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DECRETO Nº 36086 
 
de 25 de julho de 2019. 
 
Reorganiza o detalhamento da estrutura básica e 
define as atribuições da Coordenadoria 
Municipal de Proteção e Defesa Civil. 

 

 
GUSTAVO HENRIC COSTA, PREFEITO DA CIDADE DE 

GUARULHOS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso XIV, do artigo 
63, da Lei Orgânica do Município de Guarulhos, e o que consta do processo 
administrativo nº 62254/2018; e 

Considerando o que consta na Lei Municipal nº 7.550, de 19/04/2017, 
com redação dada pela Lei Municipal nº 7.657, de 09/10/2018, que reorganizou a 
estrutura básica da Prefeitura de Guarulhos; 

 
DECRETA: 
 

TÍTULO ÚNICO 
DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

 
Art. 1º A estrutura básica da Coordenadoria Municipal de Proteção e 

Defesa Civil, nos termos da Lei Municipal nº 7.550, de 19/04/2017, com redação dada 
pela Lei Municipal nº 7.657, de 09/10/2018, fica organizada com o seguinte detalhamento: 

I - Divisão Técnica Operacional  
1. Seção Técnica de Comunicação 
1.1. Setor de Comunicação Alfa 
1.2. Setor de Comunicação Beta  
1.3. Setor de Comunicação Charlie 
1.4. Setor de Comunicação Delta 
2. Seção Técnica de Engenharia e Projetos 
3. Seção Técnica de Atendimento Alfa 
3.1. Setor de Atendimento Diurno Alfa I 
3.2. Setor de Atendimento Diurno Alfa II 
4. Seção Técnica de Atendimento Beta 
4.1. Setor de Atendimento Noturno Beta I 
4.2. Setor de Atendimento Noturno Beta II 
5. Seção Técnica de Atendimento Charlie 
5.1. Setor de Atendimento Diurno Charlie I 
5.2. Setor de Atendimento Diurno Charlie II 
6. Seção Técnica de Atendimento Delta 
6.1. Setor de Atendimento Noturno Delta I 
6.2. Setor de Atendimento Noturno Delta II 
II - Divisão Técnica de Gestão 
1. Seção Técnica de Assuntos de Pessoal 
2. Seção Técnica de Licitações e Orçamentos  
2.1. Setor de Apoio Administrativo 
3. Seção Técnica de Comunicação Social 
4. Seção Técnica de Treinamento e NUPDEC 
4.1. Setor de Apoio Administrativo 
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5. Seção Técnica de Materiais e Viaturas 
5.1. Setor de Apoio Administrativo 
6. Seção Técnica de Informações Gerenciais 
 

 
CAPÍTULO I 

 
DAS ATRIBUIÇÕES DA COORDENADORIA MUNICIPAL  

DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 
 
Art. 2º A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, 

conforme disposto no artigo 44, da Lei nº 7.550, de 2017, com redação dada pela Lei nº 
7.657, de 2018, tem as seguintes atribuições: 

I - coordenar a Política Municipal de Defesa Civil;  
II - implementar Sistema Permanente de Defesa Civil no Município para 

prevenir ou minimizar os impactos negativos, socorrer, dar assistência humanitária e 
reconduzir à normalidade social a população em situação de desastre;  

III - articular, coordenar e gerenciar ações de Defesa Civil no Município;  
IV - elaborar e implementar planos diretores, planos de contingência e 

planos de operação de Defesa Civil, bem como projetos relacionados com o assunto;  
V - prevenir ou minimizar danos, socorrer e assistir populações 

afetadas, reabilitar e recuperar cenários de desastres;  
VI - vistoriar, juntamente com órgãos congêneres, edificações e áreas 

de risco e promover ou articular a intervenção preventiva, o isolamento ou a evacuação 
da população de áreas de risco iminente e de locais vulneráveis;  

VII - elaborar mapas de riscos e mapas temáticos sobre ameaças 
múltiplas, implantar banco de dados e estabelecer níveis de riscos;  

VIII - coordenar os órgãos municipais, setoriais e privados de apoio nas 
fases de prevenção, socorro, assistência e restituição a normalidade social;  

IX - fiscalizar, juntamente com órgãos congêneres, as atividades 
capazes de gerar desastres em âmbito municipal;  

X - capacitar recursos humanos para ações de Defesa Civil e promover 
desenvolvimento de associações de voluntários, visando articular, ao máximo, a atuação 
conjunta das comunidades;  

XI - realizar exercícios simulados com a participação popular para 
treinamento das equipes e aperfeiçoamento dos planos de contingência;  

XII - promover a inclusão dos princípios de Defesa Civil nos currículos 
escolares da Rede Municipal de Ensino, proporcionando apoio à comunidade docente no 
desenvolvimento de material didático-pedagógico para este fim; e 

XIII - proceder à avaliação de danos e prejuízos das áreas atingidas 
por desastres e o preenchimento dos necessários formulários de notificação.  

 
 

SEÇÃO I 
DA DIVISÃO TÉCNICA OPERACIONAL 

 
Art. 3º A Divisão Técnica Operacional tem as seguintes atribuições: 
I - administrar as atividades relacionadas aos trabalhos de 

acompanhamento e atendimento de ocorrências, sinistros e fatos relacionados a 
intervenções naturais ou acidentais;  
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II - garantir o mapeamento de riscos naturais e tecnológicos do 
Município de Guarulhos, bem como as devidas atualizações;  

III - administrar o Plano Municipal de Contingência de Proteção e 
Defesa Civil;  

IV - administrar a confecção anual do PPPDC – Plano Preventivo de 
Proteção e Defesa Civil; 

V - gerenciar o acompanhamento permanente das áreas de risco 
mapeadas no Município;  

VI - gerenciar e acompanhar as leituras dos equipamentos 
pluviométricos instalados no Município bem como as suas manutenções;  

VII - gerenciar simulações de respostas aos desastres no âmbito de 
sua atribuição em conjunto com a Divisão Técnica de Gestão;   

VIII - gerenciar o banco de dados com o cadastro das áreas de risco do 
Município e as ações preventivas de Proteção e Defesa Civil;  

IX - administrar as atividades relacionadas à vigilância das bases 
operacionais da Defesa Civil;  

X - organizar os índices acumulados de chuva conforme preconiza os 
planos do PPPDC Estadual; 

XI - administrar as ações de fiscalização nas áreas de risco mapeadas; 
XII - acompanhar os projetos de redução e/ou eliminação de riscos em 

áreas mapeadas; e 
XIII - acompanhar o Programa Município Verde Azul, da Secretaria 

Estadual de Meio Ambiente, visando manter a pontuação dentro da previsibilidade 
positiva do programa. 

 
 

SUBSEÇÃO I 
DA SEÇÃO TÉCNICA DE COMUNICAÇÃO 

 
Art. 4º A Seção Técnica de Comunicação tem as seguintes atribuições: 
I - monitorar a qualidade no atendimento telefônico de chamados de 

emergência;  
II - aplicar o protocolo de atendimento telefônico, visando estabelecer 

nível de criticidade para classificação de urgência das chamadas;  
III - registrar no sistema integrado de dados as informações 

necessárias para o pronto atendimento das ocorrências;  
IV - monitorar a orientação aos munícipes, quando houver solicitação 

através do Atendimento 199, ou outras demandas que não as de Defesa Civil;  
V - produzir relatórios referentes à sua área de atuação; 
VI - monitorar as condições atmosféricas e de previsão de tempo 

severo, comunicando ao Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil para, se 
necessário, disparar o Plano de Alarme e Alerta; 

VII - verificar, organizar, sistematizar e calcular os acumulados de 
chuva, conforme preconizam os Planos do PPPDC Estadual; 

VIII - estabelecer rotinas de checagem de materiais e equipamentos 
sob a responsabilidade da Seção, nas sucessivas trocas de Plantão; 

IX - promover, em conjunto com as Seções Técnicas de Atendimento a 
vistoria diária nos pluviômetros instalados no Município, produzindo relatórios após essas 
vistorias; 

X - zelar pela limpeza e manutenção da Central de Atendimento 199; 
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XI - realizar lançamentos no sistema “SIDEC” das ocorrências junto ao 
Governo do Estado; 

XII - elaborar escala de serviço e de férias dos servidores da Seção; e 
XIII - verificar os lançamentos das previsões enviados pelos órgãos do 

Estado e Aeroporto Internacional de Guarulhos e encaminhar, via e-mail, ao chefe de 
Seção Técnica de Atendimento, de plantão. 

 
 

SUBSEÇÃO II 
DAS ATRIBUIÇÕES COMUNS 

OS SETORES DE COMUNICAÇÃO 
 
Art. 5º Os Setores de Comunicação Alfa, Beta, Charlie e Delta têm por 

atribuição prestar apoio administrativo e operacional às suas respectivas áreas de 
atuação. 

 
 

SUBSEÇÃO III 
DA SEÇÃO TÉCNICA DE ENGENHARIA E PROJETOS 

 
Art. 6º A Seção Técnica de Engenharia e Projetos têm as seguintes 

atribuições: 
I - realizar o mapeamento de riscos naturais e tecnológicos de 

Guarulhos, bem como as devidas atualizações; 
II - atualizar o Plano Municipal de Contingência de Proteção e Defesa 

Civil, anualmente, em conjunto com o Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil - 
SIMPDEC; 

III - assessorar nos projetos de redução e/ou eliminação de riscos em 
áreas mapeadas; 

IV - promover o acompanhamento permanente das áreas de risco 
mapeadas; 

V - promover simulados de respostas aos desastres em conjunto com a 
Seção de Técnica de Treinamento e NUPDECs; 

VI - emitir parecer técnico sobre edificações em risco; 
VII - produzir o PPPDC - Plano Preventivo de Proteção e Defesa Civil 

no mês de setembro de cada ano, para que seja aplicado a partir de 1o de novembro a 31 
de março; 

VIII - produzir mapas de riscos de desastres que tenham como origem 
motivos ligados às forças da natureza, com ou sem intervenções humanas;  

IX - produzir mapas de riscos de desastres que tenham como origem 
motivos ligados ao desenvolvimento de tecnologias; 

X - propor ações preventivas que evitem ou reduzam os impactos 
negativos dos riscos mapeados;  

XI - atualizar o PMMR – Plano Municipal de Redução de Riscos, em 
conformidade com a Cartilha do Governo Federal, a cada 04 (quatro) anos; e 

XII - organizar banco de dados e mapas temáticos sobre ameaças, 
vulnerabilidade e riscos de maior prevalência. 

 
SUBSEÇÃO IV 

DAS ATRIBUIÇÕES COMUNS 
DAS SEÇÕES TÉCNICAS DE ATENDIMENTO ALFA E CHARLIE 



 

Fonte: Departamento de Relações Administrativas – Prefeitura de Guarulhos 
 

 

 
Art. 7º As Seções Técnicas de Atendimento Alfa e Charlie têm as 

seguintes atribuições: 
I - realizar atendimento de ocorrências durante o seu turno de trabalho; 
II - realizar vistorias diárias nos pluviômetros instalados no Município, 

repassando dados para a Seção Técnica de Comunicações para fins de relatórios; 
III - realizar, quando necessário, vistorias fluviométricas nas Bacias 

Hidrográficas no Município, em suas montantes e jusantes, sendo estas vistorias diárias, 
de 1o de novembro a 31 março, repassando dados para a Seção Técnica de 
Comunicação para fins de relatórios; 

IV - realizar, preliminarmente a análise e as vistorias técnicas das 
ocorrências, bem como das demais demandas de suas áreas de atuação; 

V - realizar o acompanhamento das ocorrências até a finalização das 
ações do poder público municipal;  

VI - informar e acionar demais órgãos da administração pública ou 
privada, solicitando medidas cautelares para a contenção das ocorrências; 

VII - estabelecer pontos de encontro seguros para resposta aos 
desastres; 

VIII - monitorar permanentemente as áreas de risco localizadas através 
de estudo técnico pela Municipalidade; 

IX - monitorar a ampliação do número de moradias bem como de 
habitantes das áreas de risco, para que a Municipalidade tome ações preventivas;  

X - promover ações preventivas e estabelecer prioridades, segundo a 
probabilidade e a vulnerabilidade a catástrofes das áreas de risco;  

XI - gerar relatórios para o gerenciamento das situações de risco; 
XII - propor ações preventivas que evitem ou reduzam os impactos 

negativos dos riscos mapeados;   
XIII - contribuir pela conservação e pelo bom uso das viaturas e 

equipamentos sob suas responsabilidades; 
XIV - participar das realizações de simulados em conjunto com as 

demais Seções; e 
XV - produzir relatório de ocorrências durante o plantão e encaminhar 

resultado para a Seção de Comunicação. 
 
 

SUBSEÇÃO V 
DAS ATRIBUIÇÕES COMUNS 

OS SETORES DE ATENDIMENTO DIURNO ALFA E CHARLIE 
 
Art. 8º Os Setores de Atendimento Diurno Alfa I e II, e Charlie I e II, 

têm por atribuições prestar apoio administrativo e operacional às suas respectivas áreas 
de atuação. 

 
 

SUBSEÇÃO VI 
DAS ATRIBUIÇÕES COMUNS 

DAS SEÇÕES TÉCNICAS DE ATENDIMENTO BETA E DELTA 
 
Art. 9º As Seções Técnicas de Atendimento Beta e Delta tem as 

seguintes atribuições: 
I - realizar atendimento de ocorrências durante o seu turno de trabalho; 
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II - realizar vistorias, quando necessário, nos pluviômetros instalados 
no Município, repassando dados para a Seção Técnica de Comunicações para fins de 
relatórios; 

III - realizar vistorias fluviométricas nas Bacias Hidrográficas no 
Município, em suas montantes e jusantes, sendo estas vistorias diárias de 1o de 
novembro a 31 março, repassando dados para a Seção Técnica de Comunicação para 
fins de relatórios; 

IV - realizar, preliminarmente a análise e as vistorias técnicas das 
ocorrências, bem como das demais demandas de suas áreas de atuação; 

V - realizar o acompanhamento das ocorrências até a finalização das 
ações do poder público municipal;  

VI - informar e acionar demais órgãos da administração pública ou 
privada, solicitando medidas cautelares para a contenção das ocorrências; 

VII - estabelecer pontos de encontro seguros para resposta aos 
desastres; 

VIII - monitorar permanentemente as áreas de risco localizadas através 
de estudo técnico pela Municipalidade; 

IX - monitorar a ampliação do número de moradias bem como de 
habitantes das áreas de risco, para que a Municipalidade tome ações preventivas;  

X - promover ações preventivas e estabelecer prioridades, segundo a 
probabilidade e a vulnerabilidade a catástrofes das áreas de risco;  

XI - gerar relatórios para o gerenciamento das situações de risco; 
XII - propor ações preventivas que evitem ou reduzam os impactos 

negativos dos riscos mapeados;   
XIII - contribuir pela conservação e pelo bom uso das viaturas e 

equipamentos sob suas responsabilidades; 
XIV - participar das realizações de simulados em conjunto com as 

demais Seções; e 
XV - produzir relatório de ocorrências durante o plantão e encaminhar 

resultado para a Seção de Comunicação. 
 
 

SUBSEÇÃO VII 
DAS ATRIBUIÇÕES COMUNS 

OS SETORES DE ATENDIMENTO NOTURNO BETA I E II E DELTA I E II 
 
Art. 10. Os Setores de Atendimento Noturno Beta I e II, e Delta I e II, 

têm por atribuições prestar apoio administrativo e operacional às suas respectivas áreas 
de atuação. 

 
SEÇÃO II 

DA DIVISÃO TÉCNICA DE GESTÃO 
 
Art. 11. A Divisão Técnica de Gestão tem as seguintes atribuições: 
I - administrar o planejamento e a execução orçamentária da 

Coordenadoria, acompanhando e controlando as metas dos planos, programas e projetos; 
II - garantir a prestação de contas pertinentes a contratos e convênios 

firmados entre os Governos Municipal, Estadual e Federal, nos assuntos de Proteção e 
Defesa Civil;  

III - acompanhar o fluxo dos recursos dos convênios firmados pela 
Coordenadoria;  
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IV - administrar e gerenciar todos os procedimentos relativos a 
despesas, empenhos e pagamentos, requisições de compras e licitações, inclusive 
controle dos prazos;  

V - gerenciar as propostas de fornecimento e de prestação de serviços, 
acompanhando e avaliando o cumprimento dos contratos;  

VI - acompanhar os procedimentos legais relativos à Locação Social;  
VII - administrar os procedimentos relativos à administração de 

pessoal, em consonância com o órgão central de recursos humanos da Administração 
Direta;  

VIII - administrar as atividades relativas ao expediente, malote, arquivo 
de documentos, bens patrimoniais, limpeza, conservação e vigilância, recepção e 
atendimento telefônico;  

IX - administrar as atividades relativas à comunicação interna e 
externa; 

X - administrar o estoque de materiais destinados às situações 
emergenciais, bem como os de uso comum;  

XI - administrar as atividades relativas à frota de veículos (manutenção 
e/ou substituição) bem como controlar as validades das autorizações para condução 
veicular; e 

XII - administrar as atividades de treinamentos, cursos, formação de 
agentes, contatos com Associações de Voluntários e Núcleos de Proteção e Defesa Civil 
– NUPDECs.  

 
 

SUBSEÇÃO I 
DA SEÇÃO TÉCNICA DE ASSUNTOS DE PESSOAL 
 
Art. 12. A Seção Técnica de Assuntos de Pessoal tem por atribuição 

executar os procedimentos relativos à administração de pessoal, serviços de protocolo, 
malote e expediente.  

 
 

SUBSEÇÃO II 
DA SEÇÃO TÉCNICA DE LICITAÇÕES E ORÇAMENTOS 

 
Art. 13. A Seção Técnica de Licitações e Orçamentos tem as seguintes 

atribuições: 
I - em relação ao planejamento e execução orçamentária:  
a) promover as ações de planejamento e a execução orçamentária; 
b) analisar as propostas de fornecimento e de prestação de serviços, 

compras e contratações, controlando e avaliando o cumprimento dos contratos; e  
c) realizar os procedimentos relativos a requisições de compras e 

licitações, controle dos prazos, empenhos, despesa, liquidações e pagamentos.  
 II - em relação aos materiais de uso comum e destinado ao 

atendimento emergencial: 
a) executar a interlocução e alinhamento junto ao Almoxarifado a fim de 

monitorar os quantitativos do estoque estratégico e emergencial; 
b) efetuar as solicitações de compras para formação ou reposição do 

estoque estratégico e emergencial; e 
c) controlar o cumprimento, pelos fornecedores, das condições 

constantes nos contratos ou nos pedidos de compras. 
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III - em relação às interlocuções de órgãos fiscalizadores e 
controladores, auxiliar a Divisão Técnica de Gestão, quando necessário, a resposta para 
questionamentos relacionados à execução orçamentária de órgãos fiscalizadores e 
controladores (Tribunal de Contas, Procuradoria do Município e outros);  

IV - analisar as propostas de fornecimento e de prestação de serviços, 
compras e contratações, controlando e avaliando o cumprimento dos contratos; 

V - controlar os procedimentos relativos a requisições de compras e 
licitações, controle dos prazos, empenhos, despesas, liquidações e pagamentos; 

VI - controlar o cumprimento, pelos fornecedores, das condições 
constantes nos contratos ou nos pedidos de compras; e 

 
VII - monitorar e analisar a execução do Plano Plurianual, de acordo 

com o estipulado pela Secretaria da Fazenda. 
 

 
SUBSEÇÃO III 

DA SEÇÃO TÉCNICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 
Art. 14. A Seção Técnica de Comunicação Social tem as seguintes 

atribuições: 
I - ligação entre a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil 

e os entes municipais, estaduais, federais e privados; 
II - fazer os contatos com os órgãos de imprensa escrita, falada, 

televisada e digital; 
III - controlar as Locações Sociais concedidas aos beneficiários;  
IV - elaborar os processos administrativos para inclusão das famílias no 

Programa Municipal de Locação Social; 
V - emitir as fichas cadastrais das famílias aprovadas para inclusão no 

Programa Municipal de Locação Social; 
VI - atualizar e arquivar Contratos de Locação Social e recibos 

pertinentes;  
VII - elaborar planilhas de pagamento do beneficio social para serem 

encaminhadas à Secretaria da Fazenda; 
VIII - elaborar planilhas para alimentar o Caixa Programado, 

observando os prazos de pagamentos; 
IX - promover reuniões mensais com os beneficiários do Programa de 

Locação Social; 
X - emitir parecer de renovação e/ou informação sobre término do 

beneficio; 
XI - atender os beneficiários que buscarem a Defesa Civil; 
XII - monitorar os prazos necessários para garantir os pagamentos das 

parcelas de Locação Social em dia;  
XIII - emitir, com antecedência mínima de 30, dias notificações às 

famílias que terão seus Contratos findados;  
XIV - promover as reuniões mensais como os beneficiários do 

Programa Municipal de Locação Social;  
XV - receber, arquivar e organizar os recibos de utilização do benefício;  
XVI - atender ao disposto no Programa Municipal de Locação Social; 
XVII - promover o encaminhamento dos atingidos aos órgãos e setores 

dos serviços públicos Municipais, Estaduais ou Federais, a fim de restabelecer a 
normalidade dos documentos oficiais;  
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XVIII - promover as ações para recepção, cadastramento, instalação e 
orientação às pessoas desabrigadas;  

XIX - promover a organização, fiscalização e distribuição dos materiais 
emergenciais, inclusive nos abrigos; 

XX - promover a reabilitação das famílias atingidas por desastres;  
XXI - promover apoio à Secretaria de Desenvolvimento e Assistência 

Social, junto aos atingidos, no sentido de garantir o restabelecimento da normalidade 
quanto ao atendimento de escolas, saúde, e outros; 

XXII - promover a organização dos locais que possam ser instalados 
abrigos e acampamentos de emergência; e 

XXIII - promover o encaminhamento dos atingidos aos órgãos e setores 
dos serviços. 

 
 

SUBSEÇÃO IV 
DA SEÇÃO TÉCNICA DE TREINAMENTO E NUPDEC 
 
Art. 15. A Seção Técnica de Treinamento e NUPDEC têm as seguintes 

atribuições: 
I - produzir programas de educação, convivência e percepção do risco;  
II - executar cursos de aperfeiçoamento para os Agentes de Defesa 

Civil concursados e para os previstos em lei federal; 
III - promover treinamentos e gerenciar os trabalhos dos Núcleos de 

Proteção e Defesa Civil – NUPDECs; 
IV - produzir conhecimentos sobre os riscos de cada área com sua 

população local, estabelecendo protocolos de ação e atuação dos Núcleos de Proteção e 
Defesa Civil - NUPDECs;  

V - realizar simulados de preparação e respostas aos desastres 
naturais e tecnológicos, em conjunto com as demais seções da Coordenadoria; 

VI - desenvolver, aplicar e avaliar, em conjunto com cada setor, 
simulados internos para os Agentes de Proteção e Defesa Civil, com foco em 
aperfeiçoamento e atualizações na rotina diária; 

VII - desenvolver, aplicar e avaliar simulados em escolas da rede 
pública e/ou privadas; 

VIII - desenvolver campanhas educativas e preventivas sobre Proteção 
e Defesa Civil; 

IX - controlar banco de dados de todos agentes, com controle e 
acompanhamento de cursos, simulados, treinamentos, palestras e outros; e 

X - emitir relatórios com resultados, progressões e sugestões 
referentes à formação e treinamentos. 

 
 

SUBSEÇÃO V 
DA SEÇÃO TÉCNICA DE MATERIAIS E VIATURAS 
 
Art. 16. A Seção Técnica de Materiais e Viaturas tem as seguintes 

atribuições: 
I - realizar a manutenção e controle sobre os itens de estoque 

estratégico que compõe o rol de produtos para doação de assistência humanitária;  
II - realizar a manutenção e controle sobre os equipamentos e 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados nas Operações de Defesa Civil;  
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III - realizar a manutenção e utilização das viaturas que compõem a 
frota da Defesa Civil;  

IV - executar a reposição dos uniformes, nos prazos estabelecidos, aos 
Agentes de Defesa Civil;  

V - executar a administração do Almoxarifado da Defesa Civil;  
VI - gerar relatórios sobre as atividades correlatas à sua área de 

atuação;  
VII - cuidar das instalações no tocante à limpeza e manutenção da 

Base Operacional e Administrativa da Defesa Civil; 
VIII - executar as atividades relacionadas à vigilância;  
IX - em relação aos bens patrimoniais:  
a) controlar os bens patrimoniais, bem como máquinas e 

equipamentos;  
b) cadastrar, identificar, registrar o material permanente e controlar sua 

movimentação e sua documentação;  
c) verificar, periodicamente, o estado dos bens patrimoniais e 

equipamentos e solicitar providências para sua manutenção, substituição ou baixa 
patrimonial; e 

d) proceder, periodicamente o inventário dos bens móveis constantes 
do cadastro.  

X - em relação aos materiais de uso comum:  
a) analisar e fixar níveis e a composição dos estoques;  
b) efetuar as solicitações de compras para formação ou reposição de 

estoque; e 
c) manter atualizados os registros de entrada e saída de materiais em 

estoque. 
XI - realizar balancetes mensais e inventários físicos e financeiros do 

material e equipamentos em estoque; e 
XII - receber, conferir, guardar e distribuir os materiais adquiridos. 
 
 

SUBSEÇÃO VI 
DA SEÇÃO TÉCNICA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS 

 
Art. 17. A Seção Técnica de Informações Gerenciais tem as seguintes 

atribuições: 
I - dar apoio técnico e administrativo ao Gabinete de Coordenação; 
II - elaborar ofícios, memorandos, cotas, atas, relatórios, planilhas, 

acesso ao sistema de protocolo e tramitar processos; 
III - analisar os processos administrativos, monitorar o andamento e 

controlar os prazos estabelecidos; e  
IV - desenvolver, implementar e manter banco de dados com 

informações sobre as ações de proteção e defesa civil, para subsidiar o planejamento da 
Coordenadoria e tomadas de decisão. 

 
SUBSEÇÃO VII 

DAS ATRIBUIÇÕES COMUNS 
DOS SETORES DE APOIO ADMINISTRATIVO 

 
Art. 18. Os Setores de Apoio Administrativo tem por atribuição prestar 

apoio administrativo e operacional às suas respectivas áreas de atuação. 



 

Fonte: Departamento de Relações Administrativas – Prefeitura de Guarulhos 
 

 

 
Art. 19. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto Municipal nº 31645, de 

20 de fevereiro de 2014. 

Guarulhos, 25 de julho de 2019. 
 
 
 

GUSTAVO HENRIC COSTA 
Prefeito Municipal 

 
 

ELCIO DE OLIVEIRA JÚNIOR 
Secretário de Gestão  

em exercício 
 

 

 

WALDIR PIRES 
Coordenador Municipal de  

Proteção e Defesa Civil 
 

 
Registrado no Departamento de Relações Administrativas da Secretaria do Governo 
Municipal da Prefeitura do Município de Guarulhos e afixado no lugar público de costume 
aos vinte e cinco dias do mês de julho de dois mil e dezenove. 
 
 

 

MAURÍCIO SEGANTIN 
Diretor do Departamento 

de Relações Administrativas 
 

 

 

Publicado no Diário Oficial do Município, em 26 de julho de 2019. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 


