão em partes proporcionais; regra de
três simples e composta; porcentagem e problemas.
Sistema métrico: medidas de tempo, superfície e
capacidade.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Técnicas de
arquivamento. Redação oficial (ofícios, cartas,
relatórios, memorandos, circulares e atas). Atendimento
telefônico e presencial. Trabalho em equipe. Liderança.
Ética profissional. Rotinas administrativas. Pacote Office
2010  (Word, Excel, Power Point).
LEGISLAÇÃO: Lei Orgânica Do Município: Título II
– Das Garantias Individuais e Sociais; Capítulo I – Dos
princípios fundamentais; Capítulo II – Dos direitos do
habitante do Município; Título V – Da Administração
Pública; Capítulo II – Da Descentralização
Administrativa; Capítulo III – Dos servidores públicos
municipais, artigo 89;  Título VII – Dos Bens Municipais;
Título XI – Das Finanças e do Orçamento, exceto
artigos 316 ao 320; 331 e do 334 ao 337; Lei Federal
n.º 12.527/2011 (Lei de Acesso À Informação):
Capítulo I – Disposições Gerais; Capítulo II – Do Acesso
à informação e da Sua Divulgação; Capítulo III – Do
Procedimento de Acesso à Informação; Capítulo V –
Das Responsabilidades; Direito Constitucional:
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988
(com as alterações introduzidas pelas Emendas
Constitucionais); Dos Princípios Fundamentais (arts.
1º a 4º); Dos Direitos e Garantias Fundamentais (arts.
5º ao 11); Da Organização do Estado; Da Organização
político-administrativa da República Federativa do Brasil
(arts. 18 e 19); Da Administração Pública (arts. 37 a 41);
Da Organização dos Poderes; Do Poder Legislativo (arts.
44 a 47, 59); Do Poder Executivo (arts. 76 a 83); Direito
Administrativo e Administração Pública: Direito
Administrativo: conceito, fontes e evolução; Da
Administração Pública: conceito, princípios, finalidade.
Administração Pública direta e indireta, entidades
políticas e administrativas, órgãos e agentes públicos,
poderes e deveres do administrador público. Ato
Administrativo: conceito, requisitos, atributos,
classificação, espécies, motivação e invalidação.
Procedimento Administrativo; Lei Municipal 6056/2005:
TÍTULO I - Do Instituto De Previdência Dos
Funcionários Públicos Municipais De Guarulhos –
IPREF; TÍTULO II - Dos Segurados E Dos Beneficiários;
TÍTULO III - Do Plano De Benefícios; TÍTULO IV - Do
Plano De Custeio; Lei Municipal 1429/1968: TÍTULO
II - Do Provimento E Da Vacância; TÍTULO III - Dos
Direitos E Das Vantagens; TÍTULO IV - Do Regime
Disciplinar; TÍTULO V - Do Processo Disciplinar.
CÓD. 02 – ASSISTENTE SOCIAL
LÍNGUA PORTUGUESA:  Interpretação de texto.
Acentuação gráfica. Ortografia. Divisão silábica.
Pontuação. Adjetivos e substantivos (flexão). Verbos
(tempos, modos e vozes). Pronome (emprego e
colocação). Crase. Concordância verbal e nominal.
Regência verbal e nominal. Estrutura e formação das
palavras. Sintaxe: termos essenciais, integrantes e
acessórios da oração. Significação das palavras:
sinônimos, antônimos, parônimos e homônimos.
MATEMÁTICA: Números inteiros e racionais: operações
(adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação);
expressões numéricas; Frações e operações com
frações. Números e grandezas proporcionais: razões e
proporções; divisão em partes proporcionais; regra de
três simples e composta; porcentagem e problemas.
Noções de estatística.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Principais correntes
filosóficas do século XX e sua influência no Serviço
Social: marxismo, neotomismo, neo-positivismo,
fenomenologia. O processo de trabalho e relações sociais
na sociedade contemporânea. Crise capitalista e
transformações no mundo do trabalho. Os impactos no
Serviço Social brasileiro. Questão social e defesa de
direitos no horizonte da ética profissional. O Código de
Ética Profissional: valores éticos, morais e profissionais.
As instituições de direito no Brasil: direitos e garantias
fundamentais da cidadania. Constituição Federal, LOAS,
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CÓD. 04 – PROCURADOR AUTÁRQUICO
LÍNGUA PORTUGUESA:  Interpretação de texto.
Acentuação gráfica. Ortografia. Divisão silábica.
Pontuação. Adjetivos e substantivos (flexão). Verbos
(tempos, modos e vozes). Pronome (emprego e
colocação). Crase. Concordância verbal e nominal.
Regência verbal e nominal. Estrutura e formação das
palavras. Sintaxe: termos essenciais, integrantes e
acessórios da oração. Significação das palavras:
sinônimos, antônimos, parônimos e homônimos.
MATEMÁTICA: Números inteiros e racionais: operações
(adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação);
expressões numéricas; Frações e operações com
frações. Números e grandezas proporcionais: razões e
proporções; divisão em partes proporcionais; regra de
três simples e composta; porcentagem e problemas.
Noções de estatística. Juros simples.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Direito
Constitucional: Constituição: conceito e conteúdo,
leis constitucionais, complementares e ordinárias.
Estado Federal: a União, os Estados, os Municípios, o
Distrito Federal e os Territórios. Descentralização e
cooperação administrativa na federação brasileira:
territórios federais, regiões de desenvolvimento, regiões
metropolitanas. Posição do Município na Federação
Brasileira, criação e organização dos Municípios.
Intervenção nos Municípios. Separação dos poderes,
delegação. Poder Legislativo: composição e atribuições.
Processo Legislativo. Poder Executivo: composição e
atribuições. Poder Judiciário: composição e atribuições.
Direitos e garantias individuais, remédios constitucionais:
“habeas corpus”, mandado de segurança, ação popular,
direito de petição. Controle de constitucionalidade das
leis, sistemas, controle jurisdicional, efeitos.
Inconstitucionalidade das leis: declaração e não
cumprimento de leis inconstitucionais. Eficácia,
aplicação, interpretação e integração das normas
constitucionais, leis complementares à Constituição, a
injunção. Princípios e normas referentes à
Administração direta e indireta. Regime jurídico dos
servidores públicos civis. Princípios constitucionais do
orçamento. Bases e valores da ordem econômica e
financeira. Política urbana: bases constitucionais do
direito urbanístico. Da Ordem Social. Constituição
Federal de 1998 – Dos Direitos e Deveres Individuais e
Coletivos. – Dos Direitos Políticos. Direito Civil: Lei,
espécies, eficácia no tempo e no espaço, retroatividade
e irretroatividade das leis, interpretação, efeitos, solução
de conflitos intertemporais e espaciais de normas
jurídicas. Das pessoas: conceito, espécies, capacidade,
domicílio. Fatos Jurídicos. Ato jurídico: noção,
modalidades, formas extrínsecas, pressupostos da
validade, defeitos, vícios, nulidades. Ato ilícito. Negócio
jurídico. Prescrição e decadência. Bens: das diferentes
classes de bens. Da posse e sua classificação:
aquisição, efeitos, perda e proteção possessória. Da
propriedade em geral: propriedade imóvel, formas de
aquisição e perda; condomínio em edificações. Direito
do autor: noções gerais, direitos morais e patrimoniais,
domínio público, relações do Estado com o Direito do
Autor. Dos direitos reais sobre coisas alheias:
disposições gerais, servidões, usufruto, penhor,
hipoteca. Dos direitos de vizinhança, uso nocivo da
propriedade. Dos registros públicos. Das obrigações:
conceito, estrutura, classificação e modalidades.
Efeitos, extinção e inexecução das obrigações. Dos
contratos: disposições gerais. Dos contratos bilaterais,
da evicção. Das várias espécies de contratos: da compra
e venda, da locação, do depósito. Enriquecimento sem
causa. Da responsabilidade civil do particular. Direito
material ambiental. Direito do consumidor: princípios
fundamentais da Lei 8078/90, conceitos, indenização
por dano material e moral. Estatuto da Criança e do
Adolescente. Direito Processual Civil: Princípios
constitucionais do Processo Civil. Princípios gerais do
Processo Civil. O Processo Civil nos sistemas de
controle da constitucionalidade. Ação direta. Declaração
incidental de inconstitucionalidade. Ações civis
constitucionais. Jurisdição contenciosa e jurisdição
voluntária: distinção. Competência: conceito, espécies,
critérios determinativos. Conflitos de competência.
Formação, suspensão e extinção do processo. Atos
processuais: classificação, forma, prazo, tempo e lugar.
Procedimento ordinário. Procedimento sumário e
especial. Petição inicial, resposta do réu, revelia,
intervenção de terceiros, litisconsórcio e assistência.
Dos procedimentos especiais. Das Ações
reivindicatórias e possessórias. Da Ação de Nunciação
de Obra Nova. Dos Embargos de Terceiros, usucapião.
Antecipação da tutela de mérito. Julgamento conforme
o estado do processo. Provas: noções gerais, sistema,
classificação, espécies. Audiência. Sentença e coisa
julgada. Recursos: noções gerais, sistema, espécies.
Execução: partes, competência, requisitos, liquidação
de sentença. Das diversas espécies de execução,
embargos do devedor, execução contra a Fazenda
Pública. Exceção de pré-executividade. Intervenção.
Do Processo cautelar. Mandado de Segurança (individual
e coletivo). Mandado de Injunção. Habeas data. Tutela
antecipada nas ações coletivas. Ação popular. Ação
Civil Pública. Ação Monitória. Ação Declaratória
Incidental. Execução Fiscal. – Lei 6.830/80. Ação de
Consignação em Pagamento. Ação de Despejo. Ação
de desapropriação. Procedimentos especiais de
proteção ao meio ambiente, ao consumidor, à criança e
ao adolescente. Processos nos tribunais. Uniformização
de jurisprudência. Declaração de inconstitucionalidade.
Ação rescisória. Arbitragem. Ação Direta de
Inconstitucionalidade. A Fazenda Pública no Processo
Civil. Prazos. Prerrogativas. Direito Administrativo:
Princípios constitucionais do Direito Administrativo.
Controle interno e externo da Administração Pública
(Tribunal de Contas e Judiciário). Administração Pública:
conceito, órgão da administração; hierarquia.
Administração Indireta: conceito, autarquia, sociedade
de economia mista, empresa pública, fundações.
Controle da administração indireta. Serviço Público:
conceito, classificação, formas de prestação. Atos
administrativos: noção, elementos, atributos, espécies.
Atos administrativos: validade e invalidade, anulação e
revogação, controle jurisdicional dos atos
administrativos. Atos administrativos: discricionariedade

e vinculação, desvio de poder. Procedimento
administrativo: conceito, 28 princípios, requisitos,
objetivos e fases. Poder de polícia. Licitação: natureza
jurídica, finalidades. Licitação: dispensa e inexigibilidade.
Contratos administrativos: conceito, peculiaridades,
espécies. Bens públicos: regime jurídico e classificação.
Bens públicos: formas de utilização, concessão,
permissão e autorização de uso; alienação. Agentes
públicos. Servidores públicos: conceito, categorias,
direitos e deveres. Cargo, emprego e função: normas
constitucionais, provimento, vacância.
Responsabilidade dos agentes públicos: civil,
administrativa e criminal. Processo administrativo
disciplinar. Desapropriação: noção, desapropriação por
utilidade pública, necessidade pública, interesse social.
Limitações administrativas. Função social da
propriedade. Responsabilidade civil do estado,
responsabilidade dos agentes públicos. Meio ambiente
e proteção ambiental. Proteção de mananciais. Tutela.
Direito Urbanístico, Lei Lehmann (Lei Federal nº 6.766,
de 19 de dezembro de 1.979). Improbidade
Administrativa: Lei Federal nº 8.429/92. Direito
Tributário: Definição e conteúdo do direito tributário,
noção de tributo e suas espécies. O imposto, a taxa e
a contribuição de melhoria; outras contribuições. Fontes
do direito tributário, fontes primárias: a Constituição,
leis complementares, tratados e convenções
internacionais, resoluções do Senado, leis ordinárias,
leis delegadas, decretos-leis; fontes secundárias:
decretos regulamentares, as normas complementares
a que se refere o artigo 100 do Código Tributário Nacional.
O Sistema Constitucional Tributário Brasileiro, princípios
constitucionais tributários, competências tributárias,
discriminação das receitas tributárias, limitações
constitucionais ao poder de tributar. Vigência e aplicação
da legislação tributária no tempo e no espaço.
Interpretação e integração da legislação tributária. O
fato gerador da obrigação tributária. Obrigação tributária
principal e acessória, hipótese de incidência e fato
imponível. Capacidade tributária. Sujeito ativo da
obrigação tributária, para fiscalidade. Sujeito passivo
da obrigação tributária, direto e indireto.
Responsabilidade pelo tributo e responsabilidade por
infrações. Denúncia espontânea. Imunidade e isenção
tributária, anistia. O crédito tributário, constituição do
crédito tributário; lançamento, definição, modalidade e
efeitos do lançamento; suspensão do crédito tributário,
modalidades; extinção do crédito tributário, modalidades;
exclusão do crédito tributário. Garantias e privilégios do
crédito tributário. Preferências e cobrança em falência;
responsabilidade dos sócios em sociedade por quotas
de responsabilidade limitada; alienação de bens em
fraude à Fazenda Pública. Dívida ativa, inscrição do
crédito tributário, requisitos legais dos termos de
inscrição, presunção de certeza e liquidez da dívida
inscrita, emendas e substituições de certidão de dívida
ativa. Infrações e sanções tributárias. Conceito e
natureza jurídica do ilícito tributário e dos crimes
tributários. Tutela tributária: procedimento administrativo
tributário e processo judicial tributário. A execução fiscal.
Mandado de segurança, ação anulatória de débito fiscal,
ação de repetição de indébito tributário, ação de
consignação em pagamento, ação declaratória de
inexistência de relação jurídico-tributária. Ação cautelar
fiscal. Tributos municipais. Direito do Trabalho:
Relação de Trabalho. Natureza jurídica. Caracterização.
Sujeitos da relação de emprego: empregado,
empregador, autônomos, avulsos, temporários.
Sucessão de empregadores. Contrato de Trabalho:
definição. Diferenças entre contrato de trabalho e locação
de serviços, empreitada, representação comercial,
mandato, parceria. Espécies e efeitos. Alteração.
Término. Remuneração. Conceito. Distinção entre
remuneração e salário. Repousos. Férias. Condições
de registro e funcionamento. Atividades e prerrogativas.
A Fazenda Pública perante a Justiça do Trabalho.
Prerrogativas. Direito Penal: Código Penal (com as
alterações legais até o último dia de inscrição) – Dos
Crimes contra a Administração Pública; Dos Crimes
contra a Administração da Justiça; Dos Crimes contra
a Fé Pública; Dos Crimes praticados por particular
contra a Administração em geral; Dos Crimes contra a
Incolumidade Pública; Da Aplicação da Lei Penal; Do
Crime; Da Imputabilidade; Do Concurso de Pessoas;
Das Penas; Da Extinção da Punibilidade. Direito
Processual Penal: Código de Processo Penal (com as
alterações legais até o último dia de inscrição) – Do
Inquérito Policial; Da Ação Penal; Da Ação Civil; Da
Competência; Das Questões e Processos Incidentes;
Da Prova; Da Prisão e da Liberdade Provisória; Das
Citações e Intimações; Da Sentença; Do Processo
Comum; Dos Processos Especiais; Das Nulidades e
dos Recursos em Geral; Do Habeas Corpus e seu
Processo; Da Execução. Decreto-lei nº 201, de 27/02/
67 – Responsabilidade dos Prefeitos e dos Vereadores.
Lei nº 4.898, de 09/12/65 – Processo de
Responsabilidade Administrativa Civil e Criminal, contra
Autoridades que, no exercício das funções, cometerem
abusos (abuso de autoridade). Lei nº 8.072, de 25/07/
90 – Crimes Hediondos. Direito Previdenciário:
Normativas do Regime Geral e Normativas do Regime
Próprio. Seguridade Social na Constituição de 1988;
Regimes da Seguridade Social; Beneficiários do Regime
Geral da Previdência Social; Prestações Previdenciárias;
Auxílio Doença e Aposentadorias; Fiscalização e
Cobrança das Contribuições Previdenciárias; Prescrição
e Decadência; Custeio da Seguridade Social; da Saúde;
Assistência Social. Lei Orgânica Do Município: Título
II – Das Garantias Individuais e Sociais; Capítulo I –
Dos princípios fundamentais; Capítulo II – Dos direitos
do habitante do Município; Título V – Da Administração
Pública; Capítulo II – Da Descentralização
Administrativa; Capítulo III – Dos servidores públicos
municipais, artigo 89;  Título VII – Dos Bens Municipais;
Título XI – Das Finanças e do Orçamento, exceto
artigos 316 ao 320; 331 e do 334 ao 337; Lei Federal
n.º 12.527/2011 (Lei de Acesso À Informação):
Capítulo I – Disposições Gerais; Capítulo II – Do Acesso
à informação e da Sua Divulgação; Capítulo III – Do
Procedimento de Acesso à Informação; Capítulo V –
Das Responsabilidades; Direito Constitucional:
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988

(com as alterações introduzidas pelas Emendas
Constitucionais); Dos Princípios Fundamentais (arts.
1º a 4º); Dos Direitos e Garantias Fundamentais (arts.
5º ao 11); Da Organização do Estado; Da Organização
político-administrativa da República Federativa do Brasil
(arts. 18 e 19); Da Administração Pública (arts. 37 a 41);
Da Organização dos Poderes; Do Poder Legislativo (arts.
44 a 47, 59); Do Poder Executivo (arts. 76 a 83); Direito
Administrativo e Administração Pública: Direito
Administrativo: conceito, fontes e evolução; Da
Administração Pública: conceito, princípios, finalidade.
Administração Pública direta e indireta, entidades
políticas e administrativas, órgãos e agentes públicos,
poderes e deveres do administrador público. Ato

Administrativo: conceito, requisitos, atributos,
classificação, espécies, motivação e invalidação.
Procedimento Administrativo; Lei Municipal 6056/2005:
TÍTULO I - Do Instituto De Previdência Dos Funcionários
Públicos Municipais De Guarulhos – IPREF; TÍTULO II -
Dos Segurados E Dos Beneficiários; TÍTULO III - Do
Plano De Benefícios; TÍTULO IV - Do Plano De Custeio;
Lei Municipal 1429/1968: TÍTULO II - Do Provimento E
Da Vacância; TÍTULO III - Dos Direitos E Das Vantagens;
TÍTULO IV - Do Regime Disciplinar; TÍTULO V - Do
Processo Disciplinar.  Lei 8666/93, Lei de acesso à
informação. Lei 8429/1992 – Lei de Improbidade
Administrativa e Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de
Responsabilidade Fiscal. DEFICIÊNCIA

ANEXO V
MODELO DE FORMULARIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARULHOS– IPREF
EDITAL 01/2016

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS
NOME: _______________________________________________________________________________________
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: __________________________________________
NÚMERO DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE: ____________________________________________________
CARGO PARA O/A QUAL SE INSCREVEU, BEM COMO O RESPECTIVO CÓDIGO: _________________________
ENDEREÇO COMPLETO: ________________________________________________________________________
A FUNDAMENTAÇÃO OU O EMBASAMENTO, COM AS DEVIDAS RAZÕES DO RECURSO:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LOCAL, DATA E ASSINATURA DO CANDIDATO.

Realização:
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CRONOLOGIA DE PAGAMENTO
“Cumprindo as exigências do Artigo 1º da Lei Municipal
n.º 5.209 de 01 de outubro de 1998 e artigo 5º da Lei
Federal n.º8666/93, encontram-se afixadas nos Átrios
da Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A -
Proguaru, para conhecimento público, a justificativa
dos pagamentos que serão efetuados fora da ordem
cronológica de pagamento aos seguintes credores”:
CREDOR: A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA
LTDA.
PROCESSO: 338/2015
OBJETO: Locação de equipamentos.
VALOR: R$84.487,24 (oitenta e quatro mil,
quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte e quatro
centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 12/06/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicar ia em
prejuízos ao relevantes serviços prestados pela
Proguaru à municipalidade.
CREDOR: A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA
LTDA
PROCESSO: 334/2015
OBJETO: Locação de caminhões.
VALOR: R$115.512,76 (cento e quinze mil, quinhentos
e doze reais e setenta e seis centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 20/05/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicar ia em
prejuízos ao relevantes serviços prestados pela
Proguaru à municipalidade.
CREDOR: AFER INDUSTRIAL LTDA
PROCESSO: 333/2014
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento
de grelha articulada.
VALOR: R$2.081,10 (dois mil e oitenta e um reais e
dez centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 06/07/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicar ia em
prejuízos ao relevantes serviços prestados pela
Proguaru à municipalidade.
CREDOR: ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP
COMPRA DIRETA
OBJETO: Consertos e reparos em veículos.
VALOR: R$760,00 (setecentos e sessenta reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 03-17/07/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o
reparo de veículos util izados em atividades de
relevante interesse público.
CREDOR: ARDO DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE
PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
PROCESSO: 168/2016
OBJETO: Registro de preços para materiais elétricos.
VALOR: R$1.723,40 (um mil, setecentos e vinte e
três reais e quarenta centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 20/07/2016.
JUSTIFICATIVA: A interrupção do pagamento destes
serviços, causaria grandes transtornos ao municipio,
consideradas de relevante interesse público.
CREDOR: B.A. DE SOUZA - EPP.
COMPRA DIRETA
OBJETO: Aquisição de materiais.
VALOR: R$800,00 (oitocentos reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 01/08/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o
fornecimento de materiais utilizados em atividades
de relevante interesse público.
CREDOR: BERTOLOCINE COM. E REP PECAS
AUT. LTDA
PROCESSO: 381/2014
OBJETO: Prestação de serviço para substituição de
molas.
VALOR: R$5.847,44 (cinco mil, oitocentos e quarenta
e sete reais e quarenta e quatro centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 09/07/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia
serviços de relevante interesse público.
CREDOR: CAMPINAS MILITARY DEFENSE LTDA-EPP
PROCESSO: 080/2016
OBJETO: Registro de preços para botinas de
segurança
VALOR: R$9.803,10 (nove mil, oitocentos e três reais
e dez centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 09-15-27/07/2016.
JUSTIFICATIVA: A interrupção do pagamento destes
serviços, causaria grandes transtornos ao municipio,
consideradas de relevante interesse público.
CREDOR: CENTER SPONCHIADO LTDA-ME
PROCESSO: 165/2016
OBJETO: Registro de preços para materiais elétricos.
VALOR: R$201,20 (duzentos e um reais e vinte
centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 24/07/2016.
JUSTIFICATIVA: A interrupção do pagamento destes
serviços, causaria grandes transtornos na realização
da obra, consideradas de relevante interesse público.
CREDOR: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA
ESCOLA CIEE
PROCESSO: 155/2015
OBJETO: Contratação de empresa especializada em
realização de seleção pública de estágios matriculados
em instituição de ensino superior devidamente
reconhecida pelo MEC. )
VALOR: R$210,00 (duzentos e dez reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 31/07/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia
serviços de rlevante interesse público.
CREDOR: CEPAC - CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA
PROCESSO: 419/2015
OBJETO: Contratação de empresa para realização de
exames laboratoriais.
VALOR: R$6.462,34 (seis mil, quatrocentos e sessenta
e dois reais e trinta e quatro centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 06/07/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicar ia em
prejuízos para o desenvolvimento dos trabalhos
executados pela Proguaru.
CREDOR: COMERCIAL CARPAM LTDA
PROCESSO: 462/2015
OBJETO: Registro de preços para areia média lavada.
VALOR: R$6.808,57 (seis mil, oitocentos e oito reais

PROGUARU e cinquenta e sete centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 01-06-14-17-20-23-28-29/
07/2016.
JUSTIFICATIVA: A falta do pagamento, poderia causar
transtornos na realização serviços essenciais ao
municipio.
CREDOR: COMERCIAL MACER LTDA-ME
COMPRA DIRETA
OBJETO: Aquisição de material elétrico.
VALOR: R$614,80 (seiscentos e quatorze reais e
oitenta centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 26/07/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o
fornecimento de materiais utilizados em atividades
de relevante interesse público.
CREDOR: COMÉRCIO DE TINTAS MACHADO
LTDA
COMPRA DIRETA
OBJETO: Aquisição de ferramentas e dispositivos.
VALOR: R$1.609,56 (um mil, seiscentos e nove reais
e cinquenta e seis centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 13-14/07/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o
fornecimento de ferramentas utilizadas em atividades
de relevante interesse público.
CREDOR: COMÉRCIO E RENOVADORA DE
PERSIANAS GALVÃO LTDA-ME
COMPRA DIRETA
OBJETO: Aquisição de materiais.
VALOR: R$330,00 (trezentos e trinta reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 23/06/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o
fornecimento de materiais utilizados em atividades
de relevante interesse público.
CREDOR: COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS
LTDA. EPP
PROCESSO: 018/2016
OBJETO: Registro de preços para fornecimento de
materiais de limpeza e botas de PVC.
VALOR: R$1.676,50 (um mil, seiscentos e setenta e
seis reais e cinquenta centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 17/07/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicar ia em
prejuízos para o desenvolvimento dos trabalhos
executados pela Proguaru.
CREDOR: CONCRECITY PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EM CONCRETO LTDA
PROCESSO: 081/2016
OBJETO: Fornecimento de concreto usinado
VALOR: R$8.168,92 (oito mil, cento e sessenta e oito
reais e noventa e dois centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 02-15-23/07/2016.
JUSTIFICATIVA: A falta do pagamento, poderia causar
transtornos na realização da obra realizada por esta
empresa que é considerada essencial para à
comunidade.
CREDOR: CONTAINERS FLADAFI LTDA. - EPP.
PROCESSO: 213/2015
OBJETO: Locação de container habitável com 02
sanitários e 02 lavatórios, nas medidas aproximadas
de 2,30 x2,0 com frete de entrega e retirada.
VALOR: R$230,00 (duzentos e trinta reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 24/07/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a
locação, ocasionando problemas nas atividades
cotidianas da empresa que são de relevante interesse
público.
CREDOR: CPA COMERCIAL E IMPORTAÇÃO DE
PNEUS LTDA
PROCESSO: 214/2016
OBJETO: Registro de preços para pneus
VALOR: R$2.670,00 (dois mil, seiscentos e setenta
reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 21/07/2016.
JUSTIFICATIVA: A interrupção na entrega do material
causaria grandes transtornos na realização de diversas
obras, consideradas de relevante interesse público.
CREDOR: D. I. MOREIRA COMERCIAL DE AUTO
PEÇAS LTDA
COMPRA DIRETA
OBJETO: Consertos e reparos em máquinas e
equipamentos.
VALOR: R$4.820,00 (quatro mil, oitocentos e vinte
reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 18/06/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a
manutenção de equipamentos utilizados em atividades
de relevante interesse público.
CREDOR: DAVOP COMERCIAL EIRELI EPP
PROCESSO: 009/2016
OBJETO: Registro de preços para material hidráulico.
VALOR: R$2.827,72 (dois mil, oitocentos e vinte e
sete reais e setenta e dois centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 16/06-06-13-14/07/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicar ia em
prejuízos para o desenvolvimento dos trabalhos
executados pela Proguaru.
CREDOR: DAVOP COMERCIAL EIRELI EPP
PROCESSO: 087/2016
OBJETO: Registro de preços para materiais
hidráulicos.
VALOR: R$1.842,60 (um mil, oitocentos e quarenta e
dois reais e sessenta centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 03-23/07/2016.
JUSTIFICATIVA: A interrupção na entrega do material
causaria grandes transtornos na realização de diversas
obras, consideradas de relevante interesse público.
CREDOR: DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS
LTDA. ME
PROCESSO: 035/2016
OBJETO: Registro de preços para materiais elétricos.
VALOR: R$6.846,50 (seis mil, oitocentos e quarenta
e seis reais e cinquenta centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 01-15-23-28/07/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicar ia em
prejuízos para o desenvolvimento dos trabalhos
executados pela Proguaru.
CREDOR: ELETRO TERRIVEL LTDA
PROCESSO: 167/2016
OBJETO: Registro de preços para materiais elétricos.
VALOR: R$1.497,00 (um mil, quatrocentos e noventa
e sete reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 13/07/2016.
JUSTIFICATIVA: A interrupção do pagamento destes
serviços, causaria grandes transtornos ao municipio,
consideradas de relevante interesse público.
CREDOR: EMATELL COMERCIO DE MATERIAIS
ELÉTRICOS LTDA
COMPRA DIRETA
OBJETO: Aquisição de material elétrico.
VALOR: R$731,12 (setecentos e trinta e um reais e
doze centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 20/07-03/08/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o
fornecimento de materiais utilizados em atividades
de relevante interesse público.
CREDOR: F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
PROCESSO: 071/2015
OBJETO: Contratação de empresa para publicação
de editais e atos legais.
VALOR: R$1.548,42 (um mil, quinhentos e quarenta e
oito reais e quarenta e dois centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 02/08/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamenrto interromperia
serviços de interesse público.
CREDOR: FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS
LTDA
PROCESSO: 022/2016
OBJETO: Registro de preços para barras de apoio em
aço inoxidável.
VALOR: R$300,67 (trezentos reais e sessenta e sete
centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 14/07/2016.
JUSTIFICATIVA: A interrupção do pagamento destes
serviços, causaria grandes transtornos ao municipio,
consideradas de relevante interesse público.
CREDOR: FB DISTRIBUIDORA LTDA. ME
PROCESSO: 242/2015
OBJETO: Registro de preços para aquisição de
materiais de limpeza.
VALOR: R$4.188,00 (quatro mil, cento e oitenta e oito
reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 20/07/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento poderá implicar
na suspenção do fornecimento.
CREDOR: FER-MAX FERRAMENTAS LTDA. EPP
PROCESSO: 353/2015
OBJETO: Registro de preços para diversas
ferramentas, cadeados, pregos e parafusos.
VALOR: R$4.364,53 (quatro mil, trezentos e sessenta
e quatro reais e cinquenta e três centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 07-15-16-24/07/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicar ia em
prejuízos para o desenvolvimento dos trabalhos
executados pela Proguaru.
CREDOR: FERMIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA
PROCESSO: 339/2015
OBJETO: Locação de equipamentos.
VALOR: R$60.860,96 (sessenta mil, oitocentos e
sessenta reais e noventa e seis centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 04/06/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicar ia em
prejuízos ao relevantes serviços prestados pela
Proguaru à municipalidade.
CREDOR: FIRPAVI CONSTRUTORA E
PAVIMENTADORA S.A
PROCESSO: 372/2011
OBJETO: Contratação de empresa especializada para
execução de guias, sarjetas e sarjetões e
pavimentação asfáltica, pavimentação com blocos
de concreto intertravados e galeria para captação e
águas pluviais da Rua Antonina, Rua Caçapava, Rua
Cerro Azul (trecho II
VALOR: R$143.088,35 (cento e quarenta e três mil e
oitenta e oito reais e trinta e cinco centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 20/07/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento da impor tância
mencionada, causaria transtornos na rotina diária de
obras, ocasionando a interrupção de serviços
essenciais a coletividade.
CREDOR: FRIGORÍFICO AURELIO LTDA
PROCESSO: 063/2015
OBJETO: Registro de preços para café torrado e
moido.
VALOR: R$7.720,00 (sete mil, setecentos e vinte
reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 22/07/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamenrto interromperia
serviços de interesse público.
CREDOR: GUARU-PÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA - EPP
PROCESSO: 0021/2016
OBJETO: Aquisição de pães e bisnagas.
VALOR: R$44.807,00 (quarenta e quatro mil, oitocentos
e sete reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 20/04-14-29/05/2016.
JUSTIFICATIVA: A interrupção do pagamento destes
serviços, causaria grandes transtornos, consideradas
de relevante interesse público.
CREDOR: INA COMERCIAL LTDA. EPP
PROCESSO: 089/2015
OBJETO: Registro de preços para baldes, escovas e
vassouras.
VALOR: R$1.258,00 (um mil, duzentos e cinquenta e
oito reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 25/03-27/04/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia
serviços de interesse público.
CREDOR: INA COMERCIAL LTDA. EPP
PROCESSO: 117/2015
OBJETO: Registro de preços para fornecimento de
aço CA 50 e 60.
VALOR: R$20.365,75 (vinte mil, trezentos e sessenta
e cinco reais e setenta e cinco centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 16/03/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamenrto interromperia
serviços de interesse público.
CREDOR: INA COMERCIAL LTDA. EPP
PROCESSO: 354/2015
OBJETO: Registro de preços para tubos de ferro e
ferro em geral.
VALOR: R$3.512,70 (três mil, quinhentos e doze reais
e setenta centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 17-24/03-06/04-14/05/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicar ia em
prejuízos ao relevantes serviços prestados pela
Proguaru à municipalidade.
CREDOR: INA COMERCIAL LTDA. EPP
PROCESSO: 388/2015
OBJETO: Registro de preços referentes a portas,
batentes, fechaduras e dobradiças.
VALOR: R$963,96 (novecentos e sessenta e três reais
e noventa e seis centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 15-21/04/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicar ia em
prejuízos para o desenvolvimento dos trabalhos
executados pela Proguaru.
CREDOR: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PANIFICAÇÃO ROSA DE OURO LTDA
PROCESSO: 115/2014
OBJETO: Fornecimento e distribuição de desjejum.
VALOR: R$70.000,00 (setenta mil reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 02/04-06/05-03/06/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicar ia em
prejuízos na alimentação dos funcionários que prestam
serviços relevantes à municipalidade.
CREDOR: INTERCITY LTDA
PROCESSO: 491/2015
OBJETO: Registro de preços para blocos de concreto.
VALOR: R$15.550,00 (quinze mil, quinhentos e
cinquenta reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 11-17-22-23/06/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicar ia em
prejuízos para o desenvolvimento dos trabalhos
executados pela Proguaru.
CREDOR: JELLYFRUIT FABRICAÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMEN
PROCESSO: 448/2015
OBJETO: Registro de preços para suco de fruta.
VALOR: R$10.288,08 (dez mil, duzentos e oitenta e
oito reais e oito centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 22/06/2016.
JUSTIFICATIVA: A falta do pagamento, poderia causar
transtornos nas atividades da empresa.
CREDOR: JLA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
PROCESSO: 275/2014
OBJETO: Contratação de empresa especializada para
o fornecimento e instalação de esquadrias, gradis e
portões metálicos em diversas unidades do município
de Guarulhos.
VALOR: R$34.340,50 (trinta e quatro mil, trezentos e
quarenta reais e cinquenta centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 12/02/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia
serviços de relevante interesse público.
CREDOR: JLA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO
LTDA
PROCESSO: 429/2014
OBJETO: Fornecimento e instalação de forros e
divisórias.
VALOR: R$30.131,43 (trinta mil, cento e trinta e um
reais e quarenta e três centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 18/02/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia
serviços de relevante interesse público.
CREDOR: JLA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
PROCESSO: 496/2011
OBJETO: Contratação de empresa especializada para
a Construção da EPG Carmela Dutra, Jardim
Presidente Dutra
VALOR: R$41.662,86 (quarenta e um mil, seiscentos
e sessenta e dois reais e oitenta e seis centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 01/01/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicar ia em
prejuízo ao relevante serviço prestado pela Proguaru
à municipalidade.
CREDOR: JOSÉ ROBERTO FRANCO MADEIRA ME
PROCESSO: 008/2016
OBJETO: Registro de preços para madeiras.
VALOR: R$8.178,48 (oito mil, cento e setenta e oito
reais e quarenta e oito centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 18/05-05-08-17/06-27-29/
07/2016.
JUSTIFICATIVA: A interrupção do pagamento destes
serviços, causaria grandes transtornos na realização
da obra, consideradas de relevante interesse público.
CREDOR: KM CRISTALINA COMERCIO DE AGUA
MINERAL EIRELI - EPP
PROCESSO: 398/2015
OBJETO: Forn. De água natural, sem gás em
vasilhame . (Marca Cristalina) .
VALOR: R$1.270,00 (um mil, duzentos e setenta reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 31/07/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicar ia em
prejuízos na entrega de água mineral essencial para a
hidratação do funcionários.
CREDOR: LCPAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA
PROCESSO: 486/2015
OBJETO: Registro de Preços para baterias
VALOR: R$2.337,04 (dois mil, trezentos e trinta e
sete reais e quatro centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/07/2016.
JUSTIFICATIVA: A interrupção do pagamento destes
serviços, causaria grandes transtornos na realização
da obra, consideradas de relevante interesse público.
CREDOR: LEGACY PRODUTOS PARA
SANEAMENTO EIRELI EPP
PROCESSO: 476/2015
OBJETO: Registro de preços para tampão de ferro
fundido.
VALOR: R$4.867,50 (quatro mil, oitocentos e sessenta
e sete reais e cinquenta centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 20/07/2016.
JUSTIFICATIVA: A interrupção do pagamento destes
serviços, causaria grandes transtornos na realização
da obra, consideradas de relevante interesse público.
CREDOR: LINCETRACTOR COMERCIO
IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA. EPP
COMPRA DIRETA
OBJETO: Consertos e reparos em máquinas e
equipamentos.
VALOR: R$1.709,49 (um mil, setecentos e nove reais
e quarenta e nove centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 23/07/2016.
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JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a
manutenção de equipamentos utilizados em atividades
de relevante interesse público.
CREDOR: MEGAFER COMERCIO DE FERRO E
AÇO LTDA. EPP
PROCESSO: 191/2015
OBJETO: Registro de preço para arame.
VALOR: R$2.242,05 (dois mil, duzentos e quarenta e
dois reais e cinco centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 09/07/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento destes produtos,
interromperia à prestação de serviços fundamentais
ao municipio.
CREDOR: MERCADAÇO COMÉRCIO DE FERRO
E AÇO LTDA
COMPRA DIRETA
OBJETO: Consertos e reparos em máquinas e
equipamentos.
VALOR: R$1.448,50 (um mil, quatrocentos e quarenta
e oito reais e cinquenta centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 22-24/07/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a
manutenção de equipamentos utilizados em atividades
de relevante interesse público.
CREDOR: NOA COMERCIO DE MATERIAIS PARA
CONSTRUÇAO E LOCAÇAO DE
PROCESSO: 247/2014
OBJETO: Contratação de empresa especializada na
prestação de serviços com Caminhão Leve, ¾,
equipado com baú, medindo 4.200mm de comprimento
por 2.200mm de largura e 2.200mm de altura, com
portas laterais ao lado direito e traseira, plataforma de
elevação hidrául
VALOR: R$24.956,24 (vinte e quatro mil, novecentos
e cinquenta e seis reais e vinte e quatro centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 08/06/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicar ia em
prejuízos ao relevantes serviços prestados pela
Proguaru à municipalidade.
CREDOR: NOA COMERCIO DE MATERIAIS PARA
CONSTRUÇAO E LOCAÇAO DE
PROCESSO: 335/2015
OBJETO: Locação de caminhões.
VALOR: R$94.394,80 (noventa e quatro mil, trezentos
e noventa e quatro reais e oitenta centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 09/06/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicar ia em
prejuízos ao relevantes serviços prestados pela
Proguaru à municipalidade.
CREDOR: NOA COMERCIO DE MATERIAIS PARA
CONSTRUÇAO E LOCAÇAO DE
PROCESSO: 337/2015
OBJETO: Locação de equipamentos.
VALOR: R$30.648,96 (trinta mil, seiscentos e quarenta
e oito reais e noventa e seis centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 08/06/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicar ia em
prejuízos ao relevantes serviços prestados pela
Proguaru à municipalidade.
CREDOR: NORTE SUL HIDROTECNOLOGIA E
COMÉRCIO LTDA
PROCESSO: 437/2015
OBJETO: Prestação de serviço para limpeza de galerias
com caminhão hidrovácuo.
VALOR: R$60.000,00 (sessenta mil reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 16/04-20/05/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicar ia em
prejuízos para o desenvolvimento dos trabalhos
executados pela Proguaru.
CREDOR: NUTRICIONALE COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA
COMPRA DIRETA
OBJETO: Aquisição de benefícios.
VALOR: R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 03/07/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o
fornecimento de benefícios para nossos funcionários,
que realizam atividades de relevante interesse público.
CREDOR: NUTRICIONALE COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA
PROCESSO: 0237/2015
OBJETO: Fornecimento de Açúcar Refinado
VALOR: R$2.100,00 (dois mil e cem reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 06/07/2016.
JUSTIFICATIVA: Material necessário para atender o
desgejum dos funcionários.
CREDOR: PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS
NACIONAL LTDA.
COMPRA DIRETA
OBJETO: Consertos e reparos em veículos.
VALOR: R$7.433,00 (sete mil, quatrocentos e trinta e
três reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 01-04-05-10-12-13/07/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o
reparo de veículos util izados em atividades de
relevante interesse público.
CREDOR: PATRICIA CRISTINA ABREU - EPP
PROCESSO: 285/2015
OBJETO: Fornecimento de óleo lubrificante, fluído de
freio e graxa
VALOR: R$2.260,00 (dois mil, duzentos e sessenta
reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 27/07/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicar ia em
prejuízos para o desenvolvimento dos trabalhos
executados pela Proguaru.
CREDOR: PEFIL COMERCIAL LTDA
COMPRA DIRETA
OBJETO: Consertos e reparos em máquinas e
equipamentos.
VALOR: R$938,60 (novecentos e trinta e oito reais e
sessenta centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 07-20/07/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a
manutenção de equipamentos utilizados em atividades
de relevante interesse público.
CREDOR: PLENACOM COMERCIAL LTDA.EPP
PROCESSO: 432/2014
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento
de tintas.
VALOR: R$204,00 (duzentos e quatro reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 13/07/2016.

JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicar ia em
prejuízos ao relevantes serviços prestados pela
Proguaru à municipalidade.
CREDOR: R.S.C. LOPES - ME
COMPRA DIRETA
OBJETO: Consertos e reparos em veículos.
VALOR: R$1.873,10 (um mil, oitocentos e setenta e
três reais e dez centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 01/08/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o
reparo de veículos util izados em atividades de
relevante interesse público.
CREDOR: REINALDO CARNEIRO BATISTA
VIDRACARIA - ME
PROCESSO: 276/2015
OBJETO: Registro de preços para fornecimento e
instalação de vidros.
VALOR: R$617,83 (seiscentos e dezessete reais e
oitenta e três centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 28/07/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicar ia em
prejuízos ao relevantes serviços prestados pela
Proguaru à municipalidade.
CREDOR: REPANOL LAVANDERIA INDUSTRIAL
LTDA
COMPRA DIRETA
OBJETO: Serviços de lavanderia e tinturaria.
VALOR: R$879,01 (oitocentos e setenta e nove reais
e um centavo).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 03/08/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a
prestação de serviços necessários para a plena
realização de atividades de relevante interesse público.
CREDOR: RJCLEAN COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTO LTDA. EPP
PROCESSO: 365/2015
OBJETO: Registro de preços para lona plástica.
VALOR: R$4.692,30 (quatro mil, seiscentos e noventa
e dois reais e trinta centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 29/07/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicar ia em
prejuízos para o desenvolvimento dos trabalhos
executados pela Proguaru.
CREDOR: RR FERNANDES COMERCIO DE
CONEXÕES E ACESSÓRIOS IND. LTD
PROCESSO: 355/2015
OBJETO: Registro de preços para tubos de ferro e
ferro em geral.
VALOR: R$2.984,37 (dois mil, novecentos e oitenta e
quatro reais e trinta e sete centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 02-06-09-20-23/07/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicar ia em
prejuízos ao relevantes serviços prestados pela
Proguaru à municipalidade.
CREDOR: SCHUNCK TERRAPLENAGEM E
TRANSPORTES LTDA
PROCESSO: 336/2015
OBJETO: Locação de equipamentos.
VALOR: R$100.000,00 (cem mil reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 11/05-12/06/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicar ia em
prejuízos ao relevantes serviços prestados pela
Proguaru à municipalidade.
CREDOR: SHOP SIGNS OBRAS E SERVIÇOS LTDA
PROCESSO: 307/2015
OBJETO: Contratação de empresa especializada para
fornecimento e instalação de esquadrias, gradis e
portões metálicos em diversos locais do Município de
Guarulhos
VALOR: R$32.171,25 (trinta e dois mil, cento e setenta
e um reais e vinte e cinco centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 13/05/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicar ia em
prejuízos para o desenvolvimento dos trabalhos
executados pela Proguaru.
CREDOR: SOLEIL CONSULTORIA PROJETOS E
OBRAS LTDA
PROCESSO: 282/2015
OBJETO: Execução de levantamento planialtimétrico
cadastral e eleboração de projeto geométrico.
VALOR: R$53.785,91 (cinquenta e três mil, setecentos
e oitenta e cinco reais e noventa e um centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 02/04/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicar ia em
prejuízos ao relevantes serviços prestados pela
Proguaru à municipalidade.
CREDOR: SUPREMA COMERCIAL EIRELI EPP
PROCESSO: 461/2015
OBJETO: Registro de preços para tintas.
VALOR: R$658,65 (seiscentos e cinquenta e oito reais
e sessenta e cinco centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 13-23/07/2016.
JUSTIFICATIVA: A interrupção do pagamento destes
serviços, causaria grandes transtornos na realização
da obra, consideradas de relevante interesse público.
CREDOR: TRELA COMERCIAL DE MATERIAL DE
LIMPEZA E HIGIENE LTDA
PROCESSO: 240/2015
OBJETO: Registro de preços para materias de
limpeza.
VALOR: R$3.390,00 (três mil, trezentos e noventa
reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 09/07/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento poderá implicar
na suspenção do fornecimento.
CREDOR: TRES LAGOAS COMERCIO DE
SACARIAS E EMBALAGENS LTDA - ME
PROCESSO: 0360/2014
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento
de luvas, protetor solar e repelente.
VALOR: R$17.297,00 (dezessete mil, duzentos e
noventa e sete reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 01-11-25/03/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicar ia em
prejuízos ao relevantes serviços prestados pela
Proguaru à municipalidade.
CREDOR: TRES LAGOAS COMERCIO DE
SACARIAS E EMBALAGENS LTDA - ME
PROCESSO: 286/2014
OBJETO: Fornecimento de materiais de limpeza
VALOR: R$16.481,00 (dezesseis mil, quatrocentos e
oitenta e um reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 07-12-14/02/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamnto implicaria em prejuízos
aos relevantes serviços prestados pela Proguaru.
CREDOR: UHY MOREIRA - AUDITORES
PROCESSO: 212/2013
OBJETO: Serviço de auditoria independente.
VALOR: R$3.165,48 (três mil, cento e sessenta e
cinco reais e quarenta e oito centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/07/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicar ia em
prejuízos aos serviços de auditoria que são de extrema
importância para a Proguaru.
CREDOR: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA
PROCESSO: 149/2015
OBJETO: Fornecimento de vale refeição/alimentação.
VALOR: R$1.723.994,37 (um milhão, setecentos e
vinte e três mil, novecentos e noventa e quatro reais
e trinta e sete centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 15-23/07/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicar ia em
prejuízos aos benefícios concedidos aos funcionários
da Proguaru.
CREDOR: VINI VANS TRANSPORTES LTDA
PROCESSO: 012/2016
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de
serviço com caminhonete.
VALOR: R$30.000,00 (trinta mil reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 06/05-11/06-09/07/2016.
JUSTIFICATIVA: A interrupção na recarga dos produtos,
causaria grandes transtornos na realização de diversas
obras, consideradas de relevante interesse público.
CREDOR: WLADIMIR BONADIO - ME
COMPRA DIRETA
OBJETO: Consertos e reparos em veículos.
VALOR: R$3.121,50 (três mil, cento e vinte e um
reais e cinquenta centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 30-31/07-05/08/2016.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o
reparo de veículos util izados em atividades de
relevante interesse público.
CREDOR: WSG ENGENHARIA LTDA. EPP
PROCESSO: 021/2014
OBJETO: Serviço de Pintura das UPAs Cumbica e
Paulista e da UBS Bonsucesso.
VALOR: R$9.613,99 (nove mil, seiscentos e treze
reais e noventa e nove centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 17/12/2014.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento prejudicaria os
relevantes serviços prestados pela Proguaru à
municipalidade.

Guarulhos (SP), 05 de agosto de 2016.
ALVARO A CARVALHO GARRUZI

Diretor Presidente

ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2016 – Registro de
preços para açúcar refinado. Envio das propostas até

25/08/2016 às 08h00. Processo Administrativo nº 208/
2016.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2016 – Registro de
preços para bancadas, pias, cubas e bebedouro em
aço inox. Envio das propostas até 25/08/2016 às
09h00. Processo Administrativo nº 051/2016.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2016 – Registro de
preços para parafusos. Envio das propostas até 25/08/
2016 às 14h00. Processo Administrativo nº 271/2016.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2016 – Registro de
preços para grelha articulada. Envio das propostas
até 25/08/2016 às 15h00. Processo Administrativo nº
254/2016.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2016 – Registro de
preços para rejunte, argamassa e porcelanato. Envio
das propostas até 26/08/2016 às 08h00. Processo
Administrativo nº 260/2016.
EDITAIS COMPLETOS e propostas através do site:
www.licitacoes-e.com.br.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2016 – Registro de preços
para locação de empilhadeira elétrica. Abertura 26/08/
2016 às 11h00. Processo Administrativo nº 262/2016.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2016 – Registro de
preços para emulsão asfáltica. Abertura 26/08/2016
às 15h00. Processo Administrativo nº 224/2016.
OS EDITAIS deverão ser retirados no link: http://
l ic i tacoes.guarulhos.sp.gov.br / todasl ic i tacoes –
Proguaru.

ANDRÉIA DANTAS GUEDES TEIXEIRA
Presidente da Comissão de Licitações

RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO
Onde se lê: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2016 –
Contratação de empresa especial izada para
aquisição e serviço de implantação dos módulos do
Sistema Dynamics AX 2012 R3 da Proguaru,
imprescindível para que as informações gerenciais,
financeiras, contábeis, fiscais, patrimoniais e de
logística estejam reunidas em um único sistema.
Abertura 30/08/2016 às 10h00. Processo
Administrativo nº 154/2016.
Leia se: TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2016 –
Contratação de empresa especializada para aquisição
e serviço de implantação dos módulos do Sistema
Dynamics AX 2012 R3 da Proguaru, imprescindível
para que as informações gerenciais, financeiras,
contábeis, fiscais, patrimoniais e de logística estejam
reunidas em um único sistema. Abertura 30/08/2016
às 10h00. Processo Administrativo nº 154/2016.

EXTRATO DE CONTRATO
Processo nº: 027/2016 torna público o Contrato nº
018/2016, Pregão Presencial nº 014/2016. Objeto:
fornecimento de laje pré fabricada para diversas obras.
Contratada: Lajes Paulista Indústria e Comércio de
Artefatos de Cimento Ltda. Prazo: 12 meses. Valor:
R$ 125.140,00- Assinado em: 01/08/2016.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Processo nº: 162/2016 torna pública a Ata de Registro de Preços nº 047/2016. Pregão Eletrônico nº 026/
2016. Objeto: Registro de preços para prestação de serviços de medicina ocupacional. Compromissário
Fornecedor: Enfermed Serviços e Saúde Ltda. Prazo: 12 meses - assinado em: 01/08/2016.

Processo nº: 308/2016 torna pública a Ata de Registro de Preços nº 043/2016. Pregão Presencial nº 021/
2016. Objeto: Registro de preços para massa corrida e tinta. Compromissário Fornecedor: Guarutelha
Materiais para Construções Ltda. EPP. Prazo: 12 meses - assinado em: 19/07/2016.

Processo nº: 309/2016 torna pública a Ata de Registro de Preços nº 044/2016. Pregão Presencial nº 021/
2016. Objeto: Registro de preços para massa corrida e tinta. Compromissário Fornecedor: Dardour Tintas
Comércio e Serviços Ltda. Prazo: 12 meses - assinado em: 27/07/2016.
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Processo nº: 310/2016 torna pública a Ata de Registro de Preços nº 048/2016. Pregão Presencial nº 028/
2016. Objeto: Registro de preços para óleo lubrificante. Compromissário Fornecedor: Importadora Alvamar
Comércio de Peças para Autos Ltda. Prazo: 12 meses - assinado em: 26/07/2016.

Processo nº: 311/2016 torna pública a Ata de Registro de Preços nº 049/2016. Pregão Presencial nº 028/
2016. Objeto: Registro de preços para óleo lubrificante. Compromissário Fornecedor: Alberto Caio
Tamborrino EPP. Prazo: 12 meses - assinado em: 26/07/2016.

Processo nº: 312/2016 torna pública a Ata de Registro de Preços nº 050/2016. Pregão Presencial nº 028/
2016. Objeto: Registro de preços para óleo lubrificante. Compromissário Fornecedor: Elaine Cristina
Cândida da Silva - EPP. Prazo: 12 meses - assinado em: 28/07/2016.

Processo nº: 313/2016 torna pública a Ata de Registro de Preços nº 051/2016. Pregão Presencial nº 028/
2016. Objeto: Registro de preços para óleo lubrificante. Compromissário Fornecedor: Pefil Comercial
Ltda. Prazo: 12 meses - assinado em: 29/07/2016.

EXTRATO DE CARTA CONTRATO
Processo Administrativo nº 249/2016, torna público a Carta Contrato nº 025/2016, Solicitação 820/2016.
Objeto: Prestação de serviço para aplicação de curso de capacitação para liderança. Contratado: José
Fernando Pachelli Valor: R$ 8.000,00. Assinado em 02/08/2016.

Guarulhos, 04 de agosto de 2016.
EDSON JOSÉ DA SILVA

Gerente de Compras e Licitações
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