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P O R T A R I A Nº 030/2020-SGE
O Secretário Municipal de Gestão ADAM AKIHIRO KUBO, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas
no Decreto 21.310/2001,
Considerando o artigo 63, inciso IX e XIV da Lei Orgânica do Município
RESOLVE:
1- Retificar o anexo – I da Portaria nº 010/2019-SGE (SERVIDORES TRANSPOSTOS), para fazer constar a
seguinte alteração:
Exclusão do servidor:
Nome Matr. Função Motivo
RICARDO DELLAFINA 11219 AUXILIAR OPERACIONAL ART. 3º - I
2- O servidor excluído mencionado no item I da presente Portaria, em face do que determina o artigo 5º da Lei
7.696/19 de 27/02/2019, passa a compor o quadro especial suplementar, regido pela Consolidação das Leis do
Trabalho - C.L.T.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 007/2020–SGE
O Secretário de Gestão ADAM AKIHIRO KUBO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto
nº 21.310/2001, considerando o disposto no artigo 63, inciso IX e XIV da Lei Orgânica do Município, e o que
consta do Edital de Abertura nº 04/2019-SGE01, Processo nº 50.252/2019 e Requisição nº 0075/2020-SJU
CONVOCA, para entrega de documentos e assinatura do Termo de Compromisso, os senhores abaixo
relacionados, face aprovação em processo seletivo para estágio na área de DIREITO junto a Secretaria de
Justiça, conforme edital de classificação nº 03/2020-SGE01.
41 MARCIA MIEKO SUGIYAMA
42 GLEYZIELEN SANTOS DE SANTANA
43 BRUNA ELIS NAZARIO DA SILVA
Devendo enviar a documentação necessária no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da presente publicação,
para o email guarulhos@ciee.ong.br.
A não apresentação de qualquer dos documentos exigidos no prazo acima, implicará na perda da vaga.

EXTRATO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COOPERAÇÃO – Natureza Não Onerosa
Processo Administrativo nº: 23291/2020
Partes: Município de Guarulhos e o BANCOSEGURO S.A.
Objeto: Termo de Cooperação de Natureza não Onerosa para a disponibilização de empréstimo consignado.
Data da Assinatura: 17/08/2020
Vigência: 12 (doze) meses contados a partir da data de sua assinatura.

CORREGEDORIA DO MUNICÍPIO
PORTARIA Nº 402/2020-SJU04

De 18 de agosto de 2020.
O CORREGEDOR DO MUNICÍPIO, MIGUEL CARLOS TESTAI, no uso de suas atribuições legais, que lhe
confere a Lei 7550/17 (alterada pela Lei 7778/19), bem como o disposto nos artigos 194 e seguintes da Lei
Municipal nº 1429/68, conforme PA nº 10858/2020.
RESOLVE:
1. Prorrogar por 30 (trinta) dias os efeitos da Portaria nº 044/2020-SJU04, conforme Memº nº 05/20-CS, para
conclusão dos trabalhos da Comissão de Sindicância.
2. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 403/2020-SJU04
De 19 de agosto de 2020.

O CORREGEDOR DO MUNICÍPIO, MIGUEL CARLOS TESTAI, no uso de suas atribuições legais, que lhe
confere a Lei 7550/17 (alterada pela Lei 7778/19), bem como o disposto nos artigos 194 e seguintes da Lei
Municipal nº 1429/68, conforme sindicância instaurada através do PA nº 10536/2019.
RESOLVE:
1. Alterar a Portaria nº 2506/2019-GP, conforme segue:
Excluir: Ediméa Nunes Santana Ferrari dos Santos – CF 15406
Incluir: Dalton Aparecido da Penha Tavares – CF 53397
2. A Comissão de Sindicância passará a vigorar da seguinte forma:
Presidente: Diana Cardoso de Melo Matos – CF 51830
Membros: Dalton aparecido da Penha Tavares – CF 53397
: Fillipe Saraiva Costa Moura Araujo – CF 69869
: Sueli Aparecida Fernandes de Souza – CF 24645
3. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 404/2020-SJU04
De 19 de agosto de 2020.

O CORREGEDOR DO MUNICÍPIO, MIGUEL CARLOS TESTAI, no uso de suas atribuições legais, que lhe
confere a Lei 7550/17 (alterada pela Lei 7778/19), bem como o disposto nos artigos 194 e seguintes da Lei
Municipal nº 1429/68, conforme sindicância instaurada (oriunda do PA 69827/2017) através do PA nº 25482/2020
RESOLVE:
1. Alterar a Portaria nº 241/2020-SJU04, conforme segue:
Excluir: Ediméa Nunes Santana Ferrari dos Santos – CF 15406
Incluir: Dalton Aparecido da Penha Tavares – CF 53397
2. A Comissão de Sindicância passará a vigorar da seguinte forma:
Presidente: Diana Cardoso de Melo Matos – CF 51830
Membros: Dalton aparecido da Penha Tavares – CF 53397
: Sueli Aparecida Fernandes de Souza – CF 24645
Secretário: Fillipe Saraiva Costa Moura Araujo – CF 69869
3. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 405/2020-SJU04
De 19 de agosto de 2020.

O CORREGEDOR DO MUNICÍPIO, MIGUEL CARLOS TESTAI, no uso de suas atribuições legais, que lhe
confere a Lei 7550/17 (alterada pela Lei 7778/19), bem como o disposto nos artigos 194 e seguintes da Lei
Municipal nº 1429/68, conforme sindicância instaurada através do PA nº 65649/2018.
RESOLVE:
1. Alterar a Portaria nº 242/2020-SJU04, conforme segue:
Excluir: Ediméa Nunes Santana Ferrari dos Santos – CF 15406
Incluir: Daniela Lirian Nagamati – CF 69717
2. A Comissão de Sindicância passará a vigorar da seguinte forma:
Presidente: Diana Cardoso de Melo Matos – CF 51830
Membros: Daniela Lirian Nagamati – CF 69717
: Sueli Aparecida Fernandes de Souza – CF 24645
Secretário: Fillipe Saraiva Costa Moura Araujo – CF 69869
3. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 406/2020-SJU04
De 19 de agosto de 2020.

O CORREGEDOR DO MUNICÍPIO, MIGUEL CARLOS TESTAI, no uso de suas atribuições legais, que lhe
confere a Lei 7550/17 (alterada pela Lei 7778/19), bem como o disposto nos artigos 194 e seguintes da Lei
Municipal nº 1429/68, conforme sindicância instaurada através do PA nº 8718/2019.
RESOLVE:
1. Alterar a Portaria nº 001/2019-SJU04, conforme segue:
Excluir: Ediméa Nunes Santana Ferrari dos Santos – CF 15406
Incluir: Daniela Lirian Nagamati – CF 69717
2. A Comissão de Sindicância passará a vigorar da seguinte forma:
Presidente: Diana Cardoso de Melo Matos – CF 51830
Membros: Daniela Lirian Nagamati – CF 69717
: Sueli Aparecida Fernandes de Souza – CF 24645
: Fillipe Saraiva Costa Moura Araujo – CF 69869
3. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 407/2020-SJU04
De 19 de agosto de 2020.

O CORREGEDOR DO MUNICÍPIO, MIGUEL CARLOS TESTAI, no uso de suas atribuições legais, que lhe
confere a Lei 7550/17 (alterada pela Lei 7778/19), bem como o disposto nos artigos 194 e seguintes da Lei
Municipal nº 1429/68, conforme sindicância instaurada através do PA nº 22702/2020.
RESOLVE:
1. Alterar a Portaria nº 262/2020-SJU04, conforme segue:
Excluir: Ediméa Nunes Santana Ferrari dos Santos – CF 15406
Incluir: Daniela Lirian Nagamati – CF 69717

2. A Comissão de Sindicância passará a vigorar da seguinte forma:
Presidente: Diana Cardoso de Melo Matos – CF 51830
Membros: Daniela Lirian Nagamati – CF 69717
: Sueli Aparecida Fernandes de Souza – CF 24645
Secretário: Fillipe Saraiva Costa Moura Araujo – CF 69869
3. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 408/2020-SJU04
De 19 de agosto de 2020.

O CORREGEDOR DO MUNICÍPIO, MIGUEL CARLOS TESTAI, no uso de suas atribuições legais, que lhe
confere a Lei 7550/17 (alterada pela Lei 7778/19), bem como o disposto nos artigos 194 e seguintes da Lei
Municipal nº 1429/68, conforme PA nº 2045/2020.
RESOLVE:
1. Prorrogar por 60 (sessenta) dias, em caráter excepcional, os efeitos da Portaria nº 234/2020-SJU04,
conforme Memorando nº 34/2020 de Secretaria da Saúde, tendo em vista a pandemia do Coronavírus, para
conclusão dos trabalhos da Comissão de Sindicância.
2. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Portaria n° 048 / 2020 – SSP01
RODNEI OTÁVIO MINELLI, Secretário de Serviços Públicos, no uso das atribuições que lhe são conferidas
por Lei, bem como,
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal nº 33.912, de 16 de janeiro de 2017, que estabelece as
atividades e os procedimentos a serem observados pelas unidades gestoras e pelos fiscais de contratos
firmados pelos órgãos da Administração Municipal Direta e Indireta,

R E S O L V E:
Artigo 1º - Designar os gestores e fiscais, responsáveis pelos acompanhamentos, fiscalizações, avaliações e
atestes das execuções dos contratos, incumbidos do recebimento dos materiais e/ou serviços abaixo indicados:
Contratação de Empresa
Nº PROCESSO 20.845 / 2020
CONTRATO ARP 9.011 / 2020 – SF06
EMPRESA TRANSTAM COMERCIAL EIRELI
OBJETO FORNECIMENTO DE BROCHAS, ROLOS, TRINCHAS, CORANTES E PINCEIS.
GESTOR TITULAR: Marcia Regina da Fonseca CF. 17000
SUPLENTE: Marcelo Giles de Alexandre CF. 11116
FISCAL TITULAR: Alberto Mário Rojo CF. 27968
SUPLENTE: Alexandre Aparecido do Prado CF. 28602
Artigo 2º - Os gestores e fiscais, ora indicados, deverão atender às disposições constantes dos Decretos
Municipais nº 33.912, de 16 de janeiro de 2017 e, 33.703, de 29 de setembro de 2016, bem como, às demais
condições estabelecidas nos respectivos processos e contratos.
Artigo 3º - Os membros ora nomeados desempenharão as funções sem prejuízo de suas atividades funcionais.
Artigo 4º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

16º SALÃO NACIONAL DE ARTE CONTEMPORÂNEA DE GUARULHOS – 2020
REGULAMENTO

O Secretário Municipal de Cultura, Vitor Souza, no uso de suas atribuições legais, torna público que promoverá
no período de 05 de dezembro de 2020 a 07 de março de 2021, o 16º SALÃO NACIONAL DE ARTE
CONTEMPORÂNEA DE GUARULHOS.
1. Dos objetivos:
O 16º SALÃO NACIONAL DE ARTE CONTEMPORÂNEA DE GUARULHOS tem como objetivo incentivar
reconhecer e divulgar a produção cultural dos artistas contemporâneos da cidade e do país como um todo,
estimulando a sua produção artística e pesquisa de caráter estético e permitindo intercâmbio criativo entre eles.
2. Das condições de participação:
2.1. Poderão participar do 16º SALÃO NACIONAL DE ARTE CONTEMPORÂNEA DE GUARULHOS, artistas
brasileiros e estrangeiros, inclusive menores de 18 anos, que atendam aos requisitos estabelecidos neste
regulamento.
2.2. Os artistas poderão participar individualmente ou em um coletivo, sendo que estes deverão indicar um
representante, que assinará a inscrição.
2.3. As inscrições serão divididas por categoria, a saber:
pintura,
desenho,
gravura,
escultura,
fotografia,
arte digital,
arte-objeto,
instalação.
2.4. As obras deverão fazer parte de produções recentes, considerando esse período limite a partir do ano de
2018, e em condições plenas para exposição.
2.5. Os artistas deverão ter como base e sugestão;
- que suas obras não excedam em seu conjunto 03 (três) metros lineares ou, quando se tratar de instalação ou
obra espacial, 06 (seis) metros quadrados. As obras que excederem as medidas sugeridas, serão avaliadas pela
comissão julgadora e poderão ser aceitas desde que não comprometam o espaço físico do salão de exposição.
2.6 Cada participante deverá inscrever 03 (três) obras por categoria específica. No caso da categoria instalação,
poderá ser inscrita 01 (uma) única obra.
2.7. É permitida a participação em uma segunda categoria, individualmente ou em grupo.
2.8. Não serão aceitas para seleção as obras de artistas falecidos, que não possuam identificação, que
prejudiquem a integridade física do local ou do público ou com conteúdo que incite a violência, preconceito e
intolerância, teor político partidário e religioso.
2.9 Estão impedidos de participar do 16º SALÃO NACIONAL DE ARTE CONTEMPORÂNEA DE GUARULHOS
os membros do Júri de Seleção e Premiação bem como seus parentes em linha reta colateral ou afim até o
terceiro grau.
3. Das inscrições:
3.1. A par ticipação no 16º SALÃO NACIONAL DE ARTE CONTEMPORÂNEA DE GUARULHOS será
efetuada por meio de inscrições, que serão recebidas no período de 24 de agosto de 2020 a 02 de outubro de
2020, por meio de formulário de inscrições disponível no site oficial www.guarulhos.sp.gov.br, na plataforma
GruCultura ou na Seção de Artes Visuais;
3.2. O artista que optar pela inscrição via plataforma GruCultura, deverá se inscrever como Agente Individual,
no endereço http://grucultura.guarulhos.sp.gov.br/projeto/3473/
3.2.1. A aceitação da inscrição está condicionada ao correto preenchimento da ficha de inscrição ou correto
cadastramento na plataforma GruCultura, não sendo a organização do 16º SALÃO NACIONAL DE ARTE
CONTEMPORÂNEA DE GUARULHOS responsável por eventuais desclassificações decorrentes de falha no
preenchimento destes dados.
Caso os anexos e informações registradas não sejam referentes às obras inscritas, o proponente poderá ter
a inscrição considerada inválida.
3.3. O artista que optar pela inscrição via correio (Sedex) ou pessoalmente deverá encaminhar à Seção de
Artes Visuais no endereço:
Praça Cícero de Miranda, S/N – Lago de Vila Galvão Vila Galvão – Guarulhos / SP CEP. 07074-041
3.3.1 Este dossiê deverá vir acondicionado em envelope e nele deve constar:
a - Ficha de inscrição impressa (Anexo I) disponível no site http://www.guarulhos.sp.gov.br/, Plataforma
GruCultura devidamente preenchida e assinada;
b - Cópia de RG e CPF;
c - Autorização dos pais ou responsáveis quando menor de 18 anos;
d - Memorial descritivo das obras, contendo uma breve definição conceitual do trabalho. Pode ser elaborado
pelo artista ou curador. No caso de instalação o artista também deverá enviar um projeto gráfico ou maquete.
e - Currículo artístico resumido;
f - Fotos originais ou cópias coloridas, em tamanho mínimo de 15 x 21 cm, das 03 (três) obras inscritas,
identificadas com o nome do autor, título, técnica, material, dimensões e ano;
g - Procuração assinada pelos artistas que participarem em coletivos, indicando seu representante legal;
h - Catálogos, portfólios e demais publicações que se julgarem necessárias.
I - Junto às obras selecionadas deverá ser enviado um cd contendo fotos digitalizadas das mesmas em duas
resoluções: 72 dpi – para votação na internet e 300 dpi – para impressão de catálogo, caso seja confeccionado.
3.3.2 As inscrições enviadas pelo correio só terão validade se a data da postagem não ultrapassar o dia 02 de
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outubro de 2020.
4. Do Júri de Seleção e Premiação:
4.1. A seleção será feita em duas etapas, por um Júri de Seleção e Premiação composto por 03 (três) membros
de notório conhecimento em artes visuais, todos indicados pela Comissão Organizadora do 16º SALÃO
NACIONAL DE ARTE CONTEMPORÂNEA DE GUARULHOS.
4.2. Na primeira etapa, a ser realizada no período de 08 e 09 de outubro de 2020, o Júri de Seleção e Premiação
examinará as fotos das obras, selecionando aquelas que passarão para a segunda etapa.
4.3. Os artistas cujas obras forem selecionadas serão indicados à Comissão Organizadora do 16º SALÃO
NACIONAL DE ARTE CONTEMPORÂNEA DE GUARULHOS, que fará publicar a relação no site e Boletim
Oficial do município de Guarulhos, www.guarulhos.sp.gov.br e plataforma http://grucultura.guarulhos.sp.gov.br/
projeto/3473/a partir de 13 de outubro de 2020, sendo que as obras deverão ser enviadas para a segunda etapa
da seleção para o endereço: Praça Cícero de Miranda, S/N – Lago de Vila Galvão - Vila Galvão – Guarulhos /
SP CEP. 07074-041, no período de 14 a 27 de outubro de 2020, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h30,
devidamente preparadas para a exposição.
4.4. Na segunda etapa, a ser realizada no período de 05 e 06 de novembro de 2020, o conjunto de obras de cada
participante poderá ser aceito no total ou parcialmente pelo Júri de Seleção e Premiação, bem como recusado
no todo.
4.5. Após a segunda fase o Júri de Seleção e Premiação encaminhará à Comissão Organizadora a ata
circunstanciada e lavrada na ocasião do julgamento, com a relação dos selecionados que será publicada, a
partir de 10 de novembro de 2020, no site e Boletim Oficial do município e plataforma GruCultura.
4.6. O Júri de Seleção e Premiação é soberano e não caberão recursos ou reconsiderações às suas decisões.
5. Dos critérios:
5.1. O Júri de Seleção e Premiação avaliará as obras a partir dos seguintes critérios:
- Originalidade e criatividade (Inovação, atributos conceituais, ineditismo, materiais novos/alternativos;)
- Apresentação e proposta de montagem, (Adequação ao ambiente expositivo disponível e não comprometimento
da integridade do espaço público, qualidade da apresentação das obras, inclusão / acessibilidade, apresentação
do conceito)
- Qualidade técnica e estética, (Plasticidade e percepção visual da obra, habilidade artística empregada,
composição / material, estrutura formal, solução técnica)
- Conceito e adequação ao contexto contemporâneo. (Conceitos que expressem os momentos e acontecimentos
atuais: inclusão / acessibilidade, apresentação de conteúdo reflexivo e poético que estimule novas leituras e
significações)

5.2 O Júri de Seleção e Premiação avaliará cada um desses critérios, atribuindo para cada obra uma nota na
escala de 0 a 10, podendo ser avaliado o conjunto de obras inscritas de uma única categoria do mesmo artista.
O resultado final consistirá na média ponderada das notas obtidas em cada um dos critérios mencionados.
5.3 Em caso de empate nas médias finais entre duas e mais obras ou conjunto delas, será considerada
vencedora a maior nota no critério, Originalidade. Em caso do empate persistir no critério Originalidade, será
considerada vencedora a maior nota no critério, Conceito e adequação ao contexto contemporâneo.
5.4 Em caso de empate na pontuação conforme o item 5.3, o Júri de Seleção e Premiação deverá discutir além
dos critérios estipulados, bem como conceito artístico e linha curatorial, para definição dos selecionados e
premiados.
5.5 Será de responsabilidade do Júri de Seleção e Premiação entregar à Comissão Organizadora de Artes
Visuais a emissão de um parecer por escrito que justifique a escolha das obras premiadas, sendo este
assinado por todos os seus integrantes.
6. Da montagem:
6.1. Caberá à Comissão Organizadora o conceito e a resolução do plano de execução de montagem, bem como
a adequação ao número de obras e sua disposição no espaço expositivo.
6.2. A exposição será montada exclusivamente pela Comissão Organizadora do 16º SALÃO NACIONAL DE
ARTE CONTEMPORÂNEA DE GUARULHOS, salvo em caso específico, a montagem e desmontagem ficará
a cargo do(a) artista ou seu representante, inclusive no que concerne a equipamentos, acessórios e despesas.
6.3. Obras danificadas durante o transporte só serão expostas se houver tempo hábil para sua restauração
pelo(a) artista.
6.4. O artista selecionado arcará com quaisquer despesas de aluguel, compra ou reparo de equipamentos,
serviços e materiais necessários à apresentação de sua obra, sendo de sua total responsabilidade a manutenção
dos mesmos.
6.5. Em nenhuma hipótese as obras poderão ser retiradas antes do término da exposição, a ser realizada de
05 de dezembro de 2020 a 07 de março de 2021.
7. Da premiação:
7.1. Serão concedidos 4 prêmios para as obras selecionadas pela Comissão Descrita no item 4. Haverá
premiação para os artistas selecionados pelo Júri Técnico e através de votação popular, conforme descrita
abaixo
7.2. Haverá, durante o período de exposição, votação popular pelo site oficial www.guarulhos.sp.gov.br, sendo
atribuída uma única premiação para obra mais votada
7.3. Segundo indicação do Júri será concedida a seguinte premiação/aquisição:
Júri Técnico
1º Lugar ......... R$ 8.000,00
2º Lugar ..........R$ 6.000,00
3º Lugar ..........R$ 4.000,00
Júri Popular
Obra mais votada ......R$ 4.000,00
7.3.1 Os recursos necessários ao atendimento das despesas do presente evento serão onerados por intermédio
de dotação;
7.3.2 O pagamento do valor mencionado será feito em até 60 dias após a entrega do termo de premiação/
aquisição descrito no anexo 2, mediante elaboração de Processo Administrativo para esta finalidade pela
Secretaria de Cultura, seguindo o referido processo os trâmites regulares da prefeitura do município.
7.4. Artistas premiados pelo Júri Técnico não poderão ser contemplado pelo Júri Popular, sendo desconsiderados
os votos dados a estes na apuração.
7.5. Todos os selecionados receberão Certificado de participação.
7.6. Os premiados pelo Júri Técnico serão anunciados em cerimônia de abertura a ser realizada no dia 05 de
dezembro de 2020.
7.7. A votação pelo Júri Popular encerrará no dia 26 de fevereiro de 2021 e será anunciado pelo site oficial da
Prefeitura www.guarulhos.sp.gov.br ou plataforma GruCultura a partir do dia 01 de março de 2021.
7.8. As obras premiadas passarão a pertencer ao acervo da Secretaria de Cultura de Guarulhos
através de termo de premiação/aquisição especificamente redigido para esta finalidade (anexo II).
7.9. As decisões da Comissão Organizadora são irretratáveis e irrecorríveis.

8. DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1. Todos os artistas selecionados poderão levar suas obras com os devidos materiais complementares como
fitas adesivas, parafusos, molduras ou outros materiais e equipamentos necessários para montagem da(s)
obras(s), pessoalmente ou encaminhá-los por meios terceirizados, como transportadoras, correios, etc. desde
que seja de sua total responsabilidade e custeio do serviço contratado, bem como com a retirada no encerramento
da mostra.
8.2. A Comissão Organizadora do 16º SALÃO NACIONAL DE ARTE CONTEMPORÂNEA DE GUARULHOS
tomará as medidas possíveis para resguardo das obras, porém é aconselhável ao artista segurar as mesmas
contra riscos de qualquer natureza. A Secretaria de Cultura não se responsabilizará por danos que as obras
eventualmente possam sofrer.
8.3. As Obras de arte com nudez, conteúdo sexual ou que possam ofender a ética e valores morais para
algumas pessoas, além de consideradas inapropriadas para crianças, haverá classificação etária para os
visitantes. Conforme a avaliação técnica, caso haja necessidade a expografia contara com um espaço mais
reservado para as mesmas, que será definida pela Comissão Organizadora ou Júri Técnico.
8.4. As obras não classificadas na segunda fase de seleção e as obras expostas no 16º SALÃO NACIONAL
DE ARTE CONTEMPORÂNEA DE GUARULHOS deverão ser retiradas no prazo estipulado de 15 a 26 de
março de 2021, na Seção de Artes Visuais: Endereço: Praça Cícero de Miranda, S/N – Lago de Vila Galvão - Vila
Galvão – Guarulhos / SP - CEP. 07074-041.
8.4.1. Obras não retiradas nesse período passarão a fazer parte do acervo da Secretaria de Cultura de
Guarulhos.
8.4.2. As obras não retiradas pessoalmente somente serão devolvidas mediante prévio contato do artista com
a comissão organizadora, informando a transportadora de sua escolha para que a mesma retire as obras no
local dentro do prazo estipulado com o frete já pago pelo artista, ou a cobrar do mesmo.
8.5. A inscrição no 16º SALÃO NACIONAL DE ARTE CONTEMPORÂNEA DE GUARULHOS implica na
aceitação integral pelo participante de todas as disposições deste regulamento.
8.6. Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Comissão Organizadora do 16º SALÃO
NACIONAL DE ARTE CONTEMPORÂNEA DE GUARULHOS .
ENDEREÇO PARA INFORMAÇÕES RETIRADA DE OBRAS
Seção de Artes Visuais
Praça Cícero de Miranda, s/n o. - Vila Galvão – Guarulhos – SP CEP: 07074-041 – Fone/fax: (11) 2451 5184
E-mail: artesvisuais.guarulhos@guarulhos.sp.gov.br
CRONOGRAMA:
Inscrições:
De 24 de agosto a 02 de outubro de 2020
Seleção por fotos pelo Júri Técnico
De 08 a 09 de setembro de 2020.
Divulgação dos selecionados na segunda etapa:
A partir 13 de outubro de 2020.
no site e Boletim Oficial de Guarulhos - www.guarulhos.sp.gov.br ou plataforma GruCultura (http://
grucultura.guarulhos.sp.gov.br/projeto/3473/)
Recebimento das obras selecionadas:
De 14 a 27 de outubro de 2020.
segunda a sexta-feira - exceto feriados e pontos facultativos, das 09h às 16h30
Seleção das Obras pelo Júri Técnico:
De 05 a 06 de novembro de 2020.
Divulgação dos selecionados na 2a etapa:
A partir 10 de novembro de 2020, no site e Boletim Oficial de Guarulhos - www.guarulhos.sp.gov.br e
plataforma GruCultura (http://grucultura.guarulhos.sp.gov.br/projeto/3473/)
Vernissage e Divulgação do Premio Aquisitivo
05 de dezembro de 2020.
18h – Encontro com o Júri Técnico
19h30 - Cerimônia de entrega de Certificados e Premiação
21h – Apresentação Musical e Coquetel
Local: Centro Municipal de Educação Adamastor
Av. Monteiro Lobato, 734 – Macedo - Guarulhos
Período da exposição:
De 06 de dezembro de 2020 a 07 de março de 2021
diariamente, das 09h às 22h.
Votação Popular
De 05 de dezembro de 2020 a 26 de fevereiro de 2021
Divulgação do resultado da votação popular a partir de 01 de março de 2021
www.guarulhos.sp.gov.br e plataforma GruCultura (http://grucultura.guarulhos.sp.gov.br/projeto/3473/)
PERÍODO DE RETIRADA DAS OBRAS
De 15 a 26 de março de 2021.
Seção de Artes Visuais
Segunda a sexta-feira (exceto feriado e pontos facultativos) das 9h00 às 16h30h.
REALIZAÇÃO:
Prefeitura de Guarulhos
Secretaria de Cultura
Seção Técnica de Artes Visuais

PREFEITURA DE GUARULHOS
SECRETARIA DE CULTURA DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS

SEÇÃO TÉCNICA DE LINGUAGENS ARTÍSTICAS E CULTURAIS
16º SALÃO NACIONAL DE ARTE CONTEMPORÂNEA DE GUARULHOS – 2020
ANEXO I Ficha de Inscrição

Nº de Inscr: _______
Nome completo: ___________________________________________________________________
Nome artístico: ____________________________________________________________________
Endereço: ________________________________________________________________________
__________________________________________ Complemento: __________________________
Cidade: _____________________________ Est: ______ CEP:__________-_______
Telefone: _________________________ e-mail:__________________________________________
Dossiê
( ) currículo ( ) Memorial descritivo ( ) Impressos ( ) projeto ( ) Documentos pessoais
Categoria
( ) pintura ( ) desenho ( ) gravura ( ) escultura ( ) fotografia ( ) arte digital ( ) arte-objeto ( ) instalação
Título obra 1: _____________________________________________________________________
Técnica: _________________________________________________________________________
Altura x largura x comprimento (cm): ___________________________________________________
Título obra 2: _____________________________________________________________________
Técnica: _________________________________________________________________________
Altura x largura x comprimento (cm): ___________________________________________________
Título obra 3: _____________________________________________________________________
Técnica: _________________________________________________________________________
Altura x largura x comprimento (cm): __________________________________________________
Estou ciente e concordo com o regulamento do 16º Salão Nacional de Arte
Contemporânea de Guarulhos.
________________________, _______ de ___________________________ de 2020.
___________________________________
Artista

PREFEITURA DE GUARULHOS
SECRETARIA DE CULTURA DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS

SEÇÃO TÉCNICA DE LINGUAGENS ARTÍSTICAS E CULTURAIS
16º SALÃO NACIONAL DE ARTE CONTEMPORÂNEA DE GUARULHOS – 2020
Anexo II – Termo de Doação/Aquisição
Eu,______________________________________________________________________,
Rg________________________________CPF____________________________
residente,_________________________________________________________________
bairro__________________cidade________________________UF______CEP_________
Declaro para os devidos fins, ser o autor e proprietário das obras abaixo descritas e sob as penas da Lei,
informo que a(s) obra(s) se encontra(m) livre(s) de todos e quaisquer ônus judiciais e extra judiciais e a partir
do presente documento, a(s) mesma(s) fará(ão) parte do acervo municipal de obras de arte de Guarulhos,
sobre a guarda da Secretaria de Cultura - Seção de Artes Visuais, adquirindo total poder de uso e imagem.
Titulo:
Técnica:
Ano:
Valor estimado:
Descrição:
Estou de acordo e ciente que fui contemplado(a) com a premiação aquisitiva, pelo Júri Técnico com _____o
LUGAR, no valor R$_________________ conforme regulamento do 16º SALÃO NACIONAL DE ARTE
CONTEMPORÂNEA DE GUARULHOS.
Sem mais, para o momento,
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Guarulhos, ______, ______________ de _____
____________________________________
Artista contemplado
De acordo,
_________________________________     _____________________________
Seção Técnica de Artes Visuais                  Secretário de Cultura

CORREGEDORIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
PORTARIA Nº 066/2020-SASP02

O Corregedor da Guarda Civil Municipal MESSIAS PIRES DE CARVALHO, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela alínea “c” do inciso III da letra C do anexo II da Lei Municipal n° 7.792/2019 e Art. 201 da Lei
Municipal nº 1.429/1968 e, considerando o que consta nos autos do Processo Administrativo nº 26.793/2020-
SASP02, com fulcro no Art. 194 da Lei Municipal nº 1.429/1968,

RESOLVE:
1 - Constituir Comissão de Sindicância composta pelos seguintes servidores:
Presidente: João Maniuc Mimura Barbosa - Código Funcional nº 24.739;
Membros: Cleusa Maria Celestino - Código Funcional n° 35.053; e
Sandro Villas Boas - Código Funcional n° 54.200.
2 - A Comissão Sindicante composta acima terá o prazo de 30 (trinta) dias para proceder à apuração dos fatos
relatados no Processo Administrativo supracitado, conforme Art. 196 da Lei 1.429/1968.
3 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 067/2020-SASP02
O Corregedor da Guarda Civil Municipal MESSIAS PIRES DE CARVALHO, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela alínea “c” do inciso III da letra C do anexo II da Lei Municipal n° 7.792/2019 e Art. 201 da Lei
Municipal nº 1.429/1968 e, considerando o que consta nos autos do Processo Administrativo nº 28.903/2020-
SASP02, com fulcro no Art. 194 da Lei Municipal nº 1.429/1968,

RESOLVE:
1 - Constituir Comissão de Sindicância composta pelos seguintes servidores:
Presidente: João Maniuc Mimura Barbosa - Código Funcional nº 24.739;
Membros: Cleusa Maria Celestino - Código Funcional n° 35.053; e
Sandro Villas Boas  - Código Funcional n° 54.200.
2 - A Comissão Sindicante composta acima terá o prazo de 30 (trinta) dias para proceder à apuração dos fatos
relatados no Processo Administrativo supracitado, conforme Art. 196 da Lei 1.429/1968.
3 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 068/2020-SASP02
O Corregedor da Guarda Civil Municipal MESSIAS PIRES DE CARVALHO, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela alínea “c” do inciso III da letra C do anexo II da Lei Municipal n° 7.792/2019 e Art. 201 da Lei
Municipal nº 1.429/1968 e, considerando o que consta nos autos do Processo Administrativo nº 27.273/2020-
SASP02, com fulcro no Art. 194 da Lei Municipal nº 1.429/1968,

RESOLVE:
1 - Constituir Comissão de Sindicância composta pelos seguintes servidores:
Presidente: João Maniuc Mimura Barbosa - Código Funcional nº 24.739;
Membros: Cleusa Maria Celestino - Código Funcional n° 35.053; e
Sandro Villas Boas - Código Funcional n° 54.200.
2 - A Comissão Sindicante composta acima terá o prazo de 30 (trinta) dias para proceder à apuração dos fatos
relatados no Processo Administrativo supracitado, conforme Art. 196 da Lei 1.429/1968.
3 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 069/2020-SASP02
O Corregedor da Guarda Civil Municipal MESSIAS PIRES DE CARVALHO, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela alínea “c” do inciso III da letra C do anexo II da Lei Municipal n° 7.792/2019 e Art. 201 da Lei
Municipal nº 1.429/1968 e, considerando o que consta nos autos do Processo Administrativo nº 28.008/2020-
SASP02, com fulcro no Art. 194 da Lei Municipal nº 1.429/1968,

RESOLVE:
1 - Constituir Comissão de Sindicância composta pelos seguintes servidores:
Presidente: Amauri Cordeiro - Código Funcional nº 21.227;
Membros: Vanderlei dos Santos - Código Funcional n° 33.498; e
Valéria Cristina Marques dos Santos - Código Funcional n° 53.915.
2 - A Comissão Sindicante composta acima terá o prazo de 30 (trinta) dias para proceder à apuração dos fatos
relatados no Processo Administrativo supracitado, conforme Art. 196 da Lei 1.429/1968.
3 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 070/2020-SASP02
O Corregedor da Guarda Civil Municipal MESSIAS PIRES DE CARVALHO, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela alínea “c” do inciso III da letra C do anexo II da Lei Municipal n° 7.792/2019 e Art. 201 da Lei
Municipal nº 1.429/1968 e, considerando o que consta nos autos do Processo Administrativo nº 28.311/2020-
SASP02, com fulcro no Art. 194 da Lei Municipal nº 1.429/1968,

RESOLVE:
1 - Constituir Comissão de Sindicância composta pelos seguintes servidores:
Presidente: Amauri Cordeiro - Código Funcional nº 21.227;
Membros: Vanderlei dos Santos - Código Funcional n° 33.498; e
Valéria Cristina Marques dos Santos - Código Funcional n° 53.915.
2 - A Comissão Sindicante composta acima terá o prazo de 30 (trinta) dias para proceder à apuração dos fatos
relatados no Processo Administrativo supracitado, conforme Art. 196 da Lei 1.429/1968.
3 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 071/2020-SASP02
O Corregedor da Guarda Civil Municipal MESSIAS PIRES DE CARVALHO, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela alínea “c” do inciso III da letra C do anexo II da Lei Municipal n° 7.792/2019 e Art. 201 da Lei
Municipal nº 1.429/1968 e, considerando o que consta nos autos do Processo Administrativo nº 28.695/2020-
SASP02, com fulcro no Art. 194 da Lei Municipal nº 1.429/1968,

RESOLVE:
1 - Constituir Comissão de Sindicância composta pelos seguintes servidores:
Presidente: Amauri Cordeiro - Código Funcional nº 21.227;
Membros: Vanderlei dos Santos - Código Funcional n° 33.498; e
Valéria Cristina Marques dos Santos - Código Funcional n° 53.915.
2 - A Comissão Sindicante composta acima terá o prazo de 30 (trinta) dias para proceder à apuração dos fatos
relatados no Processo Administrativo supracitado, conforme Art. 196 da Lei 1.429/1968.
3 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 010/2020-SM
Dispõe sobre: Prorrogação do mandato do Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental Cabuçu-Tanque
Grande.
Sra. Regina Flávia Latini Puosso, Secretária de Meio Ambiente, no uso de suas atribuições legais que são
conferidas pelo Decreto nº 31.148, de 20 de agosto de 2013, e o que consta do processo administrativo 363/
2011:
RESOLVE:
Prorrogara com data retroativa à 13 de julho de 2020 até 31 de dezembro de 2020, a nomeação dos conselheiros
do Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental Cabuçu-Tanque Grande para o biênio 2018/2020 - Portaria
nº 1229/2018 e suas devidas substituições.

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Republicação por erro de imprensa da Resolução nº 808-CMAS,

publicada no D. O. Nº 100/2020-GP de 4/8/2020.
RESOLUÇÃO Nº 808 -CMAS

Dispõe sobre a Inscrição de Entidade de Assistência Social no Conselho Municipal de Assistência Social do
Município de Guarulhos, nos termos da Resolução CNAS nº 14/2014.
O CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Guarulhos, Estado de São Paulo,
conforme deliberado na Reunião Extraordinária de 29 de julho de 2020, em conformidade com a Lei Federal Nº
8742/93 - Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS, com a Lei Municipal Nº 5052/97 e Resolução Nº 746-

CMAS, de 12/06/2018, com fulcro na sua competência de estabelecer as políticas públicas de Assistência
Social e o acompanhamento das ações, serviços, programas e projetos nessa esfera,

RESOLVE:
Artigo 1º - Conceder inscrição no CMAS - Guarulhos, às seguintes entidades:

Artigo 2º – A inscrição tem validade por prazo indeterminado, porém, a entidade inscrita deverá apresentar
anualmente, até 30 de abril, Relatório de Atividades do ano anterior e Plano de Ação do ano corrente.
Artigo 3º – Sujeita-se a entidade retro referida ao atendimento de todas as normas legais que regem a atividade,
além do disposto no artigo 2º, sob pena de suspensão ou cancelamento da inscrição.
Artigo 4º – Esta Resolução entra em vigor com efeitos retroativos a 29/07/2020 revogadas as disposições em contrario.

CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
RESOLUÇÃO Nº 001/2020 – COMSAN

DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL DE REPRESENTANTES DA
SOCIEDADE CIVIL DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL –
COMSAN – BIÊNIO 2021-2023.
O Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional – COMSAN, no uso de suas atribuições legais e
considerando:
A necessidade legal de nomeação dos conselheiros, titulares e suplentes, representantes do Poder Público e
de eleição dos conselheiros, titulares e suplentes, representantes da sociedade civil no Conselho Municipal de
Segurança Alimentar e Nutricional – COMSAN;
Garantir o ordenamento institucional com pleno funcionamento do COMSAN de Guarulhos;
Em conformidade com a Lei Municipal 6690/10 e das deliberações tomadas em reunião do dia 03/08/2020.

RESOLVE:
Art. 1º - Regulamenta o PROCESSO ELEITORAL para escolha de membros para o CONSELHO MUNICIPAL
DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL – COMSAN de Guarulhos para o Biênio 2021-2023.
Art. 2º - Os membros titulares e suplentes representantes do PODER PÚBLICO, serão nomeados por Decreto
do Executivo para compor 1/3 do conselho, sendo 1 (um titular) e 1 (suplente), observadas as disposições
previstas no Art. 4º do Regimento Interno do COMSAN.
Art. 3º - Os membros titulares e suplentes representantes da SOCIEDADE CIVIL, serão escolhidos através de
eleição em plenária específica convocada por meio de publicação no Diário Oficial do Município, para compor
2/3 do conselho, sendo 1 (um) titular e 1 (um) suplente de cada segmento, conforme Artigo 4º PARÁGRAFO
2º do Regimento Interno do COMSAN, a saber:
I - 02 (dois) representantes de empresas privadas dos usuários das políticas de Segurança Alimentar em
âmbito municipal;
II - 02 (dois) representantes de empresas privadas da área da alimentação;
III - 02 (dois) representantes de Universidades/Faculdades;
IV - 02 (dois) representantes de entidades trabalhistas;
V - 08 (oito) representantes de movimentos sociais, igrejas, associações ou fundações que sejam atuantes e
sediadas no Município.
DA COMISSÃO ELEITORAL
Art. 4º - A comissão eleitoral será composta por:
Representante do Poder Público:
I - Miguel Hackmey
II - Soraya Brites Pontífice
Representante da Sociedade Civil:
I - Maria Célia Correia de Oliveira da Costa
II - Soraia Januaria dos Santos
Art. 5º - Caberá a comissão eleitoral a responsabilidade de recepcionar as inscrições, acompanhar e fiscalizar
o pleito eleitoral bem como dispor sobre outros aspectos relevantes à implementação do processo eleitoral.

ANEXO I – RESOLUÇÃO Nº 001/2020 – COMSAN
PROCESSO ELEITORAL COMSAN – BIÊNIO 2021-2023

CALENDÁRIO ELEITORAL PERÍODO
Inscrições de delegados eleitores e candidatos De 01/09 à 30/09/2020
Reunião da Comissão Eleitoral – análise das inscrições 01/10/2020
Publicação da primeira lista de candidatos e eleitores 09/10/2020
Prazo de recurso/impugnação da decisão da Comissão Eleitoral Até às 16h00 do dia 16/10/
2020
Prazo para julgamento das impugnações e recursos pela Comissão Eleitoral 19/10/2020
Publicação, resultado, julgamento, recursos 27/10/2020
Publicação da Lista Geral de Deferidos 30/10/2020
Assembleia eleitoral 06/11/2020 das 09h00 às
13h00
Publicação com o resultado dos eleitos 20/11/2020
Posse do COMSAN – Gestão 2021/2023 Reunião Ordinária para Eleição da
Mesa Diretora 06/01/2021 ou 12/01/2021

ANEXO II – MODELO DE CÉDULA ELEITORAL
ASSEMBLEIA ELEITORAL SOCIEDADE CIVIL COMSAN – GUARULHOS

GESTÃO 2021/2023

ANEXO III - FICHA DE INSCRIÇÃO PARA CREDENCIAMENTO NA ELEIÇÃO DO COMSAN
 BIÊNIO 2021-2023

( ) Empresa Privada ( ) Entidade Trabalhista ( ) Universidade/Faculdade
( ) Associação/Fundação ( ) Igreja ( ) Movimento Social ( ) povos e comunidades tradicionais ( )
Usuário
Nome da Instituição: __________________________________________________________________________
CNPJ: _______________________________________________________________________________________
Nome do Presidente/Diretor:
____________________________________________________________________
Endereço:____________________________________________________________________________________
Telefone/E-mail:_____________________________________________________________________________
Eu _______________________________________________________________, representante da instituição
acima qualificada, venho respeitosamente solicitar o credenciamento para participar do Processo Eleitoral do
COMSAN – biênio 2021/2023 de Representantes da Sociedade Civil, conforme Decreto 32.711/15 e
Resolução 01/15, publicados no Diário Oficial Nº 027/15 e 022/15, respectivamente. Desta forma, manifestamos
interesse em indicar candidato à vaga de conselheiro, conforme abaixo:
1 – Titular _________________________________ RG ______________________
1 – Suplente _______________________________ RG ______________________

Nestes termos, pedimos deferimento,
_______________________________

Assinatura
_____________________________________________________________________________________________
(não preencher – reservada para a Comissão Eleitoral)
(  ) Deferido (  ) Indeferido
Motivo_______________________________________________________________________________________
Assinatura da Comissão Eleitoral
_______________________________________________   _______________________________________
_______________________________________________   ________________________________________
_______________________________________________   ________________________________________

SECRETARIA PARA ASSUNTOS
DE SEGURANÇA PÚBLICA

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE


