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D E C R E T O S

Em, 17 de setembro de 2020.
DECRETO Nº 37232

Regulamenta em âmbito Municipal a Lei Federal n° 14.017, de 29 de junho de 2020, que dispõe sobre as ações
emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido
pelo Decreto Legislativo n° 6, de 20 de março de 2020.
GUSTAVO HENRIC COSTA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso das atr ibuições legais
conferidas pelo inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgânica do Município e o que consta do processo administrativo
nº 25314/2020;

DECRETA:
CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Fica criado o Programa de Emergência Cultural de Guarulhos, regido por este Decreto e pelas
disposições complementares que venham a ser estabelecidas pela Secretaria Municipal de Cultura.
Art. 2° O Programa de Emergência Cultural de Guarulhos tem por finalidade implementar em âmbito Municipal
a Lei Federal “Aldir Blanc” nº 14.017/2020, regulamentada pelo Decreto Federal nº 10.464/2020, considerando
as ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública
reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, conforme segue:
I - renda emergencial mensal aos trabalhadores da cultura;
II - subsídio mensal para manutenção de espaços artísticos e culturais, microempresas e pequenas empresas
culturais, cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias que tiveram as suas atividades
interrompidas por força das medidas de isolamento social; e
III - editais, chamadas públicas, prêmios, aquisição de bens e serviços vinculados ao setor cultural e outros
instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de
desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de
manifestações culturais, bem como para a realização de atividades artísticas e culturais que possam ser
transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais.
Art. 3° Cabe à Secretaria Municipal de Cultura, coordenar, gerir e operacionalizar o Programa de Emergência
Cultural de Guarulhos e, em especial, executar as seguintes atividades:
I - realizar a gestão dos benefícios do Programa de Emergência Cultural de Guarulhos;
II - supervisionar o cumprimento das condicionalidades e promover a oferta de programas complementares, em
articulação com as secretarias setoriais e demais entes federados;
III - acompanhar e fiscalizar a execução do Programa de Emergência Cultural de Guarulhos, podendo utilizar-
se, para tanto, de mecanismos intersetoriais; e
IV - coordenar, gerir e operacionalizar o cadastro para o Programa de Emergência Cultural de Guarulhos.
Art. 4° A gestão dos benefícios do Programa de Emergência Cultural de Guarulhos compreende as etapas
necessárias à transferência dos valores referentes aos benefícios financeiros previstos nos inciso II, do artigo
2º, da Lei Federal “Aldir Blanc” nº 14.017/2020, englobando, principalmente, os seguintes procedimentos:
I - habilitação e seleção de trabalhadores da cultura e compartilhamento dessas informações com o Governo
do Estado de São Paulo;
II - habilitação e seleção de espaços artísticos e culturais, microempresas e pequenas empresas culturais,
cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias e concessão dos benefícios financeiros do
Programa de Emergência Cultural de Guarulhos; e
III - monitoramento da emissão e entrega da notificação sobre a concessão de benefício ao seu titular.
Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Cultura disciplinará as demais regras necessárias à gestão dos
benefícios do Programa de Emergência Cultural de Guarulhos.
Art. 5° Cabe à Secretaria Municipal de Cultura fornecer as informações necessárias, quando solicitadas pelo
Governo do Estado de São Paulo, para cadastro dos trabalhadores culturais do Município no Programa de
Recebimento da Renda Emergencial prevista no inciso I, do artigo 2º, da Lei Federal “Aldir Blanc” nº 14.017/2020.
Art. 6° O recebimento do subsídio mensal previsto no artigo 11, bem como o cadastro dos trabalhadores
previsto no art. 5º, está condicionado à inscrição realizada no formulário de mapeamento cultural, publicado no
endereço eletrônico www.guarulhos.sp.gov.br/mapeamentocultural.
Parágrafo único. Poderão ser consideradas, com exigência de comprovação, as inscrições que porventura
tenham sido realizadas em um destes cadastros:
I - Cadastros Estaduais de Cultura;
II - Cadastro Nacional de Pontos e Pontões de Cultura;
III - Cadastros Estaduais de Pontos e Pontões de Cultura;
IV - Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais;
V - Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro; e
VI - Cadastros referentes a projetos culturais apoiados nos termos da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991,
nos 24 (vinte e quatro) meses imediatamente anteriores à data de publicação da Lei nº 14.017, de 2020.
Art. 7° Os recursos para aplicação do Programa de Emergência Cultural de Guarulhos serão provenientes de
repasse do Governo Federal previsto na Lei “Aldir Blanc” nº 14.017/2020.
Parágrafo único. O repasse de que trata o caput deste artigo, será na ordem de R$ 8.085.843,04 (oito
milhões, oitenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e três reais e quatro centavos).
Art. 8° A concessão dos benefícios do Programa de Emergência Cultural de Guarulhos tem caráter temporário
e não gera direito adquirido.

CAPÍTULO II
DO SUBSÍDIO MENSAL PARA MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ARTÍSTICOS
E CULTURAIS, MICROEMPRESAS E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS,

COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕES
CULTURAIS COMUNITÁRIAS

Art. 9° O Programa de Emergência Cultural de Guarulhos atenderá espaços artísticos e culturais, microempresas
e pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições, e organizações culturais comunitárias que tiveram
as suas atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social.
Art. 10. Será destinado para este subsídio o valor máximo de R$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais).
Parágrafo único. Havendo demanda de beneficiários, em acordo com o estabelecido neste regulamento, será
utilizado o valor integral destinado ao subsídio de que trata o caput deste artigo, caso o valor máximo para
subsídio não seja utilizado, o saldo de recurso será destinado à aquisição de ativos culturais, previstos no
artigo. 22, deste Decreto.
Art. 11. Constitui subsídio mensal do Programa de Emergência Cultural de Guarulhos aos espaços o valor a
partir do mínimo de R$ 3.000,00 (três mil reais) até o máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
§ 1º As parcelas do benefício de que trata o caput deste artigo, serão pagas mensalmente, a partir do mês de
setembro de 2020 até o mês de dezembro de 2020 ou, caso anteceda esse período, até o fim do Estado de
Calamidade Pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020.
§ 2º O benefício de que trata o caput deste artigo somente será concedido para a gestão responsável pelo
espaço cultural, vedado o recebimento cumulativo, mesmo que o beneficiário seja responsável por mais de um
espaço cultural.
§ 3º O valor do benefício de que trata o caput deste artigo, será solicitado pelo responsável do espaço cultural,
de acordo com os gastos relativos à manutenção da atividade cultural do beneficiário, considerando as
despesas realizadas com:
I - internet;
II - transporte;

III - aluguel;
IV - telefone;
V - consumo de água e luz; e
VI - outras despesas relativas à manutenção da atividade cultural do beneficiário.
§ 4º O pagamento do subsídio mensal fica condicionado à verificação de elegibilidade do beneficiário, realizada
por meio de consulta prévia a base de dados em âmbito federal disponibilizada pelo Ministério do Turismo.
§ 5º A verificação de elegibilidade do beneficiário de que trata o § 4º, não dispensa a realização de outras
consultas a bases de dados do Município que se façam necessárias.
§ 6º As informações obtidas de base de dados do Município deverão ser homologadas pelo Ministério do
Tur ismo.
§ 7º O subsídio mensal previsto no caput deste artigo, somente será concedido para a gestão responsável pelo
espaço cultural, vedado o recebimento cumulativo, mesmo que o beneficiário esteja inscrito em mais de um
cadastro, ou seja, responsável por mais de um espaço cultural.
Art. 12. Compreendem-se como espaços culturais todos aqueles organizados e mantidos por pessoas,
organizações da sociedade civil, empresas culturais, organizações culturais comunitárias, cooperativas com
finalidade cultural e instituições culturais, com ou sem fins lucrativos, que sejam dedicados a realizar atividades
artísticas e culturais abaixo relacionadas:
I - pontos de cultura;
II - teatros independentes;
III - escolas de música, de capoeira e de artes e estúdios, companhias e escolas de dança;
IV - circos;
V - cineclubes;
VI - centros culturais, casas de cultura e centros de tradição regionais;
VII - museus comunitários, centros de memória e patrimônio;
VIII - bibliotecas comunitárias;
IX - espaços culturais em comunidades indígenas;
X - centros artísticos e culturais afrodescendentes;
XI - comunidades quilombolas;
XII - espaços de povos e comunidades tradicionais;
XIII - festas populares, inclusive o carnaval e o São João, e outras de caráter regional;
XIV - teatro de rua e demais expressões artísticas e culturais realizadas em espaços públicos;
XV - livrarias, editoras e sebos;
XVI - empresas de diversões e produção de espetáculos;
XVII - estúdios de fotografia;
XVIII - produtoras de cinema e audiovisual;
XIX - ateliês de pintura, moda, design e artesanato;
XX - galerias de arte e de fotografias;
XXI - feiras de arte e de artesanato;
XXII - espaços de apresentação musical;
XXIII - espaços de literatura, poesia e literatura de cordel;
XXIV - espaços e centros de cultura alimentar de base comunitária, agroecológica e de culturas originárias,
tradicionais e populares; e
XXV - outros espaços e atividades artísticas e culturais validados no cadastro ao qual se refere o art. 6°, deste
Decreto.
Parágrafo único. É vedada a concessão do benefício a que se refere o art. 11, deste Decreto, a espaços
culturais criados pela administração pública de qualquer esfera ou vinculados a ela, bem como a espaços
culturais vinculados a fundações, a institutos ou instituições criados ou mantidos por grupos de empresas, a
teatros e casas de espetáculos de diversões com financiamento exclusivo de grupos empresariais, e a
espaços geridos pelos serviços sociais do Sistema S.
Art. 13. Para recebimento do subsídio previsto no art. 11, deste Decreto, o responsável pelo espaço cultural deverá:
I - cadastrar-se ou atualizar seu cadastro no mapeamento cultural realizado pela Secretaria de Cultura através
de formulário disponível no endereço eletrônico www.guarulhos.sp.gov.br/mapeamentocultural no prazo de 15
(quinze) dias a contar da publicação deste Decreto;
II - atualizar as informações sempre que solicitado pela Secretaria de Cultura;
III - manifestar em autodeclaração informações sobre a interrupção de suas atividades e indicação dos
cadastros em que estiverem inscritas;
IV - manifestar solicitação do benefício;
V - apresentar proposta de atividade de contrapartida em bens ou serviços economicamente mensuráveis; e
VI - estar habilitado a receber o subsídio após verificação de elegibilidade do beneficiário, realizada por meio
de consulta prévia a base de dados em âmbito federal disponibilizada pelo Ministério do Turismo e outras
consultas em bases de dados do Município.
Art. 14. Os espaços culturais e artísticos, as empresas culturais e organizações culturais comunitárias, as
cooperativas e as instituições beneficiadas com o subsídio previsto no art. 11, deste Decreto, ficarão obrigados
a garantir como contrapartida, após o reinício de suas atividades, a realização de atividades destinadas,
prioritariamente, aos alunos de escolas públicas ou de atividades em espaços públicos de sua comunidade, de
forma gratuita, em intervalos regulares, em cooperação e planejamento definido com pela Secretaria de Cultura
com o apoio, quando necessário, da Secretaria de Educação.
Parágrafo único. As atividades previstas no caput deste artigo, deverão ter duração total de 20 (vinte) horas,
com alcance direto mínimo de 30 (trinta) beneficiários.
Art. 15. O beneficiário do subsídio previsto no art. 11, deste Decreto, deverá apresentar prestação de contas
referente ao uso do benefício à Secretaria de Cultura em até 120 (cento e vinte) dias após o recebimento da
última parcela do subsídio.
§ 1º A prestação de contas de que trata este artigo deverá comprovar que o subsídio mensal recebido foi
utilizado para gastos relativos à manutenção da atividade cultural do beneficiário.
§ 2º A Secretaria de Cultura divulgará em seu site a lista de entidades beneficiárias, dos subsídios concedidos
e o resultado do parecer das prestações de contas, de modo a especificar se as prestações de contas referidas
no caput deste artigo foram aprovadas ou não e quais as providências adotadas em caso de terem sido
rejeitadas.
Art. 16. O subsídio será operacionalizado e pago pela Município de Guarulhos por meio de transferência direta
para conta bancária aberta pela instituição beneficiária para fim específico do recebimento do subsídio.
Parágrafo único. Fica vedado às instituições financeiras efetuar descontos ou compensações que impliquem
a redução do valor do benefício, a pretexto de recompor saldos negativos ou de saldar dívidas preexistentes
do beneficiário, sendo válido o mesmo critério para qualquer tipo de conta bancária em que houver opção de
transferência pelo beneficiário.
Art. 17. A Secretaria Municipal de Cultura disciplinará a operacionalização do pagamento de subsídios do
Programa de Emergência Cultural de Guarulhos, contemplando a divulgação do calendário de pagamento.

CAPÍTULO III
DOS EDITAIS E OUTROS INSTRUMENTOS

Art. 18. Serão destinados aos Editais e outros instrumentos do Programa de Emergência Cultural de Guarulhos
recursos entre o valor mínimo de R$ 5.285.843,04 (cinco milhões, duzentos e oitenta e cinco mil, oitocentos
e quarenta e três reais e quatro centavos).
Art. 19. A Secretaria de Cultura publicará Editais e outros instrumentos de acordo com critérios de quantidade,
abrangência e valores definidos pelo Conselho Diretor do Funcultura, de acordo com o estabelecido no art. 18,
deste Decreto.
Art. 20. O Conselho Diretor do Fundo Municipal de Cultura terá o prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do
recebimento dos recursos previstos no art. 7º, deste Decreto, para publicar os Editais e outros instrumentos
do Programa de Emergência Cultural de Guarulhos.
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Art. 21. Além de Editais, poderão ser publicados, como Instrumentos deste Programa, chamadas públicas,
prêmios, aquisição de bens e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à
manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades
de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem
como para a realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou
disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais.
Art. 22. Após a programação de destinação dos recursos previstos no Art. 11, deste Decreto, caso os mesmos
não tenham a previsão de serem integralmente utilizados, a Secretaria de Cultura publicará, novo regulamento
prevendo a aquisição de ativos culturais, contendo o valor a ser destinado e as regras de participação.
§ 1º A programação para utilização dos recursos previstos no caput deste artigo, deverá observar o prazo
previsto no parágrafo 3º, do artigo 10, do Decreto Federal nº 10.464/2020.
§ 2º Em caso de sobra dos recursos previstos no art. 18, deste Decreto, a Secretaria de Cultura poderá utilizar
o saldo para compor os recursos para a aquisição de ativos prevista no caput deste artigo.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 23. Os benefícios financeiros do Programa de Emergência Cultural de Guarulhos serão pagos por meio de
conta especificamente aberta para esta finalidade, cuja gestão se dará pelo Conselho Gestor do Fundo
Municipal de Cultura, de acordo com sua legislação específica e considerando o disposto neste Decreto,
suspendendo-se, enquanto perdurar a validade deste Decreto, as disposições contrárias contidas no Decreto
Municipal nº 22329/2003, que regulamenta o Fundo Municipal de Cultura, em especial o artigo 13, e parágrafo
2º do artigo 22.
Parágrafo único. Excetuando-se o subsídio aos espaços culturais previstos no artigo 9° deste Decreto, os
beneficiários da aplicação da Lei Emergencial de que trata este Decreto serão selecionados através de Editais
e outros instrumentos previstos nos artigos 18 e 23, que conterão os procedimentos exigidos para inscrição e
os critérios de seleção dos projetos culturais, que serão sempre feitos de maneira objetiva.
Art. 24. Os beneficiários do Programa de Emergência Cultural de Guarulhos permanecerão com os benefícios
liberados mensalmente para pagamento, salvo na ocorrência das seguintes situações:
I - omissão de informações ou prestação de informações falsas para o cadastramento que habilite indevidamente
o beneficiário ao recebimento dos benefícios financeiros do Programa de Emergência Cultural de Guarulhos;
II - desligamento por ato voluntário do beneficiário ou por determinação judicial; e
III - desligamento em razão de posse do beneficiário do Programa de Emergência Cultural de Guarulhos em
cargo eletivo remunerado, de qualquer das três esferas do Governo.
Art. 25. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

DECRETO Nº 37233
Dispõe sobre permissão de uso a título precário e gratuito e pelo prazo de 60 (sessenta) meses, de bem público
municipal à PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE GUARULHOS S/A - PROGUARU, para implantação de
ponto de apoio ao Centro Operacional.
GUSTAVO HENRIC COSTA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso de suas atribuições legais
que lhe conferem os incisos XIV e XV, dos artigos 63 e 122, § 3º, ambos da Lei Orgânica do Município de
Guarulhos, c/c parágrafo único do artigo 2º, da Lei Municipal nº 7.281/2014, e o que consta do processo
administrativo nº 27537/2020;

DECRETA:
Art. 1º Fica autorizada a outorga de Permissão de Uso, a título precário e gratuito e pelo prazo de 60 (sessenta)
meses, à PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE GUARULHOS S/A - PROGUARU, Sociedade de Economia
Mista, inscrita CNPJ nº 51.370.575/0001-37, para implantação de ponto de apoio ao Centro Operacional, de
PARTE do bem imóvel público municipal, incorporado ao patrimônio público, referente à área localizada à
Avenida Emílio Ribas nº 1018, Inscrição Cadastral nº 083.70.02.2602.00.000.1 com área de 741,48m², no
bairro Gopoúva, que assim se descreve:
“Tornando-se como ponto de referência o “PI”, formado pelos alinhamentos das Ruas Ananias José de
Vasconcelos e Av. Emílio Ribas, segue-se por 7m em direção oposta à Rua São Vicente, atingindo-se o “PT”
da curva de concordância das vias acima de coordenadas arbitrárias x-122/y-200, ponto de partida da
perimetral a seguir descrita.
Desse ponto segue em azimute 270º por 22m, que corresponde à testada para a Av. Emílio Ribas, atingindo o
ponto de coordenadas x-122/y-200; deflete-se, à direita, e segue-se em azimute 357º44’50” por 25m, confrontando-
se, à esquerda, com o “Parque” e atingindo-se o ponto divisório com a “EMEI Almeida Barbosa”, de coordenadas
x-99,0173/y-224,9807; deflete-se à direita, e segue-se em azimute 88º03’10” por 30m, confrontando-se, à
esquerda, com a referida EMEI, atingindo o alinhamento da Rua Ananias José de Vasconcelos, no ponto de
coordenadas x-129/y-226; deflete-se, à direita, e segue-se em azimute 180º por 19m, que corresponde a
testada para a Rua Ananias José de Vasconcelos, atingindo-se o “PC” da curva de concordância com a Av.
Emílio Ribas, de coordenadas x-129/y-207; deflete-se, à direita, e segue-se em arco de raio 7m, AC 90º, corda
de 10,05m e desenvolvimento de 11m, atingindo-se, em retorno, o ponto de partida, encerrando a área de
741,48m² (setecentos e quarenta e um metros e quarenta e oito decímetros quadrados).”
§ 1º A utilização das referidas áreas deverá ser feita de maneira a garantir a integridade, preservação e regular
funcionamento dos equipamentos instalados na área remanescente.
§ 2º As despesas com restauração e manutenção do imóvel objeto desta permissão, correrão por conta
exclusiva da permissionária, como forma de contrapartida.
§ 3º O interesse público está consubstanciado na implantação de ponto de apoio ao Centro Operacional,
visando a melhoria dos serviços prestados na cidade e logística dos trabalhos.
Art. 2º A permissão de uso de que trata este Decreto, efetivar-se-á mediante termo administrativo próprio, no
qual qualificadas as partes, se definirá:
I - a finalidade exclusiva do uso pela permissionária;
II - a proibição da transferência, a qualquer título e a quem quer que seja dos direitos decorrentes desta
permissão;
III - a proibição da modificação do uso a que se destina, sem a expressa concordância municipal;
IV - a proibição de construção no imóvel, de qualquer benfeitoria de finalidade distinta à permitida condicionada
a edificação à prévia aprovação de Planta pelos Setores Técnicos da Prefeitura;
V - a obrigação da permissionária de zelar pela conservação do imóvel, sendo responsável pelos danos ou
prejuízos que nele venha a causar ou permitir;
VI - o exercício da posse em nome da Prefeitura, defendendo-a da turbação e esbulho por terceiros, inclusive
judicialmente;
VII - a obrigação da permissionária em arcar com as despesas decorrentes de consumo de água, energia
elétrica e outras que vierem a incidir sobre o respectivo imóvel;
VIII - a obrigação da permissionária de colocar uma placa, em lugar visível, no tamanho 1m x 2m, sustentada
por estacas de 3 (três) metros de altura, com os dizeres em letras pretas, com o fundo branco: “PROPRIEDADE
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS”;
IX - a plena rescindibilidade da permissão por ato administrativo da Prefeitura, sem que esta fique com isto
obrigada a pagar a permissionária indenização de qualquer espécie, e a qualquer título, ainda que se refira a
benfeitorias, pois estas serão revertidas automaticamente ao patrimônio público; e
X- que a revogação da permissão de uso implicará no imediato retorno do bem ao domínio do Poder Público
Municipal.
Art. 3º As despesas decorrentes do presente Decreto, correrão por conta de dotações orçamentárias próprias,
suplementadas se necessário.
Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

DECRETO Nº 37234
Dispõe sobre permissão de uso, a título precário de bem público municipal à ASSOCIAÇÃO MULHERES EM
MOVIMENTO, para implantação de projeto de atendimento a crianças, adolescentes e famílias em situação de
risco e vulnerabilidade social.
GUSTAVO HENRIC COSTA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso de suas atribuições legais que
lhe confere os incisos XIV e XV, dos artigos 63 e 122, § 3º, ambos da Lei Orgânica do Município de Guarulhos,
c/c artigo 9º, da Lei Municipal nº 7.281/2014, e o que consta do processo administrativo nº 49023/2019;

DECRETA:
Art. 1º Fica autorizada a outorga de Permissão de Uso, a título precário e gratuito, à ASSOCIAÇÃO
MULHERES EM MOVIMENTO, CNPJ nº 03.735.373/0001-07, de 2 (dois) bens imóveis públicos municipais,
localizados no Jardim Monte Carmelo, perímetro urbano deste Município, tombados e incorporados ao patrimônio
público, um sito à Rua Iguatama nº 23, com área de 920,00m² e Inscrição Cadastral nº 084-45.67.0022.00.000,
e o outro sito à Rua Iguatama nº 557, com área de 600,00m² e Inscrição Cadastral nº 084.45.89.0397.00.000,
que assim se descrevem:
“Tomando-se como ponto de referência o PI dos alinhamentos das Ruas: B-6 e B-4, e seguindo-se pelo
alinhamento do lado esquerdo desta última em direção e sentido à Rua B-7 numa distância de 147,50 metros,
vamos encontrar o ponto de partida da área em questão.
Desse ponto, segue pelo mesmo alinhamento do mesmo lado e direção por 18,50 metros, entra em curva à
esquerda de Raio= 28,00 metros e AC= 36º30’ e desenvolvimento 17,84 metros, segue em reta por 32,80 metros,
encontrando um valo divisório do loteamento em questão, com o loteamento denominado Jardim América. Daí
deflete à esquerda 139º30’ e retornando pelo valo divisório numa extensão de 60,00 metros; deflete 90º00’ à direita
e segue em direção ao ponto de partida por 22,00 metros, confrontando aí com lote 12 da quadra 31, encerrando
dessa forma uma área de 920,00m² (novecentos e vinte metros quadrados) de terreno.”
“Tomando-se como ponto de referência o PI dos alinhamentos da Rua Iguatama e Rua Ibirajuba, e seguindo-
se pelo lado direito desta última citada em direção à Rua Formosa do Rio Preto por 8,00 metros, vamos
encontrar o ponto de partida da área em questão.
Desse ponto, segue-se pelo mesmo lado e direção, por 33,00 metros; deflete-se à direita 144º00’ por 42,00
metros, 90º00’‘ por 9,50 metros; daí segue a curva à direita de AC= 33º00’, Raio= 27,00 metros, com um
desenvolvimento de 15,52 metros, encontrando-se assim o ponto de partida da área em questão, que perfaz

um total de 600,00m² (seiscentos metros quadrados) de terreno.”
§ 1º As despesas com restauração, reforma e manutenção dos imóveis objeto desta permissão correrão por
conta exclusiva da permissionária, como forma de contrapartida.
§ 2º O interesse público está consubstanciado no plano de trabalho da Associação que se compromete a
implantar, no local, projeto de atendimento a crianças, adolescentes e famílias em situação de risco e
vulnerabilidade social.
Art. 2º A permissão de uso de que trata este Decreto, efetivar-se-á mediante termo administrativo próprio, no
qual qualificadas as partes, se definirá:
I - a finalidade exclusiva do uso pela permissionária;
II - a proibição da transferência, a qualquer título e a quem quer que seja dos direitos decorrentes desta
permissão;
III - a proibição da modificação do uso a que se destina, sem a expressa concordância municipal;
IV - a proibição de construção no imóvel, de qualquer benfeitoria de finalidade distinta à permitida condicionada
a edificação à prévia aprovação de Planta pelos Setores Técnicos da Prefeitura;
V - a obrigação da permissionária de zelar pela conservação do imóvel, sendo responsável pelos danos ou
prejuízos que nele venha a causar ou permitir;
VI - o exercício da posse em nome da Prefeitura, defendendo-a da turbação e esbulho por terceiros, inclusive
judicialmente;
VII - a obrigação da permissionária em arcar com as despesas decorrentes de consumo de água, energia
elétrica e outras que vierem a incidir sobre o respectivo imóvel;
VIII - a obrigação da permissionária de colocar uma placa, em lugar visível, no tamanho 1m x 2m, sustentada
por estacas de 3 (três) metros de altura, com os dizeres em letras pretas, com o fundo branco: “PROPRIEDADE
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS”; e
IX - a plena rescindibilidade da permissão por ato administrativo da Prefeitura, sem que esta fique com isto
obrigada a pagar a permissionária indenização de qualquer espécie, e a qualquer título, ainda que se refira a
benfeitorias, pois estas serão revertidas automaticamente ao patrimônio público.
Art. 3º As despesas decorrentes do presente Decreto, correrão por conta de dotações orçamentárias próprias,
suplementadas se necessário.
Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

DECRETO Nº 37235
Dispõe sobre permissão de uso, a título precário e gratuito de bem público municipal, à Associação 8 de
dezembro, para a criação do Centro de Formação 8 de Dezembro, realização de palestras, debates, cursos e
atividades correlatas visando a conscientização da importância da participação da sociedade na política, sem
fins lucrativos.
GUSTAVO HENRIC COSTA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso de suas atribuições legais que
lhe confere os incisos XIV e XV, dos artigos 63 e 122, § 3º, ambos da Lei Orgânica do Município de Guarulhos,
c/c artigo 9°, da Lei Municipal nº 7.281/2014 e o que consta do processo administrativo nº 23051/2018;

DECRETA:
Art. 1º Fica autorizada a outorga de Permissão de Uso, a título precário e gratuito, do bem imóvel público
municipal, com área de 680,24m², sob a Inscrição Cadastral nº 084.00.50.00192.00.000, situado na Rua
Oswaldo Cruz n° 95 - Centro, perímetro urbano deste município, à Associação 8 de Dezembro, inscrita no
CNPJ/MF sob nº 45.988/409/0001-04, para criação do Centro de Formação 08 de Dezembro, realização de
palestras, debates, cursos e atividades correlatas visando a conscientização da importância da participação
da sociedade na política, sem fins lucrativos, que assim se descreve:
“Inicia-se a descrição deste perímetro no ponto 1, de coordenadas N 7.403.902,54 m. e E 343.835,89 m.;
situado no limite com Ambulatório da Criança, deste, segue com azimute de 270°08’06" e distância de 15,64
m., até o ponto 2, de coordenadas N 7.403.902,58 m. e E 343.820,25 m.; deste, segue com azimute de
358°34’26" e distância de 13,31m., até o ponto 3, de coordenadas N 7.403.915,89 m. e E 343.819,92 m.; deste,
deflete à esquerda e segue em curva com A.C de 39°14’40" e desenvolvimento de 6,12 m., até o ponto 4, de
coordenadas N 7.403.921,61 m. e E 343.818,13 m.; deste, segue com azimute de 317°14’30" e distância de
8,43 m., até o ponto 5, de coordenadas N 7.403.927,80 m. e E 343.812,40 m., deste, deflete à direita e segue
em curva com A.C de 22°21’48” e desenvolvimento de 4,10 m., até o ponto 6, de coordenadas N 7.403.931,26
m. e E 343.810,25 m.; deste, segue com azimute de 343°53’33" e distância de 15,53 m., até o ponto 7, de
coordenadas N 7.403.946,18 m. e E 343.805,94 m.; deste, segue com azimute de 73°40’34” e distância de
11,15 m., até o ponto 8, de coordenadas N 7.403.949,32 m. e E 343.816,64 m.; deste, segue com azimute de
163°40’34” e distância de 1,46 m., até o ponto 9, de coordenadas N 7.403.947,92 m. e E 343.817,05 m.; deste,
segue com azimute de 72°19’48” e distância de 4,73m., até o ponto 10, de coordenadas N 7.403.949,36 m. e
E 343.821,55 m.; deste, segue com azimute de 161°43’26" e distância de 7,73 m., até o ponto 11, de
coordenadas N 7.403.942,01 m. e E 343.823,98 m.;
deste, segue com azimute de 162°53’25” e distância de 39,08 m., até o ponto 12, de coordenadas N
7.403.904,67 m, e E 343.835,47 m.; deste, segue com azimute de 173°13’19" e distância de 0,80 m., até o
ponto 13, de coordenadas N 7.403.903,87 m. e E 343.835,57 m.; deste, segue com azimute de 166°12’14” e
distância de 1,37 m., até o ponto 1, de coordenadas N 7.403.902,54 m. e E 343.835,89 m.; ponto inicial da
descrição deste perímetro.”
§ 1º O interesse público está consubstanciado na proposta da Associação que se compromete a difundir a
importância da participação política junto à sociedade, promovendo debates, palestras, cursos e atividades
correlatas à população, sem qualquer tipo de repasse de verbas públicas.
§ 2º As despesas com restauração, reforma e manutenção das edificações objeto desta permissão correrão
por conta exclusiva da permissionária, como forma de contrapartida.
Art. 2º A permissão de uso de que trata este Decreto, efetivar-se-á mediante termo administrativo próprio, no
qual qualificadas as partes, se definirá:
I - a finalidade exclusiva do uso pela permissionária para implantação do Centro de Formação 8 de Dezembro;
II - a proibição da transferência, a qualquer título e a quem quer que seja dos direitos decorrentes desta
permissão;
III - a proibição da modificação do uso a que se destina, sem a expressa concordância municipal;
IV - a proibição de construção no imóvel, de qualquer benfeitoria de finalidade distinta à permitida condicionada
a edificação à prévia aprovação de projeto e expedição de licença de funcionamento pelos Setores Técnicos da
Prefeitura;
V - a obrigação da permissionária de zelar pela conservação do imóvel, sendo responsável pelos danos ou
prejuízos que nele venha a causar ou permitir;
VI - o exercício da posse em nome da Prefeitura, defendendo-a da turbação e esbulho por terceiros, inclusive
judicialmente;
VII - a obrigação da permissionária em arcar com as despesas decorrentes de consumo de água, energia
elétrica e outras que vierem a incidir sobre o respectivo imóvel;
VIII - a obrigação da permissionária de colocar uma placa, em lugar visível, no tamanho 1m x 2m, sustentada
por estacas de 3 (três) metros de altura, com os dizeres em letras pretas, com o fundo branco: “PROPRIEDADE
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS”;
IX - a obrigação de encaminhar semestralmente à Secretaria responsável pela fiscalização relatório das
atividades desenvolvidas no bem imóvel público; e
X - a plena rescindibilidade da permissão por ato administrativo da Prefeitura, sem que esta fique com isto
obrigada a pagar a permissionária indenização de qualquer espécie, e a qualquer título, ainda que se refira a
benfeitorias, pois estas serão revertidas automaticamente ao patrimônio público.
Art. 3º As despesas decorrentes do presente Decreto, correrão por conta de dotações orçamentárias próprias,
suplementadas se necessário.
Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

DECRETO Nº 37236
Dispõe sobre o recebimento de doações de bens móveis e de serviços de pessoas físicas ou jurídicas de
direito privado pelos órgãos da administração pública municipal direta e indireta, e revoga do Decreto Municipal
nº 34940/2018.
GUSTAVO HENRIC COSTA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso das atribuições legais que
lhe são conferidas por lei, em especial pelo artigo 63, inciso XIV, da Lei Orgânica do Município de Guarulhos
e o que consta no processo administrativo n° 26799/2020;

DECRETA:
CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º Este Decreto dispõe sobre o recebimento de doações de bens móveis e serviços de pessoas físicas
ou jurídicas de direito privado pelos órgãos e pelas entidades da administração pública municipal direta e
indireta, nas seguintes espécies:
I – sem ônus ou encargo; e
II – com ônus ou encargo.
§ 1º Os bens móveis ou os serviços que intentem prover soluções e inovações ao governo e à sociedade, ainda
que não disponíveis no mercado ou em fase de testes e que promovam a melhoria da gestão pública poderão
ser objeto da doação de que trata o presente Decreto.
§ 2º A doação de bens móveis ou de serviços que envolvam a utilização de sistemas ou de soluções de
tecnologia da informação e comunicação observará as diretrizes estabelecidas na Política Nacional de Segurança
da Informação, de que trata o Decreto Federal nº 9.637/2018, com vistas a assegurar a disponibilidade, a
integridade, a confidencialidade e a autenticidade da informação no nível nacional.
Art. 2º As doações de bens móveis e de serviços de que trata este Decreto devem ter por finalidade o interesse
público e buscarão, sempre que possível, a ampliação da relação com “startups” e o exercício do
empreendedorismo inovador e intensivo em conhecimento, observados os princípios que regem a administração
pública.
Art. 3º É vedado o recebimento de doações de serviços que possam comprometer ou colocar em risco a


