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Em, 10 de Abril de 2018.
PORTARIA Nº 629/2018-GP

GUSTAVO HENRIC COSTA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e o que consta do memorando nº 152/
2018-SECEL,
SUSTA os efeitos da Portaria nº 542/2018-GP, que designou o servidor Wagner Rodrigues Moreira (código
18753), para responder cumulativamente pelo cargo de Diretor de Departamento (302), lotado na SECEL07.

PORTARIA Nº 630/2018-GP
GUSTAVO HENRIC COSTA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e o que consta do memorando nº 152/
2018-SECEL,
TORNA SEM EFEITO a Portaria nº 364/2018-GP, que nomeou o senhor Renato Correa Colombo, para o
cargo de Diretor de Departamento (302-42), lotado na SECEL07.

PORTARIA Nº 631/2018-GP
GUSTAVO HENRIC COSTA, 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 e o que consta do
memorando nº 65/2018-SECELSC,
TORNA SEM EFEITO a Portaria nº 448/2018-GP, que sustou a designação do servidor Carlos Alberto da
Silva (código 56082), para exercer as funções de Chefe de Divisão Administrativa (351-49), lotada na
SECELSC01.04.

PORTARIA Nº 632/2018-GP
GUSTAVO HENRIC COSTA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,
NOMEIA
Srª. Adenilta dos Santos de Araujo - CPF 145.317.978-09;
Para o cargo em comissão: Assessor de Diretoria (333-273);
Vaga: criada pela Lei Municipal nº 7.549/2017.

PORTARIA Nº 633/2018-GP
GUSTAVO HENRIC COSTA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,
NOMEIA
Srª. Thayane Ferreira Nunes - CPF 395.615.828-80;
Para o cargo em comissão: Assessor de Secretaria e Coordenadoria (332-145);
Vaga: criada pela Lei Municipal nº 7.549/2017.

PORTARIA Nº 634/2018-GP
GUSTAVO HENRIC COSTA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e o que consta do memorando nº 152/
2018-SECEL,
NOMEIA Sr. Gilberto Henrique Garofolo Alves Dias;
Para o cargo em comissão: Diretor de Departamento (302-42), lotado na SECEL07;
Vaga: exoneração de José Roberto Garçon, exonerando-se do cargo que ocupa atualmente.

PORTARIA Nº 635/2018-GP
GUSTAVO HENRIC COSTA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,
NOMEIA
Sr. Linaldo Hitoshi Koga – RG 5.641.613 CPF 004.378.998-61;
Para o cargo em comissão: Gestor de Políticas Municipais (335-75);
Vaga: exoneração de Raphael da Costa Miranda.

PORTARIA Nº 636/2018-GP
GUSTAVO HENRIC COSTA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,
NOMEIA
Srª. Juliana de Brito Soares – CPF nº 326.169.568-45 RG nº 34.957.323-2;
Para o cargo em comissão: Gestor de Políticas Municipais (335-40);
Vaga: exoneração de Cláudia Regina Alexandre.

PORTARIA Nº 637/2018-GP
GUSTAVO HENRIC COSTA, 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 o artigo 31 da Lei Municipal nº 6.814/2011, Lei Municipal nº 7.562/2017 e o que consta do
memorando nº 54/2018-SASP,
DESIGNA a contar de 06.04.2018,
Servidor (a): Paulo Emílio Pereira Martins (código 24455) (5864);
Para: Sub Comando da Guarda Civil Municipal (285-1), lotado na SASP01;
Decorrência: sustação do comissionamento de Pedro Cesar de Souza, sustando-se a Portaria nº 1.125/2017-
GP, tornando-se sem efeito a Portaria nº 614/2018-GP.

PORTARIA Nº 638/2018-GP
GUSTAVO HENRIC COSTA, 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 o artigo 31 da Lei Municipal nº 6.814/2011, Lei Municipal nº 7.562/2017 e o que consta do
memorando nº 096/2018-SDU,
DESIGNA
Servidor (a): Fatima Regina Villano Hakime (código 9854) (5979);
Para: Chefe de Seção Técnica (352-113), lotada na SDU03.11.01;
Decorrência: sustação da designação de Regiane Garcia de Brito.

PORTARIA Nº 639/2018-GP
GUSTAVO HENRIC COSTA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,
NOMEIA
Servidor (a): Robson Carlos dos Santos (código 32777) (5874);
Para o cargo em comissão: Gestor de Políticas Municipais (335-55);
Vaga: exoneração de Geraldo Bastos Malta, sustando-se a Portaria nº 1.878/2017-GP.

PORTARIA Nº 640/2018-GP
GUSTAVO HENRIC COSTA, 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 o artigo 31 da Lei Municipal nº 6.814/2011, Lei Municipal nº 7.562/2017 e o que consta do
memorando nº 46/2018-STT04.03,
DESIGNA
Servidor (a): Rafael de Araujo Lavras (código 60063) (5978);
Para: Chefe de Seção Técnica (352-566), lotada na STT04.01.03;
Decorrência: sustação da designação de Rosylaine Martins Malafatte, sustando-se a Portaria nº 1.125/2017-GP.

PORTARIA Nº 641/2018-GP
GUSTAVO HENRIC COSTA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,

P O R T A R I A S
Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,
Considerando o artigo 31 da Lei Municipal nº 6.814/2011, Lei Municipal nº 7.562/2017,
DESIGNA
Servidor (a): Fatima da Conceição Moraes Nogueira Penido (código 22558) (5874);
Para: Chefe de Divisão Técnica (350-116), lotada na SGM03.01;
Decorrência: instituída pela Lei Municipal nº 7.550/2017, sustando-se a Portaria nº 1.125/2017.

PORTARIA Nº 204/2018-SGE
O Secretário Municipal de Gestão EDUARDO KAMEI YUKISAKI, 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 Portarias abaixo relacionadas, conforme segue:
1 - 384/2018-GP, para fazer constar que o nome correto é Daniele Rodrigues Queiroz Silveira Rolim – RG nº
41.086.802-4, e
2 – 536/2018-GP, para fazer constar que o nome correto é Bruna Rodrigues Iglésias Almeida.

PORTARIA Nº 070/2018-SGM/DRA
O Diretor do Departamento de Relações Administrativas da Secretaria do Governo Municipal, MAURICIO
SEGANTIN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal nº 34.632/2017,
Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,
Devendo o órgão cessionário, comprometer-se com o cumprimento da carga horária de acordo com seu cargo/
função de origem e do desenvolvimento das ações de trabalho dos funcionários cedidos,
Considerando que a presente cessão trará benefícios e agilidade aos serviços oferecidos aos cidadãos e o que
consta do ofício nº 95/2018-af,

RESOLVE:
CEDER até 31.12.2018, em substituição à sustação de cessão de outro servidor, sem prejuízo de seus
vencimentos, à 3º Delegacia de Polícia de Atendimento ao Turista - Deatur, a servidora Adriana Marra
(código 63909) (5939).

PORTARIA N° 010/2018 – SF
O SECRETÁRIO DE FAZENDA, Sr. PETERSON RUAN AIELLO DO COUTO RAMOS, no uso de suas
atribuições legais e regulamentares que lhe confere a Lei Municipal nº 7.550 de 19 de abril de 2017, na qualidade
de presidente do Comitê de Administração Fazendária e Política Tributária – CAFPT; e em cumprimento a Lei
Municipal nº 7.216 de Dezembro de 2013, bem como, o que dispõe o art. § 1º do Artigo 5º do Decreto Municipal
34.648 de 28 de dezembro de 2017 vem informar sobre os resultados do 1º trimestre de 2018.
Art. 1º - Na apuração dos resultados foram considerados os efeitos do Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo - IPCA, do Produto Interno Bruto - PIB e suas estimativas para o fechamento do trimestre
conforme apurado na forma do ANEXO ÚNICO.
Art. 2º - Para o cálculo da Gratificação sobre o Incremento da Arrecadação - GIA, foi considerado o valor limite
de 3,3 % do incremento da receita, considerado o valor da Meta estabelecida no Decreto Municipal 34.648 de
28 de dezembro de 2017.
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

ANEXO ÚNICO

Notas explicativas:
(1) – Receita Apurada nas contas contábeis (rubrica) dos balancetes trimestrais da receita do Município: IPTU
(0005); ITBI (0008); ISSQN (0599); TLF (0018); cota-parte do ICMS (0083); receita dívida ativa IPTU (0230);
receita divida ativa ITBI (0231); receita dívida ativa ISSQN (0232).
(2) – IPCA obtido por meio do Boletim Focus – Relatório de Mercado (expectativa de mercado) do Banco Central
do Brasil.
(3) – PIB obtido por meio do Boletim Focus – Relatório de Mercado (expectativa de mercado) do Banco Central
do Brasil.
(4) – Meta Anual fixada por meio do artigo 2º do Decreto 34.648/2017.

SECRETARIA DA FAZENDA
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ERRATA
Retificação do Decreto Municipal nº 34816, de 27/03/2018, publicado no D.O. nº 048/2018-GP, de 28/3/
2018, conforme segue:
Onde se lê:

Em, 27 de março de 2018.
DECRETO Nº 34816

. . . . . . . .
Art. 1º ......
Art. 2º ......
I -....
II - Leonice Gaviole, ......
Leia-se:

Em, 27 de março de 2018.
DECRETO Nº 34816

. . . . . . . .
Art. 1º ......
Art. 2º ......
I -....
II - Leonice Gaviola, ......

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS
ATO nº 007, de 04/04/2018

O Diretor de Assuntos Legislativos, no uso das atribuições do cargo em conformidade com o disposto no artigo
201 da Lei nº 7.550, de 19/04/2017, PUBLICA os Projetos de Lei n/s. 1.223 e 1.224/2018, de iniciativa do Poder
Executivo, protocolizados na Câmara de Vereadores conforme segue.

TONINHO MAGALHÃES
Diretor de Assuntos Legislativos

PROJETO DE LEI Nº 1.223/2018
Dispõe sobre a criação do Fundo do Zoológico Municipal de Guarulhos - FundoZoo.
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a criação do Fundo do Zoológico Municipal de Guarulhos - FundoZoo.
Art. 2º O Fundo do Zoológico Municipal de Guarulhos - FundoZoo constitui instrumento de captação, controle
e aplicação de recursos com o objetivo de oferecer suporte financeiro aos programas e ações do Zoológico,
sob responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente.
Art. 3º O Fundo do Zoológico Municipal de Guarulhos - FundoZoo será constituído, dentre outros, por recursos
provenientes de:
I - receitas oriundas das atividades do Zoológico;
II - taxas de locação dos espaços internos do Zoológico;
III - dotações orçamentárias do município e recursos adicionais que a lei estabelecer no transcorrer de cada
exercício;
IV - dotações, auxílios, contribuições, subvenções e transferências de entidades nacionais e/ou internacionais,
organizações governamentais e não governamentais;
V - doação de pessoa física ou jurídica de direito público ou privado;
VI - receita oriunda de comercialização de produtos e serviços do Zoológico;
VII - receita de atividades de ensino, treinamento e capacitação realizados pelo Zoológico;
VIII - receita de atividade de ensino, treinamento e capacitação realizados em cooperação com outras instituições;
IX - recurso referente a depósito pecuniário resultante de Termo de Compromisso Ambiental - TCA que tenha
como objeto principal a Biodiversidade;
X - outros recursos que forem destinados ao Fundo.
Art. 4º Os recursos do FundoZoo serão aplicados com a finalidade de apoiar ou realizar investimentos
destinados a concretizar os objetivos, diretrizes, planos, programas e projetos necessários ao aprimoramento
das instalações do Zoológico, manutenção e tratamento dos animais, bem como seus programas de conservação
de fauna in situ e ex situ.
Art. 5º Caberá ao FundoZoo arcar com as seguintes despesas de custeio:
I - manutenção e reforma dos recintos visando melhor alojamento dos animais;
II - construção de novos recintos para os animais;
III - aquisição de materiais e equipamentos de uso do Zoológico;
IV - manutenção de equipamentos de uso no Zoológico;
V - aquisição de medicamentos e insumos para manutenção da saúde dos animais alojados;
VI - participação de servidores do quadro permanente do Zoológico em cursos ou encontros técnicos, que
tenham como objetivo o:
a) aprimoramento das técnicas de manutenção de animais silvestres; e
b) educação para conservação da biodiversidade;
VII - transporte de animais objeto de permuta, empréstimo ou doação;
VIII - aquisição de viaturas;
IX - custear publicações relacionadas à área;
X - custear filiação em entidades representativas;
XI - custear serviços referentes a exames veterinários complementares;
XII - assinatura de periódicos;
XIII - custear materiais de comunicação visual e/ou educação para conservação da biodiversidade.
Art. 6º O Fundo do Zoológico Municipal de Guarulhos - FundoZoo será gerido por um Conselho Gestor
composto por três conselheiros:
I - um Presidente;
II - um Secretário Executivo;
III - um Membro.
§ 1º A nomeação dos conselheiros será efetuada por Decreto do Poder Executivo pelo período de dois anos a
contar da data da posse, podendo ser renovada.
§ 2º Cada membro do Conselho Gestor terá um suplente que o substituirá nas ausências e impedimentos.
§ 3º A indicação dos conselheiros Secretário Executivo e Membro deverão recair sobre servidores do
Departamento de Conservação da Biodiversidade, que tenham a atribuição de gestão.
§ 4º Os serviços prestados pelos integrantes do Conselho Gestor serão considerados de relevante interesse
para o Município, não sendo remunerados a qualquer título.
§ 5º As competências e atribuições dos integrantes do Conselho Gestor do Fundo, assim como, as normas
internas de organização e funcionamento, serão estabelecidos no Regimento Interno, elaborado e publicado no
prazo de sessenta dias de sua instalação, que deverá ocorrer no prazo máximo de trinta dias da publicação da Lei.
Art. 7º O Secretário de Meio Ambiente será o presidente nato do Fundo, constituindo-se na autoridade
competente para autorizar despesas, efetuar pagamentos, movimentar contas e transferências financeiras e
reconhecer dívidas, à conta dos recursos do Fundo.
Art. 8º A contabilidade do Fundo do Zoológico Municipal de Guarulhos - FundoZoo tem por objetivo evidenciar
a situação financeira, patrimonial e orçamentária, observados os padrões e normas estabelecidas na legislação
pertinente.
§ 1º A contabilidade será organizada de forma a permitir o exercício de suas funções de controle prévio,
concomitante e subsequentemente informar, apropriar e apurar custos dos serviços possibilitando a concretização
do seu objetivo.
§ 2º As demonstrações, os relatórios e balancetes produzidos passarão a fazer parte da contabilidade geral do
Município.
Art. 9º O Conselho Gestor do Fundo submeterá à apreciação dos órgãos de controle interno e externo suas
contas, relatórios, balancetes mensais e o balanço final.
Art. 10. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Guarulhos, 23 de março de 2018.

GUTI
Prefeito da Cidade de Guarulhos

Exposição de Motivos
Excelentíssimo Vereador
EDUARDO SOLTUR
Presidente da E. Câmara Municipal de
G U A R U L H O S
Temos a honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência e de seus ilustres Pares para exame, discussão
e votação o incluso Projeto de Lei, que cria o Fundo do Zoológico Municipal de Guarulhos - FundoZoo,
conforme estudos constantes do PA nº 31.233/17.
O Zoológico de Guarulhos, em seus 37 (trinta e sete) anos de existência, se tornou uma instituição referencial
na conservação da fauna silvestre na região Metropolitana de São Paulo.
Considerando a atual situação econômica do país e, consequentemente, do município, o Zoológico além de não

SECRETARIA DE
GOVERNO MUNICIPAL

ter captação de recursos externos, apresenta baixo investimento público em seus diversos projetos, reservando
os recursos orçamentários para, basicamente, alimentação dos animais e custeio da folha de pessoal.
O Zoológico Municipal de Guarulhos recebeu no ano passado cerca de 600.000 visitantes, dado este retirado
do controle efetuado por meio de catracas instaladas na entrada do mesmo.
Além de sua contribuição à conservação e educação, o Zoológico abriga 600 (seiscentos) animais e dispõe de
Centro de Educação Ambiental, Museu de Ciências Naturais, playground, área de sanitário público, fraldário,
sanitários para PNE, bebedouros e área de estacionamento, sendo que todos esses equipamentos necessitam
de zeladoria constante.
A criação do Fundo do Zoológico Municipal de Guarulhos - FundoZoo constituirá um instrumento de captação e
controle de recursos com o objetivo de oferecer suporte financeiro aos programas e ações do Zoológico, incrementando
sua atuação no sentido de consecução de benefícios para o seu respectivo funcionamento e crescimento, sob
responsabilidade do Departamento de Conservação da Biodiversidade, da Secretaria de Meio Ambiente.
Os recursos do Fundo serão aplicados com a finalidade de apoiar ou realizar investimentos destinados a
concretizar os objetivos, diretrizes, planos, programas e projetos necessários ao aprimoramento das instalações
do Zoológico, manutenção e tratamento dos animais, bem como seus programas de conservação de fauna in
situ e ex situ.
Portanto, em face da inegável relevância e do interesse público que a matéria abrange, solicitamos a apreciação
do anexo Projeto de Lei em conformidade com o disposto no artigo 43 da Lei Orgânica do Município de
Guarulhos, em regime de urgência.
Contando com a costumeira eficiência de Vossa Excelência e ilustres Pares no trato dos assuntos de interesse
público, aguardamos a aprovação do projeto na forma proposta, renovando protestos de elevado apreço.

Guarulhos, 23 de março de 2018.
GUTI

Prefeito da Cidade de Guarulhos

PROJETO DE LEI nº 1.224/2018
Introduz alterações na Lei nº 5.923, de 29/07/2003, que dispõe sobre o Programa Bicho Legal -
Adote um Animal.
Art. 1º Esta Lei introduz alterações na Lei nº 5.923, de 29/07/2003, que dispõe sobre o Programa Bicho Legal
- Adote um Animal.
Art. 2º Os artigos 2º e 3º da Lei nº 5.923, de 2003, passam a vigorar com as seguintes disposições:
“Art. 2º Compete ao Departamento de Conservação da Biodiversidade, da Secretaria de Meio Ambiente,
celebrar Termos de Adoção com as pessoas físicas e jurídicas de direito privado para promover o Programa
Bicho Legal - Adote um Animal visando a:
I - manutenção e o tratamento dos animais;
II - conservação, manutenção e construção de recintos dos animais alojados no Zoológico de Guarulhos.
§ 1º As pessoas físicas e jurídicas que adotarem o animal e/ou o respectivo recinto responsabilizar-se-ão pelas
instalações com o emprego de recursos próprios, materiais e mão-de-obra, bem como do espaço ajardinado
entre o alojamento dos animais e o público.
§ 2º No ato da assinatura do Termo de Adoção deverá o adotante, obrigatoriamente, apresentar cronograma
das ações a serem implementadas.” (NR)
“Art. 3º O Programa Bicho Legal - Adote um Animal possibilitará as seguintes categorias de adoção:
I - construção de novos recintos: consiste em implantação de alojamentos para os animais do Zoológico,
devendo o adotante ceder os materiais e a mão de obra necessários para a execução da obra;
II - reforma de recintos: consiste em reforma dos alojamentos existentes, devendo o adotante ceder os
materiais e a mão de obra necessária para a execução da obra;
III - serviços, materiais e outras ações de apoio: consiste na prestação de serviços, doação de materiais e
outras ações de apoio relacionadas ao manejo e manutenção dos animais mantidos no Zoológico, como
fornecimento de gêneros alimentícios, medicamentos, exames complementares, equipamentos, manutenção
de viaturas, caixas de transporte de animais, equipamentos para a contenção de animais, serviços
especializados, publicações e materiais didáticos, entre outros materiais em geral.
§ 1º Os serviços previstos nos incisos I e II deste artigo poderão ser executados de maneira conjunta, sendo
que a administração pública atuará com a mão de obra de apoio.
§ 2º Os parceiros do Programa instituído por esta Lei poderão disponibilizar cotas mensais com valores
pecuniários previamente acordados, para suprir as necessidades do Zoológico.
§ 3º A exposição de marcas e/ou nomes de divulgação ou publicitários estarão sujeitos às orientações dos
técnicos do Zoológico Municipal, preservando a qualidade de comunicação visual da instituição.
§ 4º A adoção poderá ocorrer individualmente ou por grupo de adotantes, que poderão dividir as ações relativas
ao programa através de cotas a serem definidas pelos parceiros.” (NR)
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Guarulhos, 23 de março de 2018.
GUTI

Prefeito da Cidade de Guarulhos

Exposição de Motivos
Excelentíssimo Vereador
EDUARDO SOLTUR
Presidente da E. Câmara Municipal de
G U A R U L H O S
Temos a honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência e de seus ilustres Pares para exame, discussão
e votação o incluso Projeto de Lei, que introduz alterações na Lei nº 5.923, de 29/07/2003, que dispõe sobre
o Programa Bicho Legal - Adote um Animal, conforme estudos constantes do PA nº 45.814/17.
O Programa Bicho Legal - Adote um Animal destina-se ao tratamento e manutenção permanente dos animais
e da estrutura física dos recintos que alojam animais no Zoológico de Guarulhos, nos termos da Lei nº 5.923,
de 2003.
Sua implementação decorre da celebração de Termo de Adoção, que objetiva a manutenção e o tratamento dos
animais, bem assim a cooperação técnica e operacional no desenvolvimento de serviços de conservação e
construção de recintos para alojamento dos animais.
A presente propositura aprimora os dispositivos legais necessários à adequação das parcerias a serem
celebradas com as pessoas físicas e jurídicas de direito privado, no sentido da consecução de melhores
benefícios para os animais alojados no Zoológico, o que sem dúvida irá beneficiar a comunidade guarulhense.
Portanto, em face da inegável relevância e do interesse público que a matéria abrange, solicitamos a apreciação
do anexo Projeto de Lei em conformidade com o disposto no artigo 43 da Lei Orgânica do Município de
Guarulhos, em regime de urgência.
Contando com a costumeira eficiência de Vossa Excelência e ilustres Pares no trato dos assuntos de interesse
público, aguardamos a aprovação do projeto na forma proposta, renovando protestos de elevado apreço.

Guarulhos, 23 de março de 2018.
GUTI

Prefeito da Cidade de Guarulhos

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:

CRONOGRAMA 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 da Finança e do Gabinete do Prefeito,
para conhecimento publico, as justificativas dos pagamentos que serão efetuados fora da ordem cronológica
de pagamento ao seguinte credor:
Favorecido: AFIP – Associação Fundo de Incentivo a Pesquisa
Processo Administrativo nº: 69824/2017
CTR N.º 5601/2017-DLC
Notas Fiscais nºs: 24878-24843-94924-24880-24794-24753-24754-24724-24722-25019-24759-24725-24723-
24879-24720-24721-24760-24719.
Valor Total: R$ 1.820.588,30 (Um milhão, oitocentos e vinte mil, quinhentos e oitenta e oito reais e trinta
centavos)
Objeto: Prestação de Serviços Laboratoriais de processamento e análise dos exames de patologia clínica nas
áreas de análises clínicas, citologia, patológica geral, genitiva e biologia molecular.
Justificativa: Através deste haverá regularização dos pagamentos dos serviços realizados. O pagamento
possibilitará a continuidade dos atendimentos nas unidades de saúde, não prejudicando a população do
município.
Por deliberação da(s) autoridade(s) competente(s), nos termos da legislação vigente, tornam-se públicos os
seguintes atos administrativos:

CRONOGRAMA 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 da Finança e do Gabinete do Prefeito,
para conhecimento publico, as justificativas dos pagamentos que serão efetuados fora da ordem cronológica
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de pagamento ao seguinte credor:
Favorecido: Guelli Comércio e Indústria de Alimentação Ltda.
Processo Administrativo nº: 36625/2017
CTR N.º 024601/2015- DCC.
Notas Fiscais nºs: 01-02-03-05-06-07-09-10-933-942-944-948-11-12-13-925-931-169-08-04
Valor Total: R$ 728.915,30 (setecentos e vinte e oito mil, novecentos e quinze reais e trinta centavos)
Objeto: Termo de acordo de divida, referente a prestação de serviços de nutrição e alimentação.
Justificativa: Através deste haverá regularização dos pagamentos dos serviços realizados. O pagamento
possibilitará a continuidade dos atendimentos, não prejudicando a população do município.
Por deliberação da(s) autoridade(s) competente(s), nos termos da legislação vigente, tornam-se públicos os
seguintes atos administrativos:

CRONOGRAMA 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 da Finança e do Gabinete do Prefeito,
para conhecimento publico, as justificativas dos pagamentos que serão efetuados fora da ordem cronológica
de pagamento ao seguinte credor:
Favorecido: Comércio e Importação Erecta Ltda
Processo Administrativo nº: 24206/14-18205/2016-46365/15-53097/16
Notas Fiscais: 59902-59907-73285-73286-86209-86213-86218-88701-88818-89316-89328-90020-900029-
90032-90033-90329-90580-90863-90862-90864-90865-90866-91002-91004-90333-91005-91006-91008-91009-
91010-91015-91007-91011-91012-91013-91014-91016-91169-91170-91181-91261-91262-91263-91265-91266-
91267-91268-91269-91271-91273-91275-91276-91277-91278-91272-91384-91665-91662-91663-91664-91661-
91660-91653-91657-91658-91694-91692-91681-91686-91685-91673-91672-91670-91667-91671-91666-91688-
91683-91680-91679-91675-91677-91676-91678-91691-91858-91859-91861-91860-92106-92107-92358-92359-
92360-92361-92362-92363-92364-92365-92366-92368-92369-92370-92371-92372-93060-93061-93062-93063-
93064-93067-93068-93069-93070-93071-93072-93073-93074-93075-93076-93078-93079-93080-93081-93082-
93083-93084-93090-93092-93094-93095-93096-93097-93098-93099-93100-93101-93102-93513-93624-93625-
93626-93627-93628-93629-93648-93651-93653-93657-93660-93664-93669-93671-93675-93677-93679-93681-
93682-93685-93686-93668-93689-93693-93694-93695-93696-93697-93698-94090-94091-94092-94093-94094-
94095-94096-94097-94098-94099-94100-94101-94102-94103-94104-94105-94108-94111-94114-94116-94118-
94120-94123-94126-94129-94737-94742-94743-94744-94745-94731-94734-94735-94736-94739-94760-94747-
94748-94749-95040-95041-95208-95209-95210-95211-95212-95213-95247-95248-95249-95250-95251-95252-
95253-95254-95404-95407-95405-95406-95408-95510-95574-95575-95576-96145-93091-96147-95197-95199-
95201-95203-95205-95206-95207
Valor Total: R$ 322.774,42 (trezentos e vinte e dois mil setecentos e setenta e quatro reais e quarenta e dois
centavos).
Objeto: Fornecimento de materiais para Traumato-Ortopedia.
Justificativa: Através deste haverá regularização dos pagamentos dos serviços realizados. O pagamento
possibilitará a continuidade dos atendimentos nos hospitais.
Por deliberação da(s) autoridade(s) competente(s), nos termos da legislação vigente, tornam-se públicos os
seguintes atos administrativos:

CRONOGRAMA 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 da Finança e do Gabinete do Prefeito,
para conhecimento publico, as justificativas dos pagamentos que serão efetuados fora da ordem cronológica
de pagamento ao seguinte credor:
Favorecido: Instituto Gerir
Convênio nº: 222/2017
Processo Administrativo nº: 28112/2017
Exigibilidade: 06/04/2018
Competência: Abril/2018
UNIDADE VALOR R$
Hospital Municipal de Urgência(HMU) 4.037.503,48
Hospital Municipal da Criança e Adolescente (HMCA) 4.325.874,18
Policlínica Paraventi 1.069.085,96
Valor Total: R$ 9.432.463,62
Objeto: Gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/
dia, junto ao Hospital Municipal de Urgência (HMU) de Guarulhos/SP, Hospital Municipal da Criança e Adolescente
(HMCA) e Policlínica Paraventi. Convênio nº 222/2017, vigência: 02/05/2017 à 02/05/2018.
Justificativa: Através deste Convênio são prestados serviços médicos no Hospital Municipal de Urgência
(HMU), Hospital Municipal da Criança e Adolescente (HMCA) e Policlínica Paraventi. A falta de pagamento
impossibilitaria a continuidade do atendimento, prejudicando toda a população do município.
Por deliberação da(s) autoridade(s) competente(s), nos termos da legislação vigente, tornam-se públicos os
seguintes atos administrativos:

CRONOGRAMA 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 da Finança e do Gabinete do Prefeito,
para conhecimento publico, as justificativas dos pagamentos que serão efetuados fora da ordem cronológica
de pagamento ao seguinte credor:
Favorecido: Pronto Express Logística Ltda.
Processo Administrativo nº: 13328/2015
CTR N.º 36001/2015-DCC.
Notas Fiscais nºs: 3869 e 3871.
Competência: Dezembro/2016
Valor Total: R$ 547.499,98 (quinhentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa
e oito centavos).
Objeto: Prestação de serviços de operação logística de materiais: recebimento, armazenagem, movimentação,
gestão de estoques, processamento de pedidos e outros.
Justificativa: Através deste haverá regularização dos pagamentos dos serviços realizados. O pagamento possibilitará
a continuidade dos atendimentos nas unidades de saúde, não prejudicando a população do município.

E para constar eu, (MAURÍCIO SEGANTIN), Diretor do Departamento de Relações Administrativas, tornei
público o presente Diário Oficial.

O Presidente do IPREF Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos, Senhor
Paulo Sergio Rodrigues Alves, com a finalidade de dar cumprimento do artigo 39, § 6º da Constituição Federal,
publica a remuneração dos cargos e funções que compõem o quadro de servidores desta Autarquia no ano de
2017, conforme fixado pela Lei Municipal nº 4288/93 e pela Lei Municipal nº 7023/2012.
QUADRO DOS CARGOS COMISSIONADOS VENCIMENTOS
ASSESSOR AUTÁRQUICO I  R$ 3.424,78
ASSESSOR AUTÁRQUICO II  R$ 2.894,63
ASSESSOR ESPECIAL I  R$ 5.076,10
ASSESSOR ESPECIAL II  R$ 3.763,25
CHEFE DE DIVISÃO ADMISTRATIVA  R$ 6.860,86
CHEFE DE DIVISÃO TÉCNICA  R$ 6.860,86
CHEFE SEÇÃO ADMINISTRATIVA  R$ 3.536,43
CONTROLADOR GERAL  R$ 6.432,71
DIRETOR DE DEPARTAMENTO  R$ 9.898,28
ENCARREGADO DE SETOR R$ 2.850,82
PRESIDENTE  R$ 11.872,42
* PROCURADOR CHEFE AUTARQUICO  R$ 6.860,86

QUADRO DOS CARGOS ESTATUTÁRIOS VENCIMENTOS
* AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO “A”  R$ 10.220,96
* AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO “B”  R$ 6.860,86
AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO “C”  R$ 5.697,89
AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO “D”  R$ 3.776,46
AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO “E” R$ 2.757,64
AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO “F”  R$ 2.427,76
AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO “G” R$ 2.141,19
ASSISTENTE SOCIAL R$ 3.145,75
CONTADOR AUTÁRQUICO  R$ 4.872,57
PROCURADOR AUTÁRQUICO  R$ 6.860,86
TESOUREIRO  R$ 2.757,65

QUADRO DAS FUNÇÕES CELETISTAS CARGA HORÁRIA SEMANAL SALÁRIOS
* ALMOXARIFE III 40  R$ 1.995,97
* ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO III 40  R$ 2.141,18
ASSISTENTE SOCIAL III 30  R$ 3.145,75
* CIRURGIÃO DENTISTA III 40  R$ 4.053,54
* CIRURGIÃO DENTISTA III 20  R$ 2.199,55
DIGITADOR III 30  R$ 1.553,97
* ESTAFETA III 40  R$ 1.238,30
* FARMACÊUTICO III 30  R$ 3.145,75
* MÉDICO III 20  R$ 3.853,25
MOTORISTA III 40  R$ 1.665,31
PRÁTICO EM FARMÁCIA III 40  R$ 1.908,15
* RECEPCIONISTA III 40  R$ 1.421,66
SERVIÇAL III 40  R$ 1.238,31
* TELEFONISTA III 30  R$ 2.099,44
* ZELADOR III 40  R$ 1.951,00
Obs.: estão vagos os cargos assinalados com asterisco (*)

ERRATA
Retificação da 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 034/2014-GP de 17/03/2017 – pág 31, para fazer constar que
o correto é conforme segue, e não como constou
ASSESSOR AUTÁRQUICO I 3.424,78
* AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO “A” 9.898,27
* AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO “B” 6.644,27
CONTADOR AUTÁRQUICO 4.718,74
PROCURADOR AUTÁRQUICO 6.644,26
Obs.: estão vagos os cargos assinalados com asterisco (*)

Guarulhos, 26 de março de 2018
Paulo Sergio Rodrigues Alves

Presidente do IPREF

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

DE GUARULHOS - IPREF
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