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LEI Nº 7.833, DE 06 DE JULHO DE 2020.
Substitutivo nº 01 ao Projeto de Lei nº 3112/2018 de autoria do Poder Executivo.
Altera o caput do artigo 2º e retifica o Anexo II da Lei nº 7.431, de 21/12/2015.

O Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso da atribuição que lhe confere o inciso VI
do artigo 63 da Lei Orgânica Municipal, sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º O caput do artigo 2º da Lei nº 7.431, de 21/12/2015, que autorizou o Poder Executivo a proceder a
desafetação, para fins de alienação, dos bens públicos que especifica e dá outras providências, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a alienar, na forma do artigo 120, I, da Lei Orgânica do Município de
Guarulhos ou na forma do artigo 17, I, “a”, da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993, as áreas públicas municipais
identificadas e descritas no Anexo I desta Lei, em face da existência de interesse público devidamente
justificado nos autos dos respectivos processos administrativos.” (NR)
Art. 2º Os imóveis de propriedade particular constantes do Anexo II da Lei nº 7.431, de 2015, identificados
como Imóveis 3 e 4 da Área A - Trevo de Bonsucesso, ficam retificados nos termos do Anexo Único desta Lei.
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Guarulhos, 06 de julho de 2020.
GUSTAVO HENRIC COSTA

Prefeito
Anexo Único

Imóveis de propriedade particular constantes do
Anexo II da Lei nº 7.431, de 21/12/2015.

Área A - Imóvel 3 - Trevo de Bonsucesso
Proprietário Moriô Sakamoto e outros
Inscrição Cadastral 092.42.55.2536.00.000-2
Local Av. Dr. Arthur Marcondes de Siqueira, 12 - Bonsucesso
Processo Administrativo 72.173/15
Área territorial 11.988,37 m²
Laudo de Avaliação R$ 11.579.000,00 elaborado em 01/2019
Memorial descritivo:
“A área tem início no ponto (1), coordenada N=7408415.3502 E=355962.0520, que se encontra localizado no
vértice da linha da divisa com o Condomínio João Paulo I e a Avenida Dr. Arthur Marcondes de Siqueira sentido
cidade. Deste ponto deflete à direita acompanhando um muro de divisa, confrontando do lado esquerdo com o
Condomínio João Paulo I, nos seguintes Azimutes e distâncias chega-se no ponto (5), (1-2) Azimutes
11°48’57”, na distância 12,97 metros, (2-3) Azimute 25°45’51”, distância 66,71 metros, (3-4), Azimute 16°03’48”,
distância de 30,82 metros, (4-5) Azimute 10°54’39”, distância 34,81 metros, chega-se no ponto (5). Deste
ponto deflete à direita confrontando do lado esquerdo com a área (1), chega-se no ponto (12) nos seguintes
azimutes e distâncias, (5-6) Azimutes 81°27’49”, distância 47,91 metros, (6-7) Azimutes 168°39’28”, distância
17,40 metros, (7-8) Azimute 95°01’41”, distância 21,64 metros, (8-9) Azimute 9°49’17”, distância 13,01 metros,
(9-12) Azimute 93°53’15”, distância 37,73 metros, chega-se no ponto (12). Deste ponto deflete à direita,
confrontando do lado esquerdo com o Motel Del Rio, chega-se no ponto (16) nos seguintes azimutes e
distâncias, (12-13) Azimute 197°37’02”, distância 31,17 metros, (13-14) Azimute 149°34’35”, distância 4,38
metros, (14-15) Azimute 151°21’18”, distância 9,55 metros, (15-16) Azimute 154°25’34”, distância 18,58
metros, chega-se no ponto (16). Deste ponto deflete à direita, confrontando do lado esquerdo com a Avenida
Arthur Marcondes de Siqueira, sentido cidade chega-se no ponto (1), nos seguintes azimutes e distâncias, (16-
17) Azimute 244°42’38”, distância 5,84 metros, (17-18) Azimute 244°54’20”, distância 71,67 metros, (18-1)
Azimute 244°54’52”, distância 104,28 metros, chega-se no ponto (1), ponto inicial da área em questão, área
esta que tem forma irregular e perfaz um total de 11.988,37 m² (onze mil, novecentos e oitenta e oito metros
e trinta e sete decímetros quadrados) de terreno.”

Área A - Imóvel 4 - Trevo de Bonsucesso
Proprietário Moriô Sakamoto e outros
Inscrição Cadastral 092.42.55.2222.01.000-0,

092.42.55.2222.02.000-9,
092.42.55.2222.03.000-8

Local Av. Papa João Paulo I, n/s. 6148, 6212, 6250/6226 - Bonsucesso
Processo Administrativo 72.173/15
Área territorial 5.800,76 m²
Laudo de Avaliação R$ 6.021.000,00 elaborado em 01/2019
Memorial descritivo:
“Tomando-se como referência e partida no ponto 1 definido pelas coordenadas N: 7.408.592,905 e E: 356.004,629,
que se encontra no vértice da divisa do Condomínio João Paulo I, na Avenida Papa João Paulo I. Deste ponto
deflete à direita acompanhando a divisa, pelo lado esquerdo com a Avenida Papa João Paulo I, sentido bairro
chega-se (9) nos seguintes azimutes e distâncias, (1-2) Azimute 78°19’06” e distância de 43,91m, (2-3)
Azimute 78°19’30” e distância de 4,06m, (3-4) Azimute 90°14’05” e distância de 11,47m, (4-5) Azimute
94°47’39” e distância de 10,25m, (4-5) Azimute 94°47’39” e distância de 28,61m, (6-7) Azimute 102°08’27” e
distância de 12,13m, (7-8) Azimute 98°13’16” e distância de 11,53m, (8-9) Azimute 93°37’36” e distância de
11,53m. Deste ponto (9) deflete à direita acompanhando um muro de divisa do Motel Del Rio, chega-se no
ponto (12) nos seguintes Azimutes e distâncias (9-10) Azimute 205°29’30” e distância de 8,26m, (10-11)
Azimute 200°15’34” e distância de 10,40m, (11-12) Azimute 197°37’13” e distância de 27,40m. Deste ponto
deflete à direita confrontando do lado esquerdo com a área 2, chega-se no ponto (5) nos seguintes Azimutes
e distâncias (12-9) Azimute 273°53’15” e distância de 37,73m, (9-8) Azimute 189°49’17” e distância de 13,01m,
(8-7) Azimute 275°01’41” e distância de 21,64m, (7-6) Azimute 348°39’28” e distância de 17,40m, (6-5) Azimute
261°27’49” e distância de 47,91m, chega-se no ponto (5). Deste ponto deflete à direita confrontando do lado
esquerdo com o Condomínio João Paulo I, chega-se no ponto (1), nos seguintes azimutes e distâncias (5-18)
Azimute 355°13’53” e distância de 36,93m, (18-1) Azimute 344°58’04” e distância de 4,33m, chega-se no ponto
(1) ponto inicial da área em questão, área esta que tem forma irregular e perfaz um total de 5.800,76 m² (cinco
mil e oitocentos metros e setenta e seis decímetros quadrados) de terreno.”

LEI Nº 7.834, DE 06 DE JULHO DE 2020.
Projeto de Lei nº 715/2020 de autoria do Poder Executivo.
Institui o Plano Municipal de Cultura de Guarulhos - PMC e dá outras providências.

O Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso da atribuição que lhe confere o inciso VI
do artigo 63 da Lei Orgânica Municipal, sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído o Plano Municipal de Cultura de Guarulhos - PMC para o decênio de 2020 a 2029,
conforme documento detalhado no Anexo Único integrante desta Lei.
Parágrafo único. O Plano Municipal de Cultura - PMC é um instrumento de planejamento estratégico e
norteador da execução da Política Municipal de Cultura, de duração decenal, na perspectiva do Sistema
Municipal de Cultura de Guarulhos, instituído pela Lei nº 7.409, de 17/09/2015.
Art. 2º O Plano Municipal de Cultura - PMC visa garantir a todos os cidadãos de Guarulhos, nos termos da Lei
Orgânica Municipal e do Sistema Municipal de Cultura, o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às
fontes da cultura, apoiando e incentivando a valorização e a difusão das manifestações culturais.
Art. 3º Compete ao Conselho Municipal de Política Cultural acompanhar e fiscalizar a execução do Plano
Municipal de Cultura - PMC.

L E I S
Art. 4º Compete à Conferência Municipal de Cultura analisar, aprovar moções, proposições e avaliar a
execução das metas concernentes ao Plano Municipal de Cultura - PMC e às respectivas revisões ou
adequações.
Parágrafo único. O Plano Municipal de Cultura - PMC poderá ser revisto nas Conferências Municipais de
Cultura, a partir da promulgação da presente Lei, quando será adaptado, corrigido e ampliado, no que couber,
com a participação da sociedade e dos agentes culturais do Município, mediante elaboração de projeto de lei
pelo Poder Executivo.
Art. 5º A Secretaria de Cultura coordenará a execução do Plano Municipal de Cultura - PMC, devendo manter
sistema de monitoramento das metas, ações e indicadores, bem como dar ampla publicidade aos resultados
alcançados, mediante comunicação institucional permanente.
Art. 6º Os recursos necessários à execução do Plano Municipal de Cultura serão consignados no Plano
Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e na Lei Orçamentária Anual - LOA.
Art. 7º Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.

Guarulhos, 06 de julho de 2020.
GUSTAVO HENRIC COSTA

Prefeito
ANEXO ÚNICO

PLANO MUNICIPAL DE CULTURA DE GUARULHOS
APRESENTAÇÃO
O Plano Municipal de Cultura - PMC é um documento de planejamento, com força de Lei, para nortear a política
cultural municipal pelos próximos dez anos.
A partir deste documento, o poder público e a sociedade civil unirão esforços para aprimorar a gestão cultural,
adequar a respectiva infraestrutura, promover a produção e fruição cultural em sua diversidade, além de
proteger e valorizar a memória e o patrimônio cultural da cidade, entre outros direitos culturais.
A construção do Plano é fruto da parceria entre sociedade civil e poder público, a partir das demandas e
diálogos que ocorreram nas cinco Conferências Municipais de Cultura e nos Fóruns de Cultura até 2017.
Este Plano norteia as possibilidades de apoio da iniciativa privada no que tange às ações de fomento e
infraestrutura.
Para a construção deste Plano, o Conselho Municipal de Política Cultural criou uma comissão específica, com
o objetivo de sistematizar as demandas das cinco Conferências Municipais de Cultura realizadas de 2007 a
2017, elaborar a minuta do Plano Municipal de Cultura consultando a sociedade civil organizada e o Poder
Público através dos Fóruns de Cultura específicos e, por fim, encaminhar a minuta do Plano Municipal de
Cultura para aprovação do Conselho Municipal de Política Cultural.
Nas cinco Conferências de Cultura realizadas até o momento da elaboração deste Plano participaram 1.479
pessoas, apresentando aproximadamente 500 demandas. Com esse material, a Comissão do Plano Municipal
de Cultura organizou as deliberações por assunto, unificou propostas em comum, adequou as redações e
efetuou uma organização das mesmas em torno de Metas e Eixos.
A partir de então, o Conselho Municipal de Política Cultural organizou quatro Fóruns de Cultura com a participação
de 157 pessoas e criou um site para divulgação do processo de construção do Plano Municipal de Cultura e coleta
de contribuições. No site, foi registrado um número de 748 acessos e 83 contribuições para o Plano.
O PMC é nor teado por dez diretrizes elaboradas pelo Conselho Municipal de Política Cultural e que são
operacionalizadas em Metas e Ações.
As 14 Metas e 57 Ações do Plano Municipal de Cultura - PMC estão organizadas em torno de quatro eixos
temáticos, conforme segue:
EIXO I: Política Cultural, Gestão e Capacitação Governamental;
EIXO II: Infraestrutura Cultural: ampliação, integração e desenvolvimento;
EIXO III: Estímulo à Produção Cultural Local e à Valorização da Diversidade Cultural; e
EIXO IV: Patrimônio Material e Imaterial, Cultura como Conceito Antropológico.
DIRETRIZES
1. Reconhecer a diversidade cultural existente no Município, de modo a dar espaço e escuta a todas as
vozes que falam da cultura.
2. Consolidar a participação da sociedade civil nas diversas instâncias da gestão cultural, garantindo
a transparência das políticas públicas.
3. Garantir o aprimoramento e a plena aplicação de legislação referente à cultura, efetivando as
políticas públicas de modo a fortalecer o Sistema Municipal de Cultura.
4. Integrar políticas, programas e ações gerais e regionais na gestão cultural, promovendo a equidade
de condições entre todas as regiões do Município, de modo a valorizar as demandas específicas de cada
região, ao mesmo tempo em que cria um diálogo horizontal entre os diversos pensamentos e valores culturais.
5. Fomentar os processos de produção cultural em toda a sua complexidade, equilibrando ações
voltadas à criação e ações voltadas à fruição, para que o fluxo da cultura seja permanente e concreto.
6. Estimular a formação constante dos diversos agentes culturais do Município, promovendo ações que
combinem inovação com respeito às tradições, primando sempre pela qualidade e pela isonomia de ofertas.
7. Garantir a preservação do patrimônio cultural, material e imaterial do Município como elemento
primordial da nossa memória e como fonte importante de pesquisa.
8. Articular as políticas, os programas e as ações de formação e fomento, criando uma dinâmica de
retroalimentação nos processos de produção cultural.
9. Expandir e qualificar a infraestrutura de espaços culturais aptos a oferecerem serviços públicos
acessíveis e de qualidade em todas as regiões da cidade, considerando as diferentes vocações territoriais, os
equipamentos públicos e os espaços culturais independentes.
10. Desenvolver estratégias que reconheçam e fortaleçam a economia da cultura, contemplando a
diversidade de cadeias e arranjos produtivos, a promoção da sustentabilidade e a interação com os mercados
e instituições culturais que atuam na cidade.

EIXOS, METAS E AÇÕES
Eixo I
Política Cultural, Gestão e Capacitação Governamental
A ampliação e o reforço da estrutura administrativa da Secretaria de Cultura, atualizando sua capacidade de
gestão e adequando-se às demandas do Plano Municipal de Cultura - PMC, é matéria deste Eixo.
Para a efetiva execução do PMC, é providencial que a pasta da cultura seja reestruturada, com orçamento e
organograma adequados, com a ampliação da participação social nos processos de decisão e de acompanhamento
da política cultural e com a qualificação permanente dos servidores e conselheiros da cultura.
No ano de 2015 a Câmara Municipal aprovou a Lei nº 7.409, de 2015, que cria o Sistema Municipal de
Cultura - SMC, com órgãos, instâncias e instrumentos que se articulam, fomentam e promovem as
políticas públicas. Embora se destaque enquanto importante Marco Legal da Gestão Cultural, os novos
instrumentos criados pelo SMC não foram regulamentados, como o Fundo Municipal de Política Cultural,
o Programa Municipal de Formação e Qualificação na Área Cultural e o Sistema Municipal de Informações
e Indicadores Culturais.
Cabe a este Eixo, portanto, priorizar estes temas, com exceção do Programa de Formação que será tratado
no Eixo III, e sem descuidar dos instrumentos e das instâncias em funcionamento, como FUNCULTURA e
Conselhos, que necessitam de atualização.
Metas
1. Reestruturação e qualificação do quadro de funcionários da Secretaria de Cultura;
2. Sistema Municipal de Financiamento à Cultura implementado;
3. Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais implementado;
4. Reestruturação e fortalecimento das instâncias de gestão participativa;
Meta 1
Reestruturação e qualificação do quadro de funcionários da Secretaria de Cultura
Para a efetiva execução do Plano Municipal de Cultura, a reestruturação da Secretaria de Cultura de Guarulhos
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é estratégica e fundamental. É necessário que a Secretaria de Cultura reforce sua estrutura, considerando as
necessidades apontadas neste Plano, fortalecendo sua capacidade de formular e implementar, de se articular
com atores públicos e privados, de oferecer uma rede integrada de equipamentos culturais distribuídos
regionalmente e de assegurar o funcionamento dos instrumentos de gestão e instâncias de participação social.
A instituição da Secretaria de Cultura como pasta autônoma da Prefeitura de Guarulhos foi fruto da Lei nº 4.213,
de 30/12/1992 e do Decreto nº 17.737, de 05/04/1993.
Até o ano de 2009, houve uma sequência de oito decretos que alteraram o organograma da pasta, incluindo ou
modificando setores, seções e divisões, mas mantendo os dois Departamentos instituídos, o de Atividades
Culturais e o do Conservatório.
Em 2017, a Lei nº 7.550, de 19/04/2017, uniu as Secretarias de Cultura, Educação, Esporte e Lazer, mudando
o status das Secretarias unificadas para Subsecretarias.
A Prefeitura reviu a ação após aproximadamente um ano e promoveu a separação das Secretarias, devolvendo
a autonomia das mesmas através da Lei nº 7.657, de 09/10/2018, alterando ainda uma Divisão.
A ação 1.1 busca garantir que o quadro de funcionários e o organograma da Secretaria de Cultura seja revisto
de forma a garantir eficiência e eficácia diante das rotinas de trabalho existentes e a adequação aos processos
de trabalho previstos a partir do Plano Municipal de Cultura.
Para tanto, é ação preliminar, já no primeiro ano de execução deste Plano, o mapeamento e a formalização dos
fluxos e processos de trabalho atuais.
Diante desse quadro e em posse do Plano Municipal de Cultura, até o quarto ano de execução deste Plano, a
Secretaria de Cultura junto ao Conselho Municipal de Política Cultural deverá encaminhar aos órgãos pertinentes
da Prefeitura proposta de novo organograma, adequado às novas necessidades, com estrutura de cargos e
atribuições definidas e justificadas, bem como o respectivo impacto orçamentário, com o critério de garantir o
funcionamento deste Plano, com base nas necessidades apontadas, além de promover uma maior autonomia
administrativa da Secretaria de Cultura e funcionalidade de seus Departamentos.
É inevitável e necessário, na mesma ação, ampliar e qualif icar o quadro permanente de recursos
humanos, correspondendo à organização deste Plano e abrangendo a diversidade de perfis de acordo
com as especificidades de cada área, incluindo profissionais ligados à gestão, à formação e à produção
cultural, às artes e aos espetáculos, inclusive técnicos operacionais, ao patrimônio, à museologia, à
arquivologia e à biblioteconomia.
A ampliação deve considerar, ainda, a realização de concursos públicos contemplando as leis de cotas raciais
e para pessoas com deficiência.
A ampliação planejada desse quadro resultará em maior autonomia para a pasta, em aumento da capacidade da
Secretaria de Cultura em operacionalizar as ações nos espaços e equipamentos existentes e previstos, além de
permitir a qualificação da implementação, acompanhamento e avaliação das políticas, modernizando a gestão.
Ademais, a criação de mecanismos de ouvidoria interna seria indicada para que os servidores possam avaliar
e apontar possíveis melhorias em suas rotinas de trabalho.
Do mesmo modo, a Meta 1 deste Plano observa a necessidade de capacitação permanente dos servidores da
cultura, seja nas áreas específicas em que atuam, seja em uma dimensão mais abrangente em cursos de
produção e gestão cultural, administração pública e para o trabalho com a diversidade, direitos humanos e
cidadania cultural. São esses os horizontes da ação 1.2 e o primeiro passo deverá ser o levantamento das
demandas de formação a partir do quadro funcional da Secretaria de Cultura, as necessidades de atualização
e qualificação dos servidores do quadro permanente, além das carências de formação dos servidores que
ocupam cargos de chefia previstos no organograma da pasta, de acordo com suas atribuições. A execução da
ação 1.2 deverá seguir o mesmo prazo previsto na ação 1.1.
A capacitação dos servidores deve estar prevista no Programa Municipal de Formação e Qualificação na
Área Cultural, com o objetivo de qualificar a implementação da política cultural e buscar excelência no
atendimento aos munícipes e público em geral. Para tanto, a Secretaria de Cultura deve criar a atribuição,
dentro da reestruturação de seu organograma, de levantamento de necessidades, viabi l ização e
acompanhamento de qualificação dos servidores, em especial aos que ocupam cargos de chefia no
âmbito de suas atribuições.
Para viabilizar a qualificação dos servidores, a Secretaria de Cultura deve buscar parcerias com instituições
públicas e privadas especializadas em ensino, pesquisa, gestão cultural ou administração pública, além
de parcerias com outros órgãos da Prefeitura de Guarulhos ou de outros entes federativos que dialogam
com temas específ icos e pert inentes ao propósito, como direitos humanos, educação, trabalho e
assistência social.
A Secretaria de Cultura não deve desconsiderar, ainda, a conformação de procedimentos com vistas a
permitir e liberar servidores para formações de ordem particular, mas que sejam pertinentes ao trabalho
desenvolvido.
Ação 1.1 Criar/adequar fluxos de processos de trabalho da Secretaria de Cultura, revisar a estrutura do quadro
de funcionários e adequar seu organograma, atendendo as necessidades atuais e demandas do Plano Municipal
de Cultura.
Ação 1.2 Viabilizar e acompanhar a qualificação permanente dos servidores do quadro permanente e daqueles
que ocupam cargos de chefia, de acordo com as suas atribuições e necessidades para implementação da
política cultural.
Meta 2
Sistema Municipal de Financiamento à Cultura implementado
Assim como a reestruturação da Secretaria de Cultura, a implementação do Sistema Municipal de Financiamento
à Cultura é fundamental para a efetividade do Plano Municipal de Cultura. As dotações alocadas na Lei
Orçamentária Anual à área da cultura, o Fundo Municipal de Cultura, o Fundo Municipal de Política Cultural, a
Lei de Preços Públicos e a Lei de Incentivo Fiscal para a Cultura são os mecanismos de financiamento público
da cultura que devem ser articulados para a promoção da política cultural do Município.
É urgente a revisão do orçamento municipal destinado à cultura, não apenas a sua ampliação, mas também a
adequação dos programas, ações e projetos culturais existentes na LDO, LOA e no PPA, considerando os
recursos a serem destinados à execução das ações e metas deste Plano e buscando maior transparência na
disponibilização das informações à sociedade.
Ampliar o orçamento municipal para a pasta da cultura é essencial para o desenvolvimento social e
econômico do Município, permitindo à Secretaria de Cultura investir em formação, na proteção do
patrimônio cultural da cidade e ampliar o investimento na produção cultural local gerando renda e
movimentando a economia.
A necessidade de aumento do orçamento é reforçada se considerarmos a posição ocupada pelo Município no
levantamento realizado pela Folha de São Paulo, com base nos dados de despesas empenhadas no Sistema
de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público, considerando o ano de 2018 e o percentual investido na
pasta da cultura com relação ao orçamento municipal.
Nesse estudo Guarulhos ocupa a 44ª posição entre os cinquenta municípios que mais investem em cultura no
país. (https://www1.folha.uol.com.br/seminariosfolha/2019/08/cidades-respondem-por-52-de-toda-a-despesa-
publica-com-a-cultura.shtml?utm_ source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=compwa)
O potencial de retorno econômico resultante do investimento em cultura é cada vez mais compreendido por
órgãos de pesquisa em economia.
Uma análise realizada pela FGV em 2018, encomendada pelo Governo Federal, indicou o retorno de 4,7
milhões em impostos a partir do investimento de 3,5 milhões de reais na organização da FLIP, no Rio de
Janeiro. Dessa forma, considerando o potencial de vitrine cultural de uma cidade que é porta de entrada do
país, o investimento na pasta da cultura mostra-se aquém do esperado, executando menos de 0,5% do
orçamento municipal nos dois últimos anos.
A ação 2.1 trata do aumento necessário para a Secretaria de Cultura com relação ao total do orçamento
municipal.
Considerando o tempo de planejamento e adaptação orçamentária para tal operação, estimamos que o
acréscimo deva ser progressivo e anual, objetivando a destinação de, no mínimo, 0,1% do orçamento
municipal à Secretaria de Cultura, buscando atingir o mínimo de 1,5% ao fim dos 10 anos da instituição do
Plano Municipal de Cultura, observando a disponibilidade orçamentária do Município.
O quadro abaixo, bem como as imagens, registram as despesas da pasta da cultura desde 2013, com base nos
empenhos realizados nos exercícios fiscais e a receita da Prefeitura de Guarulhos.
A primeira imagem refere-se ao investimento absoluto, na qual podemos observar uma redução de
aproximadamente cinco milhões de reais entre 2013 e 2018.
Na segunda imagem observamos o investimento proporcional às receitas da Prefeitura de Guarulhos no mesmo
intervalo de tempo e, neste caso, assim como na primeira imagem, observamos a redução do investimento
proporcional no recorte temporal, porém, com uma curva ascendente em 2018 com o valor de 0,54%.

Fonte: Portal da Transparência de Guarulhos. Elaboração própria
*Valor arrecadado = Tesouro, transferências e convênios estaduais vinculados, transferências e convênios
federais vinculados, outras fontes de recursos, operações de crédito.
** Valor empenhado pela Secretaria de Cultura.

É imprescindível, ainda, que a Secretaria de Cultura busque a ampliação e complementação de recursos
destinados à cultura, via convênios com Governos Estadual e Federal, ou com a iniciativa privada, através de
parcerias ou possibilitando o investimento em projetos culturais por meio de incentivo fiscal.
A ação 2.2, neste caso, aponta para a revisão e adequação da Lei nº 5.155, de 20/11/1997, que institui no
âmbito municipal o incentivo fiscal para a realização de projetos culturais, a ser concedido a pessoas físicas
ou jurídicas domiciliadas no Município de Guarulhos, vinculando a mesma ao Fundo Municipal de Política
Cultural para que o acesso aos recursos seja realizado via edital próprio.
Outro ponto importante para a ampliação dos recursos destinados à cultura é a correta aplicação e fiscalização
do preço público incidente sobre a cessão de espaços públicos culturais ou de outros espaços públicos em que
ocorram atividades culturais, conforme disposto na Lei nº 4.684, de 22/03/1995, e no Decreto nº 20.535, de 18/
12/1998, além da vinculação destes ao Fundo Municipal de Cultura instituído pela Lei nº 5.947, de 10/10/2003.
Em relação a essa questão, a Secretaria de Cultura e o Conselho Municipal de Política Cultural deverão
encaminhar, no primeiro ano de implementação do Plano, uma proposta de revisão da regulamentação dessas
Leis aos órgãos pertinentes da Prefeitura.
A regulamentação do Sistema Municipal de Financiamento à Cultura, prevista na ação 2.3, além de encadear
os diferentes mecanismos de financiamento previstos para a pasta da Cultura, deve prever o equilíbrio na
destinação desses recursos entre as demandas de gestão, infraestrutura, formação, produção, circulação e
fruição culturais, além da valorização e salvaguarda do patrimônio histórico/cultural do Município.
Por fim, a regulamentação e implantação do Fundo Municipal de Política Cultural destinado a apoiar
financeiramente projetos culturais e receber recursos de fundo a fundo dos Governos Federal e Estadual, deve
contemplar a diversidade de linguagens, segmentos e territórios da cidade, priorizando iniciativas não atendidas
pelo FUNCULTURA ou outros programas de fomento à cultura.
Conforme previsto no Sistema Municipal de Cultura, o Fundo Municipal de Política Cultural deve ser gerido por
um Conselho Diretor paritário, composto por membros da Secretaria de Cultura e membros indicados pelo
Conselho Municipal de Política Cultural.
Cabe adiantar que há no Plano Municipal de Cultura a revisão da Lei do Fundo Municipal de Cultura, contudo
o assunto será tratado no Eixo III deste documento.
Ação 2.1 Aumentar anualmente 0,1% do orçamento municipal proporcionalmente destinado à Secretaria de
Cultura, de forma progressiva, até atingir o mínimo de 1,5%, desde que haja disponibilidade orçamentária do
Município.
Ação 2.2 Revisar e aplicar a legislação do preço público e da lei de incentivo fiscal, promovendo a complementação
de recursos para a Secretaria de Cultura e novas possibilidades de financiamento aos produtores culturais do
Município.
Ação 2.3 Regulamentar o Sistema Municipal de Financiamento à Cultura, considerando os mecanismos já
existentes e o Fundo Municipal de Política Cultural.
Meta 3
Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais implementado
A Lei nº 7.409, de 2015, que instituiu o Sistema Municipal de Cultura, criou o Sistema Municipal de Informações
e Indicadores Culturais - SMIIC, com o objetivo de coletar, sistematizar e interpretar dados, fornecer metodologias
e estabelecer parâmetros à mensuração da atividade do campo cultural e das necessidades sociais por
cultura, que permitam a formulação, monitoramento, gestão e avaliação das políticas públicas de cultura e das
políticas culturais em geral, verificando e racionalizando a implementação do Plano Municipal de Cultura e sua
revisão nos prazos previstos.
Trata-se, portanto, de mecanismo fundamental dentro do ciclo da política cultural e na promoção transparente
e democrática do acesso à informação, já que prevê, ainda, a disponibilização de estatísticas, indicadores e
outras informações relevantes para a caracterização da demanda e oferta de bens culturais.
Embora algumas ações recentes tenham demonstrado movimentos de desenvolvimento nessa área, como a
criação do GRUCULTURA e a disponibilização de informações na plataforma de indicadores da Prefeitura de
Guarulhos, até o momento o SMIIC não possui estrutura formal, enfraquecendo a adoção de procedimentos
padronizados entre os setores da Secretaria de Cultura, na coleta, no tratamento e na oferta de informações
e dificultando a continuidade de tais procedimentos em meio às trocas de gestão. (http://
observatorio.guarulhos.sp.gov.br/content/indicadores)
Dessa forma, o principal objetivo dessa Meta é a implementação efetiva do SMIIC e sua regulamentação.
Considerando o Plano Municipal de Cultura enquanto documento elementar de planejamento e fonte de
direcionamento das ações da Secretaria de Cultura pelos próximos dez anos, é primordial que o Sistema
Municipal de Informações e Indicadores Culturais observe a implementação do Plano através de instrumentos
de monitoramento que permita o acompanhamento e a avaliação do mesmo pelos gestores e pelos munícipes.
A ação 3.1 tem esse objetivo, que deverá ser cumprido de forma contínua ao longo dos dez anos de aplicação
do Plano, a partir de indicadores quantitativos e qualitativos.
O já citado GRUCULTURA é uma plataforma colaborativa de mapeamento, integração e publicidade de
projetos, pessoas, espaços e eventos dos ambientes culturais guarulhenses. É fonte permanente de dados
que viabilizarão a promoção de políticas culturais efetivas, uma ferramenta essencial para promover mais
acesso aos espaços culturais e aos eventos, além de fomentar a atividade artística ao inserir e identificar os
agentes culturais no mapa da cidade.
Até o mês de julho de 2019, o GRUCULTURA registrou 554 agentes culturais, 177 espaços culturais na cidade
e 97 projetos culturais. É matéria desta Meta e da Ação 3.2 o aperfeiçoamento dessa plataforma, motivando
os agentes culturais a utilizá-la.
A Secretaria de Cultura deve buscar, a partir do primeiro ano de execução deste Plano, junto aos setores
técnicos da Prefeitura ou junto à iniciativa privada, o aprimoramento dessa ferramenta com a facilitação da
navegabilidade na mesma e com o desenvolvimento de novas funcionalidades, em especial à utilização como
canal de divulgação da programação cultural existente no Município.
A Ação 3.3 tem o objetivo de garantir transparência da gestão pública da cultura, com a criação e utilização de
ferramenta que disponibilize, a partir do primeiro ano de realização do Plano, de forma clara e de fácil acesso
os dados orçamentários e de financiamento da cultura, considerando sua distribuição territorial, por expressões
culturais e tipos de política, de forma integrada ao Portal da Transparência da Prefeitura.
Ainda no horizonte da transparência, a Ação 3.4 busca dar visibilidade às informações acerca das políticas
públicas do setor cultural, disponibilizando, a partir do segundo ano de execução do Plano, documentos e
publicações produzidos pela Secretaria de Cultura acerca de seus programas e ações, bem como do impacto
proporcionado pelos mesmos, fomentando a produção de dados, informações e indicadores culturais,
disponibilizando-os on-line e em formato aberto.
Os mecanismos de monitoramento e avaliação de público dos eventos e dos equipamentos culturais, de
artistas, produtores culturais e outros profissionais da cultura contratados ou impactados pelas ações da
Secretaria de Cultura estão expressos na Ação 3.5 e devem prever a elaboração de informações quantitativas
e qualitativas que permitam mensurar o impacto das políticas desenvolvidas e seu aprimoramento.
A padronização e a normatização desses mecanismos, a serem realizadas no primeiro ano do Plano, possibilitará
a continuidade da coleta e sua consequente comparabilidade em recortes temporais.
Ação 3.1 Desenvolver instrumento de acompanhamento da implantação do Plano Municipal de Cultura e
execução das ações previstas.
Ação 3.2 Ampliar o mapeamento de agentes, espaços, projetos e eventos culturais na cidade de Guarulhos,
criando estratégias de utilização do GRUCULTURA para atualização permanente e colaborativa da diversidade
cultural municipal.
Ação 3.3 Disponibilizar informações sobre o investimento público nos programas, ações e projetos da
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Secretaria de Cultura, incluindo as contratações de serviços e aquisições de bens, de forma detalhada e
acessível, garantindo transparência ao público.
Ação 3.4 Criar um memorial digital para catalogação, armazenamento e difusão do acervo de publicações e
documentos dos programas e ações vinculados à Secretaria de Cultura.
Ação 3.5 Criar e normatizar mecanismos de monitoramento e avaliação de público dos eventos e dos
equipamentos culturais, de artistas, produtores culturais e outros profissionais da cultura contratados ou
impactados pelas ações da Secretaria de Cultura.
Meta 4
Reestruturação e fortalecimento das instâncias de gestão participativa
O processo de redemocratização do Brasil trouxe para a agenda de discussão acerca da Administração Pública
a importância da participação social nos processos decisórios e de acompanhamento da política pública,
contribuindo para a consolidação e transparência da mesma.
Na esfera municipal do âmbito cultural, a criação dos conselhos do FUNCULTURA, do Patrimônio Histórico,
de Política Cultural e da Participação Nordestina, foram marcos para a institucionalização da participação
social na gestão cultural do Município.
O Conselho Municipal de Política Cultural - CMPC é o órgão paritário, composto por nove segmentos
artísticos/culturais e nove representantes do Poder Público, de caráter consultivo, deliberativo, normativo e
fiscalizador que, no âmbito da Secretaria de Cultura, institucionaliza a relação entre a Administração Pública
e os setores da sociedade civil vinculados à cultura, de caráter permanente, na estrutura do Sistema Municipal
de Cultura.
O CMPC tem como principal atribuição atuar, com base nas diretrizes propostas pela Conferência Municipal de
Cultura, na elaboração, no acompanhamento da execução, fiscalização e avaliação das políticas públicas culturais.
Nota-se, portanto, que a Conferência Municipal de Cultura é instância de participação importante na consolidação
das diretrizes que norteiam a política cultural do Município.
O Conselho Municipal da Participação da Comunidade Nordestina tem natureza permanente, opinativa e
consultiva, no âmbito de suas competências.
Esse Conselho tem por finalidade a criação de mecanismos de divulgação da cultura nordestina na cidade de
Guarulhos podendo para tanto, sugerir, dentre outros projetos, a criação de terminais para atendimento
turístico e assistência ao migrante.
O Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, Artístico, Ambiental e Cultural do Município de Guarulhos,
órgão consultivo e deliberativo, tem como principal finalidade as ações voltadas para a defesa e proteção do
patrimônio histórico, artístico, ambiental e cultural do Município.
Já ao Conselho Diretor do FUNCULTURA compete aprovar os projetos culturais a serem financiados pelo
fundo, avaliar a execução dos projetos culturais aprovados, estabelecer normas e diretrizes para a gestão,
entre outras atribuições.
O fortalecimento desses conselhos e de outros que venham a ser criados é o principal objetivo desta Meta,
buscando mobilizar a sociedade, mediante a adoção de mecanismos que lhe permitam, por meio da ação
comunitária, definir prioridades e assumir corresponsabilidades no desenvolvimento e na sustentação da
política cultural, consolidando um sistema público municipal de gestão cultural, com ampla participação e
transparência nas ações públicas.
O quadro abaixo registra a quantidade de reuniões ou eventos das instâncias de participação da Secretaria de
Cultura ao longo dos anos, a partir do ano de 2000.

A Ação 4.1 busca avaliar a composição dos conselhos vinculados à Secretaria de Cultura e aperfeiçoá-los,
buscando o fortalecimento dos mesmos enquanto instâncias de participação social efetiva nas decisões
acerca das políticas culturais municipais.
Deve-se observar, portanto, junto aos próprios conselhos, a representatividade das cadeiras existentes, a
necessidade de criação de novas instâncias de participação, de vinculação das mesmas ou de adequação das
já existentes, bem como o âmbito e os limites de suas atuações.
A Secretaria de Cultura deve normatizar os procedimentos de consulta aos conselhos, fortalecendo a participação
dos mesmos e garantindo respaldo social às políticas culturais da cidade.
A Ação 4.2 busca qualificar permanentemente a participação dos conselheiros nos processos de decisão
através de formação básica e complementar acerca das dimensões da gestão pública cultural pertinentes aos
seus âmbitos de atuação.
Ação 4.1 Aperfeiçoar os conselhos vinculados à Secretaria de Cultura através da revisão das Leis, em
especial da representatividade, a vinculação dos mesmos e a criação de novas instâncias de participação,
além da normatização dos procedimentos de consulta aos conselhos.
Ação 4.2 Promover a formação permanente dos membros dos conselhos vinculados à Secretaria de Cultura
acerca de gestão e política cultural em seus âmbitos de atuação.
EIXO II
Infraestrutura cultural: ampliação, integração e desenvolvimento
A existência de uma rede de equipamentos e espaços culturais adequados para a criação, produção, difusão
e fruição cultural é essencial para o desenvolvimento cultural de uma região.
Uma rede de espaços públicos voltados ao fazer e ao gozo cultural, colabora para o acesso equilibrado aos
direitos culturais.
Dessa forma, os espaços culturais devem ser mantidos em bom estado para uso, estar integrados ao seu
entorno, aos diferentes públicos e demandas das linguagens culturais, garantir acessibilidade e inclusão social
e, em se tratando de espaços públicos, estar conectados aos objetivos dos programas e ações da gestão.
Atualmente a pasta da Secretaria de Cultura conta com vinte e três equipamentos culturais distribuídos em
sete das quatorze Unidades de Planejamento Regionais - UPRs da cidade, o que aponta para uma concentração
de espaços públicos em determinadas regiões.
Ao observar a relação do número de atividades realizadas ou apoiadas pela Secretaria de Cultura e sua
distribuição nas Unidades de Planejamento Regionais de Guarulhos, fica evidente que a existência de
equipamentos públicos culturais é um facilitador da oferta de serviços de cultura.
Diante dessa realidade, é necessário que a sociedade, junto ao Poder Público, somem forças para a ampliação
geográfica da rede de equipamentos destinados à oferta de serviços públicos culturais.
Metas
5. 100% dos próprios públicos culturais reformados e requalificados;
6. Ampliar a rede de equipamentos culturais com ao menos um equipamento cultural, público ou de gestão
compartilhada, em cada UPR da cidade;
7. Modernizar e padronizar o Sistema Municipal de Bibliotecas;
Meta 5
100% dos próprios públicos culturais reformados e requalificados
Garantir que todos os equipamentos públicos culturais estejam adequados ao uso a que se destina é premissa
necessária para a qualificação dos serviços culturais e o pleno desenvolvimento da produção e da fruição
cultural.
Atualmente, a pasta da cultura de Guarulhos administra oito Bibliotecas, dois Teatros, um Arquivo Histórico,
um Centro de Exposições Permanente, um Museu, e sete Casas de Cultura, distribuídos em sete Unidades de
Planejamento Regionais.
Partimos de uma situação em que todos os equipamentos públicos administrados pela Secretaria de Cultura
necessitam de algum tipo de intervenção para qualificação do espaço, seja esta uma adequação para
atendimento às normas de acessibilidade ou de segurança, ou adequações pertinentes ao uso artístico-cultural
a que se destina.

Para que o equipamento cultural seja universalmente acessível, o mesmo deve oferecer aos usuários o pleno
acesso aos seus espaços e conteúdos, independente das condições sociais, físicas, cognitivas e sensoriais
das pessoas.
De forma mais abrangente, deve garantir que fazedores, servidores e público culturais tenham independência,
alcançando o exercício pleno de seus direitos de cidadania e participação social, sendo função da Secretaria
de Cultura promover o acesso aos direitos culturais e a urgente adequação física dos equipamentos, dos
programas e dos serviços culturais, beneficiando o público com o melhoramento do acesso físico, comunicativo,
informacional, atitudinal e da fruição. Tão importante quanto, é a garantia de segurança para trabalhadores e
frequentadores dos espaços culturais, com a renovação contínua dos AVCBs e planejamento para garantia de
recursos para manutenção e pequenas, médias e grandes reformas.
Considerando o alto investimento necessário para reforma, adequação e manutenção nos prédios sob
responsabilidade da Secretaria de Cultura, em proporção aos recursos destinados atualmente à pasta, é
inevitável que a Secretaria de Cultura faça um planejamento de prioridades de reforma e destine, para tanto,
parte do recurso disponível em seu orçamento, ao longo dos dez anos do Plano Municipal de Cultura. Ao
mesmo tempo, deve buscar alternativas que garantam celeridade diante das necessidades de reparo e
manutenção de baixo investimento.
Para tanto, pode ser considerada a implementação da Lei Municipal que institui o PROREDE Cultura, além da
busca de parcerias com a iniciativa privada.
Dessa forma, a Ação 5.1 determina que a Secretaria de Cultura crie um plano de reforma e manutenção de
seus próprios, que garanta a reforma de todos os equipamentos ao longo dos dez anos do Plano Municipal de
Cultura e a manutenção permanente dos mesmos.
A modernização dos equipamentos também devem considerar o acesso gratuito à internet, com instalação de
estrutura para disponibilização de rede wi-fi a partir do terceiro ano de execução deste Plano, conforme
disposto na Ação 5.2.
É recorrente nas instâncias de diálogo e pactuação entre Poder Público e Sociedade Civil as deliberações
relacionadas à criação de espaços de referência para algumas linguagens, expressões e setores artísticos e
culturais.
Observa-se, dessa forma, a necessidade de destinar aos artistas e público em geral espaços de referência
facilitando a troca de experiências e de ideias, estimulando o desenvolvimento individual e coletivo de um setor
cultural, além da produção cultural do mesmo.
A Ação 5.3 prevê a transformação da antiga instalação da Câmara Municipal de Guarulhos, localizada na Praça
Getúlio Vargas, em um Centro Cultural Integrado, com espaços adequados para atividades de formação,
produção e programação cultural que contemple a diversidade de expressões culturais da cidade.
As Ações 5.4 e 5.5 buscam a adequação e/ou a criação de espaços para formação e produção musical e de
artes visuais.
Ação 5.1 Criar plano de reforma, requalificação e manutenção permanente dos equipamentos públicos
culturais, considerando o atendimento às normas de acessibilidade e de segurança.
Ação 5.2 Instalar sistema de wi-fi livre em todos os equipamentos públicos culturais.
Ação 5.3 Viabilizar a transformação do espaço da antiga Câmara Municipal de Guarulhos em um centro cultural
integrado para a ocupação, encontro e manifestação das linguagens culturais.
Ação 5.4 Viabilizar sede própria e adequada ao ensino de música vinculado ao Conservatório Municipal de
Guarulhos instalada com estúdio público para produção musical e de áudio.
Ação 5.5 Criação de um Ateliê Público de Artes Visuais no Centro Permanente de Exposições.
Meta 6
Ampliar a rede de equipamentos culturais com ao menos um equipamento cultural, público ou de
gestão compartilhada, em cada Unidade de Planejamento Regional da cidade.
A rede de equipamentos da Secretaria de Cultura conta com vinte e quatro equipamentos distribuídos em sete,
das quatorze Unidades de Planejamento Regionais do Município.
Mesmo considerando que os fazeres culturais pulsam em ambientes diversos e independentes, de forma
individual e/ou coletiva, a distribuição geográfica dos serviços oferecidos pelo Poder Público é fundamental
para garantir o acesso democrático aos mesmos.
Dessa forma é necessária uma capilarização na oferta de serviços que atendam as demandas culturais locais
e que ampliem o poder de fomento à produção cultural no Município.
A proposta dessa meta objetiva, também, o atendimento ao público em horário estendido, com a necessária
ampliação do quadro de servidores.
Para isso, além da gradual ampliação dos equipamentos públicos culturais, é necessário o planejamento para
a ocupação de novos espaços públicos ou privados, com capacidade para receber uma programação continuada
de serviços de produção, formação e/ou fruição culturais.
Inclui-se, nessa meta, a necessidade de tornar os equipamentos públicos culturais capazes de atender, dentro
de suas possibilidades físicas, uma diversidade de públicos, expressões artísticas e manifestações culturais.
É papel da Secretaria de Cultura buscar a agenda compartilhada com equipamentos e espaços públicos que
possam comportar serviços culturais, como os CEUs, parques e praças, entre outros, além de promover
parcerias com coletivos que atuam em espaços independentes na cidade, estimulando a integração de ações
e espaços culturais às diretrizes do Plano Municipal de Cultura.
O quadro abaixo registra a quantidade de equipamentos culturais por UPRs da cidade.
UPRs Quantidade de equipamentos
Centro 12
Vila Galvão 4
Bonsucesso 3
São João 2
Pimentas 1
Taboão 1
Cumbica 1
Total 24
Ação 6.1 Estabelecer parcerias com outras pastas da Prefeitura e com a sociedade civil para ampliação da
rede de equipamentos públicos culturais da cidade, contemplando o Município com ao menos um equipamento
próprio ou apoiado em cada Unidade de Planejamento Regional até o quinto ano do Plano e com equipamentos
públicos em todas as UPRs até o décimo ano do Plano.
Meta 7
Modernizar e padronizar o Sistema Municipal de Bibliotecas
A Secretaria de Cultura conta com oito bibliotecas distribuídas em seis Unidades de Planejamento Regionais
em seu Sistema Municipal de Bibliotecas.
As bibliotecas públicas administradas pela pasta da cultura possuem um acervo total de 182.492 livros, e uma
média de atendimento de 80.144 usuários por ano com 59.024 empréstimos (2017/2018).
Assim como os demais equipamentos culturais, as bibliotecas públicas devem passar por um processo de
adequação física, conforme previsto na Meta 5 deste Plano, oferecendo segurança e acessibilidade ao público
em geral.
Contudo, adequações específicas são necessárias para garantir qualidade ao munícipe no atendimento e na
oferta de acervo e de espaços para leitura.
Outro problema a ser combatido atualmente está relacionado ao papel da biblioteca no século XXI.
Presenciamos um contexto social no qual há enorme facilidade no acesso à informação, incluindo os livros,
possibilitado pelo desenvolvimento das tecnologias.
Esse cenário, somado à longa batalha travada com o objetivo de estimular a leitura, exerceu uma pressão
positiva para que as bibliotecas se reinventassem, transformando seu espaço e ampliando as possibilidades
de uso para estimular a frequência dos usuários.
As políticas socioculturais, nesse contexto, surgem como formas de inclusão social e desenvolvimento local
através de ações que envolvem aspectos de cidadania, buscando desenvolver em seu público-alvo a autoestima,
a autoafirmação enquanto cidadãos protagonistas, com direitos e deveres claros.
Chegamos, dessa forma, ao reconhecimento da necessidade de estímulo e valorização de ações que viabilizem
nas bibliotecas públicas a existência de espaços vivos e de inclusão social.
Assim, além de buscar aumentar o número de empréstimos de livros e de espaços para leitura, é estratégico
estimular a utilização das bibliotecas públicas enquanto espaços lúdicos e de troca de saberes.
Para tanto, além das ações previstas na Meta 5, a Meta 7 busca qualificar os serviços das bibliotecas, através
da aquisição e renovação contínua de acervo, promoção de parcerias com bibliotecas comunitárias para o
atendimento qualificado em locais não atendidos pelas bibliotecas municipais e inserção de programação
artística de diferentes linguagens e expressões culturais nesses espaços, além de outros objetivos definidos
na Lei nº 7.016, de 02/04/2012, que cria o Programa Municipal de Fomento ao Livro, Leitura e à Literatura.
Ação 7.1 Avaliar o acervo municipal das bibliotecas e elaborar um planejamento para aquisição e renovação
permanente de livros.
Ação 7.2 Estabelecer um programa de apoio às bibliotecas comunitárias que contemple articulação em rede,
desenvolvimento de acervos e treinamento em unidades de planejamento regionais não atendidos pelas
bibliotecas municipais.
Ação 7.3 Criar e implementar um plano de modernização das bibliotecas, contemplando sistema de segurança
de acervos, aquisição de ferramentas de tecnologia e novas funcionalidades que integrem o equipamento à
comunidade.
Eixo III
Estímulo à formação, à produção e à difusão cultural
A oferta de oportunidades para produção, difusão e formação na área da cultura é estratégica para a garantia
dos direitos culturais previstos na Constituição Federal de 1988 e na Lei Orgânica do Município.
O fomento equilibrado e planejado às linguagens artísticas e manifestações culturais permite a criação e
experimentações estéticas diversificadas, renovadoras e críticas, que se distanciam da padronização e
superficialidade exigidas no âmbito da indústria cultural.
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O equilíbrio das ações do Poder Público no estímulo às diferentes linguagens e manifestações culturais deve
ser norteador para o atendimento das demandas já existentes e para a oferta de novos serviços que possam
promover o interesse na formação de público e de artistas nas diversas áreas culturais.
As ações desse eixo também devem prever o estímulo às manifestações culturais de grupos sociais habitualmente
marginalizados, colaborando para a promoção dos direitos humanos e inclusão social, além da propagação da
diversidade cultural do Município.
Metas
8. Programa de Formação Cultural de Guarulhos implantado;
9. Fomento às Expressões Culturais e Pontos de Cultura ampliado e aprimorado;
10. Programa Circuito Cultural Guarulhense implantado;
Meta 8
Programa de Formação Cultural de Guarulhos implantado
O Programa Municipal de Formação e Qualificação na Área Cultural prevista no Sistema Municipal de Cultura
de Guarulhos tem como objetivos, dentre outros:
I - a capacitação em política cultural dos agentes envolvidos na formulação e na gestão de programas, projetos
e serviços culturais oferecidos à população;
II - promover a articulação em rede das instituições públicas e privadas de formação em cultura existentes no
Município, respeitada sua autonomia jurídica, administrativa, cultural e técnica;
III - prestar assistência técnica às entidades participantes do programa, de acordo com as suas necessidades;
IV - promover a formação nas áreas técnicas e artísticas.
A formação cultural foi um dos aspectos mais debatidos nas cinco Conferências de Cultura de Guarulhos,
cujas demandas alicerçaram a construção deste Plano de Cultura.
Desde as ações de iniciação artística até as de capacitação e qualificação profissional, as atividades de
formação compreendem qualidades que ultrapassam o campo estritamente cultural e impactam diretamente
as dimensões econômicas e sociais da sociedade.
Um dos desafios dessa meta é ampliar o número de vagas oferecidas, diversificar as áreas culturais atendidas
e capilarizar o atendimento no Município, com ênfase em regiões de maior vulnerabilidade social e, para tanto,
há necessidade de articulação entre o Poder Público e entidades organizadas da sociedade civil, como pontos
de cultura e coletivos culturais, além de instituições culturais privadas de ensino.
A tabela abaixo registra a quantidade de ações, alunos e formadores que participaram dos projetos de
formação oferecidos pela Secretaria de Cultura em 2018.

Projetos, alunos e formadores (2018)

As ações de formação devem funcionar de forma integrada e articulada em um programa que contemple,
equilibradamente e em acordo com a dinâmica da demanda municipal os diferentes níveis de formação
(iniciação, oficinas culturais, capacitação, cursos livres), tendo em vista a continuidade dos processos
formativos, o atendimento aos diferentes públicos, definidos pela diversidade etária, incluindo a primeira
infância e os idosos, étnico-racial, de gênero e sexualidade, de pessoas com deficiência e em situação de
vulnerabilidade social, além da diversidade de expressões artísticas e culturais. É esse o principal objetivo da
Ação 8.1, que deve ser realizado no primeiro ano do Plano.
Deve-se considerar nessa ação a necessidade de integração com a Secretaria de Educação, buscando
ampliar, de forma continuada e programada, o contato inicial dos alunos da rede de ensino municipal com a
fruição e a criação artística/cultural. Para tanto, as Secretarias de Cultura e Educação devem realizar uma
avaliação das atividades já existentes e o planejamento das ações de iniciação artística que serão contempladas
no projeto pedagógico das escolas municipais.
Para além da rede de ensino, a Secretaria de Cultura deverá buscar formas de atingir diferentes públicos,
oferecendo oportunidades de iniciação artística com ações em seus equipamentos e outros espaços públicos
ou através de parcerias com entidades da sociedade civil.
As oficinas culturais devem ter como princípio a distribuição geográfica no Município, o atendimento aos
diferentes públicos e considerar a diversidade de expressões artísticas/culturais em várias linguagens, buscando
progressivamente se adequar às demandas apresentadas.
O mapeamento das instituições e iniciativas de formação cultural é um dos desafios da Secretaria de Cultura
e deve ser realizado com o objetivo de promover a articulação entre os processos e os níveis de formação,
encontrar lacunas e oferecer ao munícipe oportunidades de formação em diversas linguagens.
A partir do mapeamento, a Secretaria de Cultura deverá observar as regiões, linguagens, setores culturais e
perfis com menor oferta de cursos e realizar atividades formativas para o público interessado e de qualificação
como cursos, seminários, workshops, diretamente ou através de parcerias, conforme disposto na Ação 8.2,
que atendam a demanda de produtores culturais, artistas, grupos, coletivos e trabalhadores da cultura, com o
objetivo de democratizar o acesso à formação cultural.
Outro importante desafio para o desenvolvimento do Programa de Formação é o aprimoramento da gestão de
ações existentes por Lei e/ou consolidadas no âmbito da Secretaria de Cultura, como a Orquestra Jovem
Municipal de Guarulhos, Escola Viva de Artes Cênicas e o ensino de música do Conservatório Municipal de
Guarulhos, considerando a organização das coordenações artísticas e pedagógicas e a melhoria das condições
de trabalho, além da implementação de cursos em outras áreas com grande demanda já apresentada pela
sociedade, como o audiovisual e as artes visuais.
Por fim, a Ação 8.3 busca impulsionar a formação de leitores e agentes que estimulem a leitura na cidade, com
a municipalização do Programa Agentes de Leitura.
Embora já apresentada como ação do Eixo I, o Programa de Formação Cultural também deverá contemplar
ações de formação e qualificação dos servidores públicos com cursos de produção e gestão cultural,
administração pública e para o trabalho com a diversidade, direitos humanos e cidadania cultural.
Ação 8.1 Regulamentar o Programa de Formação Cultural de Guarulhos, articulando ações de iniciação
artística, oficinas culturais, cursos de formação e cursos técnicos, com a premissa de oferecer atendimento
aos diferentes públicos, regiões da cidade e abrangendo a diversidade de expressões artísticas e culturais.
Ação 8.2 Promover parcerias para fomentar pontos de cultura, coletivos culturais e outras organizações da
sociedade civil que promovam atividades de formação em locais não atendidos pela Secretaria de Cultura.
Ação 8.3 Implementar o Programa Municipal Agentes de Leitura, com o objetivo de estimular a formação de
mediadores da leitura e de novos leitores.
Meta 9
Fomento às Expressões Culturais e Pontos de Cultura ampliado e aprimorado
A ampliação e a manutenção da regularidade de ações de fomento às expressões culturais e aos pontos de
cultura da cidade estão no horizonte dessa meta.
Os programas, as leis e as ações de fomento já existentes serão readequados e articulados com novas ações,
com o objetivo de diversificar de forma equilibrada os recursos às expressões culturais, bem como ampliar as
modalidades de fomento e os instrumentos de financiamento.
A Ação 9.1 tem como objetivo a revisão da Lei nº 5.947, de 10/10/2003, que instituiu o Fundo Municipal de
Cultura, aperfeiçoando os mecanismos de escolha dos projetos culturais e distribuição dos recursos entre as
diversas expressões culturais, as regiões do Município e os tipos de projetos.
A realização de edições anuais do FUNCULTURA é indispensável para a garantia e democratização do acesso
à produção cultural e, para tanto, a Secretaria de Cultura deve complementar ou destinar integralmente os
recursos orçamentários necessários.
Conforme previsto no Eixo I deste Plano, a revisão da Lei também deverá encontrar mecanismos para
aumentar os recursos para o Fundo.
Com a ampliação, novas modalidades de editais poderão ser realizadas, setorizando a concorrência dos
produtores culturais por expressões culturais, mas também por regiões e perfil dos proponentes, entre outras
possibilidades.
Na tabela abaixo, observamos o número de projetos inscritos e selecionados, bem como o investimento anual
do Fundo Municipal de Cultura. Na tabela seguinte, verificamos os mesmos dados, mas distribuídos por área
de expressão cultural.
Ano de seleção Inscritos Selecionados Investimento (R$)
2004 41 7 167.981,67
2005 46 10 197.765,94
2006 51 9 272.091,08
2007 48 10 333.161,29
2008 56 14 390.463,97
2009 68 15 406.668,18
2010 0 0 0,00
2011 38 13 424.058,50
2012 75 13 384.755,21
2013 0 0 0,00
2014 59 14 740.543,74
2015 0 0 0,00
2016 58 8 268.607,20
2017 0 0 0,00
2018 0 0 0,00
Total 540 113 3.586.096,78

· O investimento para os projetos selecionados em 2016 está sendo efetuado em 2019.
· Nos anos de 2010, 2013, 2015, 2017 e 2018 não foram selecionados projetos para investimento.
Área Inscritos Selecionados Investimento (R$)
Música 184 46 1.652.076,26
Artes Cênicas 110 15 500.157,65
Literatura 54 9 164.599,17
Cultura Popular 28 2 68.033,02
Artes Visuais 66 11 201.649,83
Memória e PH 29 9 168.596,27
Cinema e vídeo 35 4 163.423,93
Artes Integradas 34 17 667.560,68
Com o progressivo aumento dos recursos destinados à Secretaria de Cultura, conforme previsto no Eixo I
deste Plano, será pertinente a discussão sobre a ampliação dos instrumentos de fomento, como a criação de
prêmios ou financiamento de projetos culturais com editais específicos para cada linguagem.
Atualmente, a Lei nº 6.628, de 29/12/2009, permite que a Secretaria de Cultura realize editais para o fomento
de projetos das linguagens de dança e teatro, contudo, sem orçamento destinado, o mesmo não manteve
regularidade até o momento.
Dessa forma, a Ação 9.2 propõe que a partir do terceiro ano do Plano Municipal de Cultura, considerando a
possibilidade de aumento do orçamento para a pasta da cultura, a Secretaria de Cultura e o Conselho Municipal
de Política Cultural dialoguem, com ampla participação da sociedade civil, acerca da ampliação da política de
fomento à produção das diferentes expressões culturais da cidade.
Ponto importante nesse processo de revisão e consolidação dos programas de fomento é a participação
representativa dos agentes culturais no mesmo, visando captar as demandas reprimidas e dar transparência
aos processos de seleção dos editais de fomento, para tanto, os conselhos culturais existentes na cidade
deverão ter papel de protagonismo no âmbito normativo e consultivo da política de fomento à produção cultural.
Buscando ainda uma maior participação social na gestão cultural da cidade, ampliando o acesso da população
municipal aos meios e condições de exercício dos direitos culturais, através do reconhecimento de entidades
e coletivos que fomentam o desenvolvimento cultural em suas regiões, a Ação 9.3 busca fomentar as ações
culturais desses agentes, através de premiação ou financiamento, sustentando-se pelos princípios da autonomia,
do protagonismo, da interculturalidade, da capacitação social das comunidades locais e da atuação em rede.
A Ação 9.4 tem a intenção de promover permanentemente o apoio ao artista na elaboração de projetos culturais
para captação de recursos, através de oficinas ou cursos específicos para editais de fomento pertinentes aos
artistas da cidade, lançados por entes públicos ou privados, buscando ampliar o acesso às fontes de recursos
para projetos culturais locais e qualificar a elaboração de projetos.
Ação 9.1 Atualizar a legislação do FUNCULTURA, visando a promoção equilibrada do investimento entre as
expressões culturais, considerando suas demandas e regiões do Município.
Ação 9.2 Ampliar e aplicar políticas de fomento, novas e existentes, à produção das expressões culturais da
cidade, com diversificação de editais de acordo com as demandas periféricas e das linguagens artísticas e
culturais.
Ação 9.3 Implementar um Programa Municipal de Fomento aos Pontos de Cultura.
Ação 9.4 Promover permanentemente oficinas de elaboração de projetos em conformidade aos editais de
fomento às linguagens artísticas municipais, estaduais, federais ou da iniciativa privada, com oficinas regionais
e/ou temáticas, de modo a ampliar o acesso aos fomentos e atender à diversidade cultural.
Meta 10
Programa Circuito Cultural Guarulhense implantado
O objetivo dessa meta é ampliar, de forma organizada e transparente, a programação cultural da cidade
apoiada ou realizada pela Secretaria de Cultura, contemplando a produção cultural local, consolidando um
calendário regular e modo de funcionamento claro aos artistas e produtores culturais.
Dessa forma, o desafio é planejar um conjunto integrado de atividades de difusão artística na cidade,
garantindo que a produção cultural circule por todas as regiões ampliando a oferta de espetáculos e apresentações
para diferentes públicos.
A implementação de um programa com esse objetivo fortalece o conjunto de ações e a continuidade do mesmo
ao longo do tempo, sendo assim, a criação do Programa Circuito Cultural Guarulhense, contemplando as duas
ações dessa Meta, é prioritária nesse sentido.
Considera-se relevante que a programação contemple a diversidade de linguagens e expressões culturais,
além das regiões do Município e dos artistas locais, devendo ser elaborada a partir de projetos apresentados
por meio de chamamento público, promovendo a democratização do acesso aos meios de circulação cultural
e a fruição cultural nos territórios da cidade.
A Secretaria de Cultura deve garantir em seu patrimônio kits de equipamentos para promoção de atividades
culturais de pequeno porte, de modo a atender e estimular a realização de eventos culturais espontâneos na
cidade, sejam esses regulares ou pontuais, ampliando a oferta de programação cultural.
A Ação 10.1 tem a intenção de dar transparência e democratizar o acesso ao apoio da Secretaria de Cultura
aos eventos espontâneos da cidade, com a realização permanente de chamamento para recebimento de
propostas de eventos.
Da mesma forma, a Ação 10.2 observa a necessidade de realizar chamamento semestral para contratação de
artistas locais que se apresentam nos eventos promovidos pela Secretaria de Cultura, bem como para a
cessão de espaços para a programação cultural da cidade.
Concomitantemente, a Secretaria de Cultura deverá consolidar um calendário anual de eventos culturais,
incluindo a criação de mostras culturais, promovendo a divulgação permanente do mesmo e facilitando ao
munícipe e aos visitantes o reconhecimento e o acesso às atividades permanentes da cidade.
Ação 10.1 Realizar chamamento permanente para apoio de eventos culturais e espontâneos na cidade,
promovendo ações descentralizadas.
Ação 10.2 Realizar chamamentos semestrais para contratação de artistas locais e cessão de espaço.
EIXO IV
Do Patrimônio Cultural Material, Imaterial e da Memória
Metas
11. Proteção e salvaguarda do patrimônio histórico, preservação dos bens e paisagens culturais, monumentos
e obras artísticas e áreas de potencial arqueológico com instrumentos de reconhecimento e proteção
diversificados e implantados em sua plenitude;
12. Valorização da educação patrimonial para produção e difusão de conhecimento acerca dos bens culturais
reconhecidos como patrimônio;
13. Fortalecimento dos espaços museológicos para gestão e difusão dos acervos e bens culturais;
14. Formulação e implantação de uma política integrada de gestão e difusão de acervos arquivísticos,
bibliográficos e museológicos, respeitando suas especificidades.
Meta 11
Proteção e salvaguarda do patrimônio histórico, preservação dos bens e paisagens culturais,
monumentos e obras artísticas e áreas de potencial arqueológico com instrumentos de reconhecimento
e proteção diversificados e implantados em sua plenitude.
O conhecimento adquirido durante os processos de identificação e reconhecimento é o que permite diagnosticar,
de modo bastante preciso, as formas mais adequadas de salvaguarda. E para que isso aconteça, a mobilização
social de comunidades, grupos ou indivíduos vinculados à produção e reprodução do bem cultural é uma
condição fundamental, já que as recomendações para a construção do Plano de Salvaguarda são elaboradas
pelos próprios detentores, com o apoio do poder público municipal.
Assim, quando o bem cultural é inscrito em um dos Livros de Registro, dá-se início a execução de um conjunto
de ações estratégicas de curto, médio e longo prazo, visando à sustentabilidade dos bens culturais reconhecidos
como Patrimônio Cultural do Município.
O Município deverá elaborar portaria visando normatizar os tipos de ações e atividades a serem desenvolvidas
para a salvaguarda de um bem cultural registrado, que contribuam, tanto para a sua continuidade de modo
sustentável, quanto para a melhoria das condições sociais e materiais de transmissão e reprodução que
possibilitem sua existência.
Dessas atividades, podem resultar ainda um Plano de Salvaguarda com gestão compartilhada a partir da
criação de coletivos deliberativos, constituída por grupos, conselhos, comunidades ou segmentos sociais
diretamente envolvidos nos universos culturais em questão e outros atores públicos e privados.
Esses espaços de diálogo entre Estado e parceiros institucionais, são responsáveis pelo planejamento,
acompanhamento e validação das ações pactuadas e o fomento para autonomia das comunidades para a
gestão do seu próprio patrimônio.
Ação 11.1 Promover ações de fortalecimento da legislação de proteção ao patrimônio e normatização da
publicidade com produção de material de referência local, cadernos técnicos e cartilhas para mão de obra.
Ação 11.2 Criar mecanismos, como o IPTU Verde, para proprietários de bem predial, paisagístico ou artístico
tombado ou com potencial de tombamento, visando a preservação.
Ação 11.3 Promover ações de difusão e promoção do patrimônio cultural, produção de conteúdo sobre o
patrimônio, para os sítios de internet da Prefeitura. Parceria com a Secretaria de Educação para produção de
material didático para as escolas. Divulgação dos circuitos histórico-culturais. Produção de material de divulgação
de bens tombados.
Ação 11.4 Estabelecer parcerias com universidades e instituições de ensino para o estímulo à pesquisa sobre
patrimônio cultural.
Ação 11.5 Dinamizar a vocação turística da cidade aproveitando os fatos históricos e bens edificados, criando
roteiros de passeios temáticos disponíveis aos moradores e visitantes, estabelecendo grupo de trabalho
intersetorial entre a Secretaria de Cultura e o Departamento de Turismo, a fim de capacitar guias turísticos e
planejar de maneira técnica visitas regulares, articulando concomitantemente relações com a rede hoteleira,
rede gastronômica e artesãos, possibilitando a partir de caminhadas turísticas o fomento do pequeno comerciante
local, enquanto roteiro também cultural.
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Ação 11.6 Estimular parcerias público-privadas para restauros de patrimônio histórico edificados e fomento de
produção sobre patrimônio cultural.
Ação 11.7 Propor parcerias estatais para criação de documentação em formato audiovisual sobre a história do
Município.
Ação 11.8 Realizar anualmente um festival nos moldes do Revelando SP, apenas com expositores de
artesanato e gastronomia guarulhense, apresentações culturais de artistas da cidade, seguindo o exemplo
paulista de articulação entre economia criativa e mapeamento das culturas imateriais.
Ação 11.9 Proteger e salvaguardar o patrimônio, através de criação de um sistema de gestão, informação,
inventário, mapeamento, catalogação, registro dos bens culturais e consulta.
Ação 11.10 Implementar plano de conservação e restauro de prédios, monumentos e obras artísticas em
espaços públicos, por meio de realização de parcerias.
Ação 11.11 Diversificar e implantar novos instrumentos de reconhecimento e proteção de bens culturais,
através de selo de valor cultural, levantamento e cadastro arqueológico e identificação das zonas especiais de
preservação cultural.
Meta 12
Valorização da educação patrimonial para a produção e a difusão de conhecimento acerca dos bens
culturais reconhecidos como patrimônio
Talvez o termo Educação Patrimonial não seja o mais adequado quando se trata de internalizar nas pessoas
a importância da educação para a preservação e difusão do patrimônio cultural.
É importante compreender que esse é um conceito que aponta para um processo permanente de trabalho
educacional centrado no patrimônio cultural como fonte primária de conhecimento e enriquecimento individual
e coletivo.
Nesse âmbito, trabalhar na perspectiva da Educação para o patrimônio cultural representa partir da experiência
direta das pessoas com as manifestações da cultura e considerar as formas diferenciadas de contato e
participação no contexto histórico e cultural em que vivem.
Só assim, levando em conta as evidências com as manifestações da cultura poderemos esperar que aconteça
um processo de produção de conhecimento e valorização da herança cultural de forma mais natural para as
pessoas.
A Educação para o patrimônio cultural passa a ser compreendida como um instrumento de “alfabetização
cultural” cujo princípio básico é a experiência direta com os bens e fenômenos culturais e, como existe um
acervo material que se faz presente como fonte de conhecimento, se torna muito mais simples compreender
o contexto histórico em que o objeto foi produzido.
Nesse contexto é importante afirmar que é preciso ir além da definição do conceito e apreendê-lo enquanto
processo através do qual o sujeito absorve valores e cria significação para o objeto.
Nesse movimento a escola tece uma rede de informações que se entrelaçam através das histórias de hoje e
de ontem que, ao serem compartilhadas, possibilitam formas mais aperfeiçoadas de compreensão da cultura
e da própria identidade.
Assim, é possível entremear histórias que não só revelam, mas, também reinventam e reconstroem saberes
sobre o patrimônio cultural.
Ação 12.1 Articular o uso de tecnologias na mediação entre público e instituições museológicas como uso de
aplicativos, QR Code, VR e realidade aumentada, a fim de despertar o interesse e interatividade do público.
Pensar a tecnologia como ferramenta fundamental de política cultural para preservação da memória.
Ação 12.2 Criar canal digital sobre educação patrimonial e informações audiovisuais de temas como manutenção
de bens tombados, entorno de bens tombados, o que pode ser tombado e como isso pode ser feito, salvaguarda,
dentre outros.
Ação 12.3 Implementar outras formas de registros históricos, como a história oral.
Ação 12.4 Promover parcerias com instituições educacionais, universidades e outras instituições culturais
para troca de conhecimento, formação de público, especialização na área de patrimônio histórico e circulação
de materiais.
Ação 12.5 Programa de estágios em história, fotografia, restauro documental e iconográfico digital e físico,
pesquisa, museologia, entre outras áreas, dentro do Arquivo Histórico e do Museu.
Ação 12.6 Realizar palestras, seminários, treinamentos e outros eventos anuais para promoção da reflexão e
da difusão acerca dos patrimônios, acervos, arquivos, questões arqueológicas, museus e memória, incluindo
jornadas, debates e seminários para a população em geral, servidores públicos e conselheiros.
Ação 12.7 Publicar revistas especializadas sobre patrimônio, acervos, arquivos, arqueologia, museus e
memória.
Meta 13
Fortalecimento dos espaços museológicos para gestão e difusão dos acervos e bens culturais
O mestre Ulpiano Bezerra de Menezes nos faz uma pergunta e já a responde:
“Pode haver educação que não tenha como eixo a formação crítica? Estou seguro que não. A capacidade
crítica é, precisamente, a capacidade de separar, distinguir, circunscrever, levantar diferenças e avaliá-las,
situar e articular os inúmeros fenômenos que se entrelaçam na complexidade da vida de todos os dias e nas
transformações mais profundas de tempo rápido ou lento. É com a formação crítica que os museus deveriam
se comprometer a trabalhar”.
Os museus passaram, há muito tempo, de espaços de preservação e contemplação de objetos de valor
estético, histórico ou simbólico para lugares de educação e formação do público.
Essa vocação é particularmente acentuada no caso dos museus científicos, que assumem um papel crucial
no ensino não formal da ciência aos visitantes, tanto grupos escolares como de outras faixas etárias.
Os museus são instituições complexas. Quem procura satisfação imediata, deslumbramento e sensações
superficiais deve procurar outro lugar.
No museu, temos sempre experiências de qualidade, o que não significa esvaziadas de prazer ou deleite.
Aprender é prazeroso, mas nem sempre é um processo fácil.
O ambiente do museu é riquíssimo, as exposições nos dão inúmeras possibilidades, há alternativas dentro do
processo curatorial para serem exploradas educacionalmente dentro e fora do museu.
Temos sim um campo a explorar, mas os primeiros passos são:
1 - entender o que é e como opera um museu;
2 - passar a dominar os conhecimentos inerentes a essa instituição;
3 - adotar as estratégias apropriadas.
Ação 13.1 Implementação de centro de memória sobre as manifestações culturais e o fator de migração.
Ação 13.2 Implantar um sistema municipal de museus para formulação de diretrizes, formação e suporte
técnico museológico e operacional e integração dos espaços museológicos e centros de memória a partir de
programas, projetos e ações conjuntas e compartilhadas.
Ação 13.3 Implementar um circuito de exposições para a difusão dos acervos existentes e promoção das
artes visuais.
Ação 13.4 Ampliar o público dos espaços museológicos por meio de ações educativas, incluindo visitas
monitoradas, palestras e oficinas.
Ação 13.5 Mapear e articular espaços independentes de memória e promover formação e orientação técnica
para conservação e guarda de acervos.
Ação 13.6 Implantar no sistema municipal de biblioteca o espaço da memória, com documentos e pesquisa
voltada para a memória de cada bairro onde os equipamentos estão inseridos.
Meta 14
Formulação e implantação de uma política integrada de gestão e difusão de acervos arquivísticos,
bibliográficos e museológicos, respeitando suas especificidades
A gestão de acervos arquivísticos, bibliográficos, de coleções e museológicos, tornou-se um grande desafio
para as instituições que tratam desse assunto.
As áreas que trabalham com a informação, possuem estoques de materiais e têm como objetivo comum a
organização, a guarda e a conservação e, por fim, a disponibilização desse material.
Os fundos, acervos e coleções têm a memória como ponto de ligação entre seus conteúdos e como objetivo
a coleta, preservação, gerenciamento e acesso ao material.
Nos estudos acerca da arquivologia, temos a definição de uma área que trata do acúmulo de documentos.
Na arquivologia contemporânea, a função e a atividade atribuída ao documento determina sua “entrada” no
sistema arquivístico e o caminho do documento dentro de um arquivo está ligado ao controle da produção e
recepção do mesmo.
A Biblioteconomia é a área que realiza a organização, a gestão e a disponibilização de acervos de bibliotecas,
sendo que alguns a definem como o “conjunto de técnicas de organização e de gestão, contendo cinco
operações fundamentais: coletar, conservar, classificar, controlar e comunicar”.
No fim do século XIX é que as técnicas e práticas relacionadas à biblioteca passaram a ser estudadas com
mais profundidade e foram sistematizadas.
A Biblioteconomia é a que dá base à criação da Ciência da Informação.
Os museus, guardadas suas especificidades, também são depositários fiéis da história, memória e informação
e assim como arquivos e bibliotecas têm a função de coletar, conservar, classificar, controlar e comunicar.
Temos, portanto, o enorme desafio de formular políticas públicas para a gestão desses acervos, contando com
a ajuda de profissionais capacitados nas áreas.
Ação 14.1 Criar um plano integrado de expansão e qualificação das reservas técnicas e dos espaços de guarda
para conservação do acervo municipal.
Ação 14.2 Criar setor com profissional com formação adequada para restauro de documentos e fotos.
Ação 14.3 Implantar tecnologias assistivas e interfaces amigáveis para garantir acessibilidade aos acervos
conforme suas particularidades e diversos públicos.

LEI Nº 7.835, DE 06 DE JULHO DE 2020.
Substitutivo nº 01 ao Projeto de Lei nº 155/2020 de autoria do Poder Executivo.
Autoriza o Poder Executivo a proceder à desafetação para fins de alienação de trecho de área pública

destinada a sistema viário, mediante processo licitatório, na modalidade concorrência pública, e dá
outras providências.

O Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso da atribuição que lhe confere o inciso VI
do artigo 63 da Lei Orgânica Municipal, sanciona e promulga a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei autoriza a desafetação de trecho de área pública destinada a sistema viário e sua alienação
mediante processo licitatório, na modalidade concorrência pública.

Seção I
Da Desafetação

Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a proceder a desafetação de trecho de área pública destinada a
sistema viário da categoria de bens de uso comum do povo passando a integrar a categoria de bens dominicais
do Município, tombado como rua Carlo Bauducco, código de logradouro nº 59-047, localizado na Vila Paraíso,
Bairro Pimentas, encerrando uma área de 1.448,18 m2 (um mil, quatrocentos e quarenta e oito metros e dezoito
decímetros quadrados), que assim se descreve:
“Inicia-se a descrição deste perímetro no ponto 1, de coordenadas N 7.406.429,32 m. e E 354.433,95 m.,
deste, segue com azimute de 144°04’29” e distância de 20,43 m., até o ponto 2, de coordenadas N 7.406.412,78
m. e E 354.445,94 m.; deste, segue com azimute de 241°57’38” e distância de 141,32 m., até o ponto 3, de
coordenadas N 7.406.346,35 m. e E 354.321,20 m.; deste, segue com azimute de 328°39’02” e distância de
18,51 m., até o ponto 4, de coordenadas N 7.406.362,16 m. e E 354.311,57 m.; deste, deflete à direita e segue
em curva à esquerda com AC de 86°41’24” e desenvolvimento de 13,62 m., até o ponto 5, de coordenadas N
7.406.358,89 m. e E 354.323,49 m.; deste, segue com azimute de 61°57’38” e distância de 121,69 m., até o
ponto 6, de coordenadas N 7.406.416,10 m. e E 354.430,89 m.; deste, deflete à esquerda e segue em curva
com AC de 97°53’08” e desenvolvimento de 15,37 m., até o ponto 1, de coordenadas N 7.406.429,32 m. e E
354.433,95 m.; ponto inicial da descrição deste perímetro.”

Seção II
Da Alienação

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a alienar na forma do artigo 120, I, da Lei Orgânica do Município de
Guarulhos, trecho de área pública municipal descrita e caracterizada no artigo 2º desta Lei, mediante processo
licitatório, nos termos do artigo 17 da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993.
§ 1º O valor da alienação observará, no mínimo, o da avaliação que corresponde a R$ 1.126.000,00 (um milhão,
cento e vinte e seis mil reais), conforme Laudo de Avaliação elaborado no mês de março de 2020, que será
atualizado monetariamente até a lavratura da respectiva escritura de alienação.
§ 2º Para o cálculo de atualização do valor do Laudo de Avaliação do bem público será utilizado o Índice de
Preços ao Consumidor da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da Universidade de São Paulo - IPC/
FIPE ou no caso de extinção deste, o índice que vier a substituí-lo.

CAPÍTULO II
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 4º As condições estabelecidas nesta Lei deverão constar, obrigatoriamente, da escritura pública a ser
lavrada perante o cartório competente.
Art. 5º As despesas decorrentes da lavratura da escritura pública de alienação, bem como de seu registro junto
à Circunscrição Imobiliária competente, serão encargos do adquirente.
Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Guarulhos, 06 de julho de 2020.
GUSTAVO HENRIC COSTA

Prefeito

LEI Nº 7.836, DE 06 DE JULHO DE 2020.
Projeto de Lei nº 1146/2020 de autoria do Poder Executivo.
Estabelece as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2021.

O Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso da atribuição que lhe confere o inciso VI
do artigo 63 da Lei Orgânica Municipal, sanciona e promulga a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estabelece as diretrizes orçamentárias do Município de Guarulhos para o exercício financeiro
de 2021, em cumprimento ao disposto no inciso II e § 2º do artigo 165 da Constituição Federal, no inciso II e
§ 2º do artigo 174 da Constituição do Estado de São Paulo, no inciso I do artigo 39 do Ato das Disposições
Transitórias da Constituição do Estado de São Paulo, no inciso II e § 2º do artigo 322 da Lei Orgânica do
Município de Guarulhos e nas disposições contidas na Lei Complementar Federal nº 101, de 04/05/2000,
compreendendo:
I - as metas e prioridades da administração pública municipal;
II - as diretrizes gerais para a elaboração e a execução do orçamento anual;
III - a organização e a estrutura do orçamento;
IV - a alteração da legislação tributária municipal;
V - a concretização dos macro-objetivos do Plano Plurianual - PPA;
VI - a prioridade à criança e ao adolescente;
VII - as diretrizes específicas; e
VIII - as disposições gerais.

Seção I
Das Metas e Prioridades da Administração Pública Municipal

Art. 2º As metas e prioridades para o exercício financeiro de 2021 estão estabelecidas em conformidade com
as diretrizes elencadas no artigo 3º da Lei nº 7.610, de 20/12/2017, em observância com o § 2º do artigo 165
da Constituição Federal e com o § 2º do artigo 322 da Lei Orgânica do Município.
Art. 3º As Metas Fiscais e os Riscos Fiscais são especificados nos Anexos integrantes desta Lei, elaborado
de acordo com os §§ 1º e 3º do artigo 4º da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, e Portaria nº 286, de
07/05/2019, que aprovou a 10ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro
Nacional, abrangendo todos os órgãos dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.

Seção II
Das Diretrizes Gerais para a Elaboração e a Execução do Orçamento Anual

Art. 4º A elaboração e a execução da Lei Orçamentária Anual de 2021 e dos créditos adicionais obedecerão aos
princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência na Administração
Pública.
Art. 5º Os valores da receita e da despesa serão orçados com base nos seguintes fatores:
I - execução orçamentária dos últimos três exercícios;
II - alterações na legislação tributária;
III - expansão ou economia nos serviços públicos realizados pela municipalidade;
IV - índices inflacionários correntes e os previstos com base na análise da conjuntura econômica do país;
V - metas de melhoria de gestão e diminuição de perdas de arrecadação a serem desenvolvidas.
Art. 6º A proposta orçamentária para a Câmara Municipal de Guarulhos será fixada no limite de 4,5% (quatro
inteiros e cinco décimos por cento), conforme dispõe o artigo 29-A, IV, da Constituição Federal.

Seção III
Da Organização e da Estrutura dos Orçamentos

Art. 7º A Lei Orçamentária Anual compreenderá o Orçamento Fiscal, o Orçamento da Seguridade Social e o
Orçamento de Investimento, a saber:
I - Orçamento Fiscal: refere-se aos Poderes Executivo e Legislativo, seus fundos, órgãos e entidades da
Administração Pública Municipal Direta e Indireta;
II - Orçamento da Seguridade Social: abrange os Poderes Executivo e Legislativo, fundos, entidades e órgãos
da Administração Pública Municipal Direta e Indireta; e
III - Orçamento de Investimento: refere-se à empresa em que o Município, direta ou indiretamente, detenha a
maioria do capital social com direito a voto.
Art. 8º Além de atender às normas da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, integrarão a Lei Orçamentária
Anual os complementos referenciados no artigo 2º da Lei Federal nº 4.320, de 17/03/1964 e os seguintes
demonstrativos:
I - programação de aplicação de recursos referentes à manutenção e desenvolvimento do ensino nos termos
do artigo 212 da Constituição Federal; e
II - programação de aplicação de recursos referentes às ações e aos serviços públicos de saúde de que trata
o artigo 7º da Lei Complementar Federal nº 141, de 13/01/2012.
Art. 9º A dotação orçamentária é composta do seguinte detalhamento: órgão, unidade, função, subfunção,
programa, ação, fonte de recurso, código de aplicação, categoria econômica, grupo de natureza da despesa,
modalidade de aplicação, elemento da despesa e vínculo.
Art. 10. Para os efeitos desta Lei entende-se por:
I - programa: instrumento de organização da ação governamental, o qual visa à concretização dos objetivos
pretendidos, mensurados pelos indicadores estabelecidos no Plano Plurianual;
II - ação: especifica a forma de alcance do objetivo do programa de governo, onde descreve o produto e a meta
física programada e sua finalidade;
III - projeto: instrumento de programação, o qual visa alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um
conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta em um produto que concorre para a expansão ou
aperfeiçoamento das ações do governo, estando atrelado à codificação da ação;
IV - atividade: instrumento de programação que visa alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um
conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta em um produto
necessário à manutenção das ações do governo, estando atrelada à codificação da ação;
V - operações especiais: são despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento
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das ações do governo, das quais não resultam em um produto e não geram contraprestação direta sob a forma
de bens ou serviços, estando atreladas à codificação da ação;
VI - órgão orçamentário: maior nível da classificação institucional, cuja finalidade é agrupar unidades orçamentárias;
VII - unidade orçamentária: menor nível da classificação institucional;
VIII - concedente: órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, responsável pela transferência de
recursos financeiros, inclusive os decorrentes de descentralização de créditos orçamentários;
IX - convenente: são as entidades da Administração Pública Municipal e as entidades privadas, as quais
recebem transferências financeiras, inclusive quando decorrentes de descentralização de créditos orçamentários;
X - produto: bem ou serviço que resulta da ação orçamentária;
XI - meta física: quantidade estimada para o produto no exercício financeiro.
§ 1º A classificação funcional será composta por funções e subfunções, identificadas por um código de cinco
dígitos, sendo dois dígitos para a função e três dígitos para a subfunção.
§ 2º A classificação da estrutura programática será composta por programas e ações, identificados por um
código de oito dígitos, sendo quatro dígitos para o programa e quatro dígitos para a ação, a saber:
I - cada programa identificará as ações necessárias para atingir seus objetivos, especificando os respectivos
valores e metas, bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação;
II - cada ação será identificada por operação especial, projeto ou atividade, sendo classificada na função e
subfunção respectiva.
§ 3º A classificação da estrutura programática para 2021 poderá sofrer alterações para a adequação ao Plano
de Contas Único da Administração Pública Federal, regulamentado pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN,
do Ministério da Fazenda e pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - TCESP.

Subseção I
Das Operações de Crédito e dos Créditos Suplementares

Art. 11. O projeto de lei orçamentária anual poderá conter autorização para:
I - contratação de operações de crédito; e
II - abertura de créditos adicionais suplementares.
Parágrafo único. Considera-se crédito adicional suplementar o acréscimo de recursos à ação governamental
estabelecida na lei orçamentária anual ou em seus créditos adicionais especiais.
Art. 12. Os créditos suplementares abertos por Decreto do Poder Executivo, de que trata o artigo 11, II, desta
Lei, quando destinados a suprir as insuficiências de dotações orçamentárias de pessoal e encargos sociais, de
ativos e inativos, cumprimento de sentenças judiciais, serviços da dívida pública, programas das funções
saúde, educação e ações de governo, destinados à proteção à criança e adolescente, despesas mediante a
utilização de recursos vinculados e da reserva de contingência, não onerarão o limite autorizado na lei
orçamentária.
Art. 13. Ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados a incluir, para atender as necessidades da
execução orçamentária, através de créditos adicionais ou remanejamentos, modalidade e elemento de despesa,
fonte de recursos e aplicação específica em ação consignada na lei orçamentária anual até o limite de 8,5%
(oito inteiros e cinco décimos por cento) da despesa fixada para o exercício e obedecida a distribuição por
grupo de despesa.
Parágrafo único. A abertura de créditos adicionais ou remanejamentos na forma do caput serão efetivados
por Decreto do Poder Executivo.

Subseção II
Do Remanejamento de Recursos Orçamentários

Art. 14. Ficam os Poderes Executivo e Legislativo, observadas as normas de controle e acompanhamento da
execução orçamentária, autorizados a efetuar remanejamentos de recursos orçamentários no âmbito de seus
respectivos órgãos, com a finalidade de facilitar o cumprimento da programação orçamentária anual.
Parágrafo único. Para assegurar a efetividade do disposto no caput deste artigo, entende-se por remanejamento
de recursos orçamentários o movimento de recursos entre elementos de despesa de uma determinada ação
de um mesmo programa.

Subseção III
Dos Novos Projetos, das Despesas Prioritárias e dos Investimentos

Art. 15. A Lei Orçamentária Anual, observado o disposto no artigo 45 da Lei Complementar Federal nº 101, de
2000, somente incluirá novos projetos se já estiverem adequadamente contemplados aqueles em andamento,
conforme Demonstrativo de Programas e Ações por Órgão e Unidade - Físico e Financeiro, ressalvadas as
obrigações constitucionais e legais.
Parágrafo único. As despesas com o pagamento de pessoal e seus reflexos, aposentados e pensionistas,
com a dívida pública fundada ou consolidada, bem como com a contrapartida de financiamentos, terão
prioridade sobre as despesas decorrentes de ações de expansão de atividades e serviços públicos.
Art. 16. As receitas municipais deverão possibilitar a prestação de serviços e execução de investimentos para
melhorar a qualidade de vida no Município, contribuindo para o dinamismo do desenvolvimento econômico
local, seguindo princípios de justiça tributária.
Art. 17. A Lei Orçamentária somente contemplará dotação para investimento com duração superior a um
exercício financeiro, se o mesmo estiver contido no Plano Plurianual ou em Lei que autorize sua inclusão.

Subseção IV
Da Transferência de Recursos Públicos

Art. 18. Na realização das ações de sua competência o Município poderá transferir recursos às instituições ou
entidades privadas sem fins lucrativos, que visem à prestação de serviços de assistência social, de saúde,
educacionais, de desenvolvimento sócio-econômico, culturais e esportivos, observada a legislação vigente.
§ 1º O disposto no caput deste artigo deverá estar compatível com os programas constantes da lei orçamentária
anual, mediante convênio, ajuste ou congênere, pelo qual fiquem claramente definidos os deveres e as
obrigações de cada parte, a forma e os prazos para a prestação de contas.
§ 2º Fica vedado o repasse de recursos decorrentes de convênios, contratos de gestão e termos de parceria
celebrados com entidades sem fins lucrativos que deixarem de prestar contas, periodicamente, na forma
prevista ao órgão municipal responsável.

Subseção V
Do Custeio de Despesas, do Repasse e da Transferência de Recursos

Art. 19. Fica o Poder Executivo autorizado a contribuir para o custeio de despesas de competência de outros
entes da federação, inclusive instituições públicas vinculadas à União, ao Estado ou a outro Município, desde
que compatíveis com os programas constantes da lei orçamentária anual, mediante convênio, ajuste ou
congênere.
Parágrafo único. Os recursos financeiros referentes à contrapartida do Município em convênio com o
Governo do Estado, na prestação de serviços de prevenção e extinção de incêndios, de busca e salvamento
e serviços de resgate, efetuados pela Subunidade Operacional do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do
Estado de São Paulo, poderão ser repassados mensalmente, sob a forma de duodécimos.
Art. 20. São permitidas transferências financeiras entre o Município e Autarquias, mediante inclusão na lei
orçamentária anual dos recursos correspondentes ou através de adequações orçamentárias, desde que
destinados à realização de programas e ações de sua competência.
Art. 21. A lei orçamentária anual poderá conter dotações relativas a projetos a serem desenvolvidos por meio
de consórcios públicos, regulados pela Lei Federal nº 11.107, de 06/04/2005, e parceria público-privada
disciplinada pela Lei Federal nº 11.079, de 30/12/2004.

Subseção VI
Da Reserva de Contingência

Art. 22. O orçamento do exercício financeiro de 2021 conterá Reserva de Contingência no valor correspondente
até 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) da receita corrente líquida, destinados ao atendimento de
passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.
§ 1º Caso não se efetive a previsão de algum risco contingente, o saldo remanescente da dotação orçamentária
a que se refere o caput poderá ser remanejado para outras dotações orçamentárias.
§ 2º A aplicação do disposto no caput deste artigo aos órgãos da Administração Indireta poderá ser reduzida
até o mínimo de 0,5% (cinco décimos por cento).
Art. 23. O orçamento do exercício financeiro de 2021 conterá, ainda, Reserva de Contingência do Regime
Próprio de Previdência Social - RPPS, composta pela parcela da receita prevista para o Fundo Previdenciário
Capitalizado que ultrapassar as despesas fixadas para o respectivo fundo, destinada a custear o pagamento
de benefícios previdenciários.

Seção IV
Da Alteração da Legislação Tributária Municipal

Art. 24. As proposições legislativas, sob a forma de projetos de lei, poderão dispor sobre as seguintes
alterações na legislação tributária:
I - atualização da planta genérica de valores do Município;
II - revisão e atualização da legislação sobre imposto predial e territorial urbano;
III - instituição de tributo pela prestação de serviços, com a finalidade de custear serviços colocados à
disposição da população;
IV - revisão e atualização da legislação sobre a contribuição de melhoria decorrente de obras públicas;
V - revisão da legislação referente ao imposto sobre serviços de qualquer natureza;
VI - revisão da legislação aplicável ao imposto sobre a transmissão inter-vivos e de bens imóveis e de direitos
reais sobre imóveis;
VII - revisão da legislação sobre as taxas pelo exercício do poder de polícia administrativo e prestação de
serviço;
VIII - revisão das isenções dos tributos municipais para manter o interesse público e a justiça fiscal;
IX - concessão de incentivos fiscais ou outros mecanismos tributários que permitam o atendimento das
diretrizes desta Lei;
X - revisão da legislação sobre o uso do solo, subsolo e do espaço aéreo da cidade; e
XI - adequação da legislação tributária municipal em decorrência de alterações nas normas estaduais e/ou federais.

Parágrafo único. Considerando o disposto no artigo 11 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, poderão
ser adotadas medidas necessárias à instituição, previsão e efetiva arrecadação de tributos de competência
constitucional do Município.

Subseção Única
Do Incentivo ou Benefício de Natureza Tributária

Art. 25. Os projetos de lei de concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual
decorra renúncia de receita deverão estar acompanhados de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no
exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes e deverão atender o disposto no artigo 14 da
Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.

CAPÍTULO II
DAS DIRETRIZES ESPECÍFICAS

Seção I
Da Revisão do Quadro de Pessoal

Art. 26. O Poder Executivo poderá encaminhar projetos de lei visando à revisão do sistema de pessoal,
particularmente, a implantação de uma nova estrutura administrativa, dos planos de cargos, carreiras e
salários, incluindo:
I - a concessão, a absorção de vantagens e o aumento de remuneração de servidores; e
II - a criação e a extinção de cargos públicos, bem como a criação, a extinção e a alteração da estrutura de carreiras.
Art. 27. As movimentações do quadro de pessoal e as alterações salariais de que trata o artigo 169, § 1º, da
Constituição Federal, somente ocorrerão se houver dotação orçamentária suficiente e autorização legislativa
específica, atendidos os requisitos e os limites contidos nos artigos 18, 19 e 20 da Lei Complementar Federal
nº 101, de 2000.

Seção II
Dos Créditos Adicionais Especial e Extraordinário

Art. 28. A abertura de crédito adicional especial será precedida de autorização legislativa, nos termos dos
artigos 41 e 42 da Lei Federal nº 4.320, de 1964.
Parágrafo único. Consideram-se novas dotações orçamentárias específicas, a abertura de dotações
orçamentárias para ações e/ou programas não existentes na Lei Orçamentária Anual.
Art. 29. A reabertura dos créditos especiais e extraordinários, conforme disposto no artigo 167, § 2º, da
Constituição Federal, será efetivada mediante Decreto do Poder Executivo.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 30. A execução da Lei Orçamentária de 2021 e dos créditos adicionais obedecerá, além dos princípios
básicos dispostos no artigo 4º desta Lei, os princípios norteadores da administração pública da supremacia do
interesse público, da indisponibilidade, da continuidade dos serviços públicos, da autotutela, da segurança
jurídica, da razoabilidade e da proporcionalidade.
Artigo 31. As propostas de criação, expansão ou aperfeiçoamento de ações governamentais que acarretem
aumento da despesa devem ser amparadas por estudo prévio que demonstre a sua viabilidade técnica e os
processos devem ser instruídos com a memória de cálculo do impacto que comprove a adequação orçamentário-
financeira no exercício em que entrarem em vigor e nos dois subsequentes, em obediência ao disposto no
artigo 16 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.
Art. 32. No exercício de 2021, a realização de serviço extraordinário, quando a despesa houver extrapolado
95% (noventa e cinco por cento) dos limites referidos no artigo 22 da Lei Complementar Federal nº 101, de
2000, somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de relevante interesse público que dê ensejo
a situações emergenciais de risco ou de prejuízo para a sociedade.
Art. 33. O Poder Executivo poderá designar órgãos centrais para movimentar as dotações atribuídas às
unidades orçamentárias, referentes às despesas com pessoal e seus reflexos, juros e amortização da dívida
e outras despesas comuns com gestão centralizada.
Art. 34. Se verificado ao final de cada bimestre que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento
das metas de resultado primário ou nominal, estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, será fixado percentual
de redução sobre o total de atividades e projetos, separadamente, proporcional à participação de cada Poder,
excluídas as despesas que constituem obrigação constitucional de legal execução, inclusive as destinadas ao
pagamento do serviço da dívida.
§ 1º Na hipótese de ocorrência do referido no caput, o Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o
correspondente montante que caberá a cada um na limitação de empenho e da movimentação financeira,
acompanhada da devida memória de cálculo, das premissas e da justificativa para que seja publicado o ato
estabelecendo as medidas de controle de empenho de movimentação financeira.
§ 2º No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a recomposição das dotações
orçamentárias cujos empenhos foram limitados, dar-se-á de forma proporcional às reduções efetivadas,
conforme o disposto no § 1º do artigo 9º da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.
§ 3º Entender-se-á como receita não suficiente a comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou
nominal, estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais desta Lei, determinando assim, a limitação de empenhos
e de movimentação financeira a que se refere o caput, quando apurado entre a receita estimada e a efetivamente
arrecadada, uma diferença maior ou igual a 5% (cinco por cento).
Art. 35. O Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal de Guarulhos, até 31 de março de cada ano, cópia
da prestação de contas do Município, incluindo a da Mesa da Câmara, dos demais órgãos da administração
direta e indireta, da sociedade de economia mista, bem como os balanços, demonstrativos, relatórios e demais
informações referentes ao exercício anterior.
Art. 36. As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos de lei que o modifiquem deverão
observar o disposto no artigo 166, § 3º, da Constituição Federal e no artigo 327, § 3º, da Lei Orgânica do
Município, cabendo ainda:
I - ser compatíveis com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias; e
II - indicar os recursos necessários para cobertura, admitidos apenas os provenientes de anulação de
despesas e os constantes do inciso II do § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, excluídos os que
incidam sobre:
a) dotação para pessoal e seus encargos;
b) serviço da dívida;
c) dotação destinada ao atendimento de precatórios judiciais; e
d) dotações destinadas à cobertura de despesas referentes à manutenção de serviços básicos de utilidade pública.
Art. 37. As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando
incompatíveis com o Plano Plurianual.
Art. 38. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar a proposta orçamentária na forma remetida à Câmara
Municipal, nas seguintes situações:
I - não encaminhamento até 31 de dezembro de 2020, ao Poder Executivo, do Autógrafo correspondente ao
projeto de lei do orçamento anual para sanção; ou
II - caso o mesmo não seja sancionado pelo Prefeito.
§ 1º Considerar-se-á antecipação de crédito à conta da lei orçamentária a utilização dos recursos autorizados
neste artigo.
§ 2º O empenhamento e o processamento da despesa, nesse caso, estarão limitados a 1/12 (um doze avos)
de cada grupo de natureza de despesa dos órgãos.
§ 3º Excetuam-se das limitações do disposto neste artigo as despesas referentes a pessoal e seus encargos,
serviço da dívida, dotações destinadas ao atendimento de precatórios judiciais e projetos de atividades
financiadas com recursos transferidos pelos governos federal ou estadual e contrapartida.
Art. 39. Não poderão ser fixadas despesas sem que estejam definidas as respectivas fontes de recursos e
legalmente instituídas as unidades executoras, constantes na programação da despesa.
Art. 40. Entende-se como despesa considerada irrelevante para os efeitos do artigo 16, § 3º, da Lei Complementar
Federal nº 101, de 2000, aquela cujo valor não ultrapasse para a contratação de obras, bens e serviços, os
limites estabelecidos, respectivamente, nos incisos I e II, do artigo 24, da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993,
observados os valores expressos no Decreto Federal nº 9.412, de 18/06/2018.
Art. 41. O Poder Executivo estabelecerá, até trinta dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual, as
programações financeiras e o cronograma de execução mensal de desembolso, considerando a distribuição
estrutural dos recursos.
Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente
para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.
Art. 42. O Poder Executivo deverá disponibilizar pela internet:
I - lei de diretrizes orçamentárias;
II - lei orçamentária e seus anexos; e
III - relatório resumido da execução orçamentária.
Art. 43. A previsão inicial da receita orçamentária poderá ser atualizada para um valor maior, em função de
excesso de arrecadação, que deverá refletir os valores que tenham sido utilizados para abertura de créditos
adicionais e inclusão de nova natureza de receita.
Art. 44. O Poder Executivo disponibilizará relatório da execução orçamentária, trimestralmente, do Orçamento
Criança e Adolescente.
Art. 45. Será assegurada aos cidadãos a participação no processo de elaboração, execução e fiscalização do
Orçamento.
Art. 46. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Guarulhos, 06 de julho de 2020.
GUSTAVO HENRIC COSTA

Prefeito
Anexos que acompanham a LDO 2021
Anexo 01 - Metas Fiscais
Anexo 02 - Metas Anuais
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Anexo 03 - Metas Fiscais e Anuais
Anexo 04 - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior - Texto
Anexo 05 - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior - Quadro
Anexo 06 - Metas Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores
Anexo 07 - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores
Anexo 08 - Evolução do Patrimônio Líquido
Anexo 09 - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos
Anexo 10 - Avaliação da Situação Financeira e Atuaria do RPPS
Anexo 11 - Projeção Atuarial do RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro
Anexo 12 - Projeção Atuarial do RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado
Anexo 13 - Receitas e Despesas Previdências do RPPS
Anexo 14 - Estimativa e Compensação da Renúncia da Receita
Anexo 15 - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais - Resultado Primário
Anexo 16 - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para o Montante da Dívida Pública
Anexo 17 - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado
Anexo 18 - Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências
Anexo 19 - Demonstrativo de Prioridades e Metas Físico e Financeiro por Órgão e Unidade

Os anexos da presente Lei, encontram-se disponíveis para consulta no site da Prefeitura de Guarulhos:
https://www.guarulhos.sp.gov.br/index.php/legislacao-municipal

LEI Nº 7.837, DE 08 DE JULHO DE 2020.
Projeto de Lei nº 1757/2019 de autoria do Poder Executivo.
Dispõe sobre a vigilância e o controle de zoonoses no Município de Guarulhos, revoga a Lei nº 7.114,
de 07/01/2013, e dá outras providências.

O Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso da atribuição que lhe confere o inciso VI
do artigo 63 da Lei Orgânica Municipal, sanciona e promulga a seguinte Lei:

TÍTULO ÚNICO
DOS PRINCÍPIOS GERAIS

CAPÍTULO I
DA ABRANGÊNCIA E DO CAMPO DE ATUAÇÃO

Art. 1º Esta Lei disciplina as ações de Vigilância e Controle de Zoonoses no âmbito do Município de Guarulhos
e tem por finalidade a proteção e promoção da saúde humana, com fundamento nos princípios expressos nas
Constituições Federal e Estadual, nas Leis Orgânicas de Saúde, nas Portarias de Consolidação do Ministério
da Saúde n/s. 04 e 05 de 2017, no Código de Saúde do Estado de São Paulo, no Código Sanitário do Estado
de São Paulo, na Lei Orgânica do Município de Guarulhos e no Código Sanitário do Município de Guarulhos.
Art. 2º As ações de Vigilância e Controle de Zoonoses serão realizadas de forma articulada com as ações de
Vigilância em Saúde, especialmente Vigilância Sanitária e Epidemiológica.

CAPÍTULO II
DOS CONCEITOS E DAS DEFINIÇÕES

Art. 3º Para os efeitos desta Lei entende-se por:
I - zoonose: doença infecciosa, infectocontagiosa ou parasitária transmitida entre animais e o homem e vice
versa, diretamente ou por meio de vetor;
I I - vetor: artrópode ou animal invertebrado que transporta ou transmite agentes patogênicos;
I I I - animal sinantrópico nocivo: aquele que interage de forma negativa com a população humana ou que
represente riscos à saúde pública, tais como roedor, animal peçonhento, molusco, pombo, barata, mosca,
mosquito, pulga, carrapato, morcego ou outros potencialmente transmissores de doenças;
IV - animal agressivo: animal que não apresenta inibição de mordedura e/ou exibe episódios de agressividade
recorrentes, em diversas situações, incluindo a dominância territorial, o manuseio ou a relação com outros animais;
V - animal recolhido: aquele retirado das ruas ou de seus proprietários de forma temporária;
VI - animal de relevância à saúde pública: aquele que apresenta condição de:
a) vetor, hospedeiro, reservatório, amplificador, portador; ou,
b) animal suspeito ou suscetível para alguma zoonose de relevância à saúde pública, quando em situações de
risco quanto à transmissão de agente etiológico para humanos;
c) animal venenoso, peçonhento ou causador de agravo que represente risco de transmissão de doença para
a população humana;
VII - coleção líquida: qualquer quantidade de água que propicie a proliferação de vetores e animais sinantrópicos
indesejáveis;
VIII - eutanásia: morte humanitária de um animal, executada por método que produza insensibilização e
inconsciência rápida e subsequente morte por parada cardíaca e respiratória do animal, sem evidência de dor,
agonia ou sofrimento, praticada por médico veterinário;
IX - órgão municipal de alojamento de animais: local público de administração direta ou indireta, que aloja os
animais recolhidos ou apreendidos até a destinação definitiva pela Autoridade Sanitária;
X - epizootia: ocorrência de um determinado evento em um número de animais ao mesmo tempo e na mesma
região, podendo levar ou não a morte.

CAPÍTULO III
DOS OBJETIVOS E DA METODOLOGIA

Art. 4º Constituem objetivos básicos das ações de Vigilância e Controle de Zoonoses:
I - prevenção, redução e eliminação da morbidade e da mortalidade, bem como dos sofrimentos humanos
causados pelas zoonoses e acidentes com animais peçonhentos;
II - preservação da saúde da população humana, mediante o emprego dos conhecimentos especializados e
experiências da saúde coletiva e medicina veterinária;
III - elaboração e execução de ações, programas e estratégias de educação em saúde voltados à prevenção
de zoonoses.
Art. 5º Constituem objetivos básicos das ações de controle das populações animais de interesse em saúde pública:
I - Controlar, modificar ou eliminar as condições ambientais que possam propiciar a transmissão de zoonoses
no Município, bem como realizar a vigilância, o manejo e o controle das populações animais de relevância à
saúde pública.
II - reduzir o número de agravos à saúde ocasionados pelas zoonoses, transmissíveis por populações animais
ou pelos acidentes com animais peçonhentos ou venenosos;
III - controlar os fatores biológicos condicionantes dos riscos de transmissão, tais como vetores, hospedeiros,
reservatórios, amplificadores e portadores, visando garantir a promoção, preservação e proteção da saúde humana;
IV - elaborar e executar ações, programas e estratégias de educação em saúde relacionadas a animais de
relevância à saúde pública;
V - orientar a população sobre os propósitos das medidas legais, bem como sobre as zoonoses transmissíveis
por esses animais e pelos acidentes com animais peçonhentos e sobre as respectivas medidas preventivas.
§ 1º Quando houver ameaça de danos sérios ou irreversíveis à vida, à saúde ou ao meio ambiente, a Vigilância
em Saúde poderá adotar medidas intervencionistas preventivas norteadas pelo princípio da precaução.
§ 2º Ficam adotadas as disposições pertinentes vigentes no que tange à fauna brasileira e à fauna sinantrópica
nociva.

CAPÍTULO IV
DO ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DE ZOONOSES

Art. 6º Compete ao órgão de Vigilância e Controle de Zoonoses, vinculado ao Departamento de Vigilância em Saúde:
I - a garantia de proteção contra os riscos reais e potenciais que, de acordo com o estágio atual do
conhecimento científico, não sejam ainda identificados com segurança, contudo, podem ensejar a ocorrência
de danos sérios ou irreversíveis à vida, à saúde pública e ao meio ambiente;
II - a responsabilidade pela normatização e execução das ações de Vigilância e Controle de Zoonoses,
compreendendo a promoção das atividades de:
a) implementação de ações de vigilância em saúde ambiental, sanitária e epidemiológica relacionadas às zoonoses;
b) programa permanente de educação e comunicação a respeito da prevenção e controle de zoonoses, agravos
provocados por animais de relevância à saúde pública e controle de animais sinantrópicos nocivos.
§ 1º As diretrizes para atendimento das ações de Vigilância e Controle de Zoonoses deverão seguir a legislação
federal e estadual, no que se refere a programas de controle de doenças de caráter zoonótico e de populações
de animais de relevância à saúde pública, sinantrópicos nocivos e animais peçonhentos e venenosos.
§ 2º Na ausência de legislações emanadas pelo poder federal ou estadual, o órgão de vigilância e controle de
zoonoses poderá elaborar atos normativos.

CAPÍTULO V
DAS AUTORIDADES SANITÁRIAS

Art. 7º A verificação do cumprimento das regulamentações expostas neste Código, bem como a lavratura de
documentos decorrentes da aplicação dos seus dispositivos são de responsabilidade das Autoridades Sanitárias
investidas na função fiscalizadora.
Art. 8º Será estabelecido, por ato da Secretaria da Saúde, a designação para a função de Autoridade Sanitária
que será publicada no Diário Oficial do Município, conforme critérios estabelecidos no Código Sanitário
Municipal ou legislação que venha a substituí-lo.
Art. 9º A Autoridade Sanitária deverá apresentar, obrigatoriamente, credencial de identificação fiscal no
exercício de suas atribuições fiscalizadoras.
Parágrafo único. Respeitados os limites e garantias constitucionais, a Autoridade Sanitária tem livre acesso
em todos os imóveis e instalações que apresentem riscos à saúde pública.

CAPÍTULO VI
DA RESPONSABILIDADE DOS PROPRIETÁRIOS DE ANIMAIS

Art. 10. É responsabilidade do proprietário manter o animal, portador ou suspeito de zoonose, isolado e alojado em
local com instalações adequadas, a fim de impedir a disseminação de zoonoses ao ser humano e outros animais.
Parágrafo único. O abandono desses animais implicará em penalidades e sanções.

Art. 11. É responsabilidade do proprietário de animal agressivo, informado por meio do Sistema de Informação
de Agravos de Notificação - SINAN, mantê-lo abrigado em local dotado de instalações adequadas, a fim de
impedir fugas, agressões a pessoas e a outros animais ou danificar bens de terceiros.
§ 1º O abandono desses animais implicará em penalidades e sanções.
§ 2º Quando o ato danoso for cometido sob a guarda de preposto, estender-se-á a este a responsabilidade a
que alude o presente artigo.
Art. 12. A criação ou guarda de animais de relevância à saúde pública ficará sujeita à fiscalização pela
Autoridade Sanitária, considerando-se as particularidades de cada caso para a determinação de:
I - manutenção do animal em local específico, restrito ou domiciliado;
II - adequação do abrigo e instalações;
III - tratamento terapêutico para o animal ou conjunto de animais;
IV - proibição da criação.
§ 1º O não atendimento às determinações da Autoridade Sanitária implicará em penalidades e sanções.
§ 2º Fica permitido o trânsito de animal doméstico em logradouro público desde que acompanhado por seu
proprietário ou responsável e adequadamente contido.
§ 3º Aplicam-se, no que couber, as disposições pertinentes contidas na legislação municipal e estadual.
Art. 13. Fica proibida a criação e o alojamento de abelhas da espécie Apis sp. e híbridos em um raio de três
quilômetros no entorno de habitações humanas e abrigo de animais.
Art. 14. O proprietário, cessionário de uso, locatário, usufrutuário e arrendatário de imóvel, ficam obrigados a
permitir o acesso de Autoridade Sanitária, quando no exercício de suas funções, às dependências e alojamentos
do animal, sempre que necessário à observação dos princípios do presente Código, bem como acatar as
decisões dela emanadas.
Art. 15. Em caso de morte do animal, caberá ao proprietário encaminhá-lo ao órgão público municipal
competente ou serviço particular de disposição e/ou tratamento de cadáver animal.
Art. 16. Todo proprietário de animal das espécies canina ou felina é obrigado a vaciná-los anualmente contra
a raiva animal.

CAPÍTULO VII
DOS ANIMAIS SINANTRÓPICOS NOCIVOS

Art. 17. No âmbito da Vigilância e Controle de Zoonoses, de forma a impedir a proliferação de vetores ou
animais sinantrópicos nocivos, compete:
I - ao munícipe:
a) adotar medidas necessárias à manutenção de suas propriedades limpas;
b) proceder o manejo ambiental evitando coleções líquidas, o acúmulo de materiais inservíveis, resíduos
orgânicos e inertes;
c) não ofertar ou armazenar alimentos para qualquer fim em local aberto sem proteção;
d) manter limpos e vedados os reservatórios elevados ou não elevados, ligados ou não ligados à rede pública
de abastecimento de água;
e) vedar espaços ou eliminar abrigos, bem como alterar as condições estruturais arquitetônicas;
II - aos estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços em geral armazenar e/ou estocar adequadamente
materiais com finalidade de comércio, reciclagem ou descarte;
III - aos estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços que estoquem ou comercializem pneumáticos
ou sucatas de qualquer natureza, incluindo-se veículos, mantê-los, obrigatoriamente, isentos de coleções
líquidas ou de acúmulo de matéria orgânica;
IV - aos responsáveis por construções residenciais, comerciais e nas obras privadas ou públicas de construção civil:
a) a drenagem permanente de coleções líquidas, originadas ou não pelas chuvas;
b) a disposição adequada de resíduos orgânicos;
V - ao proprietário de jazigo, titular ou herdeiro, bem como aos responsáveis por cemitérios, públicos ou
privados, manter o jazigo em condições adequadas.

CAPÍTULO VIII
DAS AÇÕES EDUCATIVAS PARA A VIGILÂNCIA E CONTROLE DE ZOONOSES

Art. 18. O órgão de Vigilância e Controle de Zoonoses deverá promover ações e estratégias permanentes de
educação e comunicação a respeito da prevenção de infestação e controle de animais sinantrópicos nocivos,
vigilância e controle de zoonoses e agravos provocados por animais de relevância à saúde pública, podendo,
para tanto, contar com parcerias.
Parágrafo único. As ações e estratégias mencionadas no caput deverão atingir o maior número de meios de
comunicação possível, além de contar com material educativo impresso e veiculação em mídia de todos os
formatos.
Art. 19. As ações e estratégias de educação e comunicação deverão abordar, entre outras informações
consideradas pertinentes pelo órgão de Vigilância e Controle de Zoonoses:
I - a importância das ações de controle e manejo das populações de animais de relevância à saúde pública,
animais sinantrópicos nocivos e animais peçonhentos e venenosos;
I I - as ações de manejo ambiental e responsabilidade sobre o asseio do imóvel;
I I I - as ações preventivas de controle de zoonoses e agravos provocados por animais;
IV - a importância da vacinação contra raiva em animais da espécie canina e felina e do controle de
ectoparasitas e endoparasitas de interesse zoonótico;
V - a legislação vigente;
VI - a preservação da fauna silvestre.

CAPÍTULO IX
DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO DE ZOONOSES

Art. 20. Para fins de vigilância da raiva, todo animal das espécies canina e felina causadores de agressão
notificada pela rede de saúde, deverá ser mantido sob observação domiciliar, por dez dias, pelo proprietário,
vítima ou responsável.
§ 1º Na impossibilidade de observação domiciliar, a critério da Autoridade Sanitária, a mesma poderá ser feita
em abrigo isolado de outros animais, nas dependências do órgão municipal de alojamento de animais ou em
estabelecimento veterinário escolhido pelo proprietário do animal.
§ 2º A mesma conduta de observação clínica, prevista neste artigo, será direcionada para animais mamíferos
de outras espécies envolvidos em agressões ou quando apresentarem sintomatologia neurológica suspeita
para raiva, respeitando os prazos conforme a espécie animal.
§ 3º Simultaneamente à observação serão adotadas as medidas adequadas para a proteção de eventuais
contatos do animal suspeito com humanos ou outros animais, bem como o encaminhamento de notificações
ao órgão de vigilância e sanidade animal estadual, quando pertinente.
§ 4º Em caso de óbito de canino e felino suspeitos de raiva, de animal agressor comprovado e de outros animais
que vierem a óbito com sintomatologia neurológica ou outra compatível para raiva, ficam os profissionais médicos
veterinários e as clínicas veterinárias obrigados a informar ao órgão de Vigilância e Controle de Zoonoses, bem
como coletar e encaminhar amostra biológica do sistema nervoso central para exames laboratoriais.
§ 5º Não caberá indenização por parte da Prefeitura de Guarulhos caso os animais sob observação clínica no
órgão municipal de alojamento de animais vierem a óbito.
Art. 21. Compete ao órgão de Vigilância e Controle de Zoonoses o encaminhamento de material biológico
coletado de animais de relevância à saúde pública que vierem a óbito sem causa determinada, epizootias ou
suspeitos de zoonoses para o laboratório municipal de saúde pública ou laboratório oficial de referência e
competente no diagnóstico de doenças de caráter zoonótico.
Parágrafo único. As clínicas veterinárias e os médicos veterinários autônomos ou que não pertencem ao
quadro do órgão de vigilância e controle de zoonoses deverão encaminhar, também, material coletado de casos
suspeitos de zoonoses para laboratórios particulares ou oficiais de referência no diagnóstico de doenças de
caráter zoonótico.
Art. 22. Compete ao órgão de Vigilância e Controle de Zoonoses a responsabilidade pela realização anual da
campanha de vacinação antirrábica canina e felina, bem como as demais ações de vigilância epidemiológica.
§ 1º A vacinação poderá ser feita gratuitamente nos postos fixos de vacinação durante todo o ano.
§ 2º A falta de campanhas oficiais de vacinação não exclui a responsabilidade do proprietário do animal pela
atualização da vacina antirrábica.
Art. 23. A vacinação antirrábica de caninos e felinos é anual, devendo iniciar-se aos três meses de idade,
sendo obrigatória a revacinação a qualquer tempo, sempre que a situação clínica ou epidemiológica o indicar.
§ 1º Será fornecido ao proprietário ou responsável pelo animal comprovante atestando a vacinação, que deverá
ser mantido até a próxima vacinação.
§ 2º O comprovante de vacinação fornecido pelo órgão de Vigilância e Controle de Zoonoses, bem como a
carteira de vacinação emitida por médico-veterinário particular, poderão ser utilizados para comprovação da
vacinação anual.
Art. 24. O proprietário de animal suspeito ou portador de zoonose infectocontagiosa, quando solicitado pelo
órgão de Vigilância e Controle de Zoonoses, deverá submetê-lo a exames laboratoriais, avaliação clínica ou
outras recomendações, conforme orientação da autoridade sanitária.
Art. 25. O órgão de Vigilância e Controle de Zoonoses definirá, por meio de decreto regulamentador, no prazo
de 180 (cento e oitenta) dias, as diretrizes e estratégias direcionadas para o controle reprodutivo de populações
de animais das espécies canina e felina.

CAPÍTULO X
DAS RESPONSABILIDADES REFERENTES À PRÁTICA

COM ANIMAIS DE RELEVÂNCIA À SAÚDE PÚBLICA
Art. 26. Ficam as clínicas e consultórios veterinários, médicos veterinários autônomos, organizações
governamentais, não governamentais e todo e qualquer estabelecimento que tenha algum tipo de interação
com animais, obrigados a comunicar ao órgão municipal de vigilância e controle de zoonoses:
I - o número de animais vacinados contra a raiva ou outras zoonoses de interesse à saúde pública;
II - a ocorrência de epizootias ou casos suspeitos de zoonoses em qualquer espécie de animal de relevância
a saúde pública.
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CAPÍTULO XI
DO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS

Art. 27. Poderá ser recolhido, a critério da Autoridade Sanitária, qualquer animal de relevância à saúde pública
e que apresente as seguintes condições:
I - encontrado em áreas de foco ou de risco de transmissão de zoonoses, desde que preconizado pelos
programas oficiais de controle de zoonoses;
II - promotor de agravos físicos como mordedura e arranhadura, quando suspeito para raiva, mediante
notificação efetuada através do SINAN.
Parágrafo único. A Prefeitura de Guarulhos não se responsabilizará por indenização nos casos de eventuais
danos materiais causados no ato do recolhimento do animal.
Art. 28. O animal de relevância à saúde pública recolhido terá sua destinação decidida pelo órgão de Vigilância
e Controle de Zoonoses e será liberado quando não oferecer riscos à saúde pública.

CAPÍTULO XII
DAS INFRAÇÕES, DAS PENALIDADES E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Seção I
Da Competência

Art. 29. A Autoridade Sanitária é competente para fazer cumprir as leis, normas e regulamentos, expedindo
notificação preliminar, auto de infração e auto de imposição de penalidade, referentes às ações de vigilância e
controle de zoonoses.

Seção II
Das Infrações

Art. 30. Constitui infração, no âmbito da Vigilância e Controle de Zoonoses, toda ação ou omissão contrária às
disposições desta Lei e da legislação pertinente, incluindo:
I - obstar, retardar ou dificultar a ação fiscalizadora da Autoridade Sanitária;
II - deixar de acatar as determinações e orientações da Autoridade Sanitária.
Parágrafo único. Responderá pela infração quem, por ação ou omissão, der causa ou concorrer para sua prática.
Art. 31. Na ocorrência de infrações às normas desta Lei, sem prejuízo das sanções de natureza civil ou penal
cabíveis, os infratores serão notificados e/ou penalizados, de forma isolada ou cumulativamente, por meio de:
I - auto de infração;
II - auto de imposição de penalidade.

Subseção I
Da Notificação Preliminar

Art. 32. As infrações a esta Lei e seu regulamento serão objeto de notificação preliminar ao responsável que
deverá saná-las no prazo estabelecido na própria notificação.
Art. 33. A notificação preliminar conterá prazo fixado pela Autoridade Sanitária que, em razão de risco iminente
à saúde pública, estabelecerá o prazo mínimo de uma hora e o máximo de sessenta dias para atendimento ao
disposto na notificação.
Parágrafo único. O infrator poderá solicitar prorrogação do prazo para atendimento da notificação, mediante
requerimento junto ao setor competente, exceto os prazos fixados em hora.
Art. 34. O não atendimento à notificação preliminar ensejará a conversão da medida em auto de infração.

Subseção II
Do Auto de Infração

Art. 35. A Autoridade Sanitária poderá, observadas as peculiaridades de cada caso, lavrar o auto de infração
e aplicar as sanções legais de imediato.
Art. 36. O auto de infração conterá a descrição das ocorrências infringidas pela pessoa física ou jurídica,
discriminando os dispositivos desta Lei ou de legislação correlata.
§ 1º O auto de infração não poderá conter rasuras ou erros na tipificação da infração, acarretando, na
ocorrência, sua nulidade.
§ 2º A assinatura do autuado ou de seu representante não constitui formalidade essencial à validade do auto
e não implica em confissão.

Subseção III
Do Auto de Imposição de Penalidade

Art. 37. O auto de imposição de penalidade subdivide-se em:
I - advertência; e
II - multa.
Art. 38. A advertência será aplicada às infrações classificadas em leve, média e grave, quando comprovadamente
sanada a irregularidade da medida que ensejou o auto de penalidade.
Parágrafo único. O não atendimento das providências determinadas pela Autoridade Sanitária implicará na
aplicação do auto de multa.
Art. 39. As infrações classificam-se em leve, média, grave e gravíssima, e os valores serão estabelecidos
como segue:
I - leve: 50 UFGs (cinquenta Unidades Fiscais de Guarulhos);
II - média: 100 UFGs (cem Unidades Fiscais de Guarulhos);
III - grave: 400 (quatrocentas) a 2.000 UFGs (duas mil Unidades Fiscais de Guarulhos);
IV - gravíssima: 2.001 (duas mil e uma) a 8.000 UFGs (oito mil Unidades Fiscais de Guarulhos).
Parágrafo único. O enquadramento das infrações será regulamentado por decreto a ser expedido pelo Poder
Executivo no prazo de 180 (cento e oitenta dias) dias.
Art. 40. A autoridade sanitária deverá considerar as circunstâncias atenuantes e agravantes para graduação
da penalidade de multa.
§ 1º Consideram-se circunstâncias atenuantes:
I - a ação ou omissão do infrator não ter sido fundamental para a consecução de evento danoso;
II - o infrator, por espontânea vontade, imediatamente procurar reparar as consequências do ato lesivo à saúde
pública que lhe foi imputado;
III - ser o infrator primário.
§ 2º Consideram-se circunstâncias agravantes:
I - agir com dolo, ainda que eventual, fraude ou má-fé;
II - deixar de tomar providências de sua alçada, tendentes a evitar ou sanar a situação que caracterizou a infração;
III - coagir ou induzir outrem à execução material da infração;
IV - ter ciência da gravidade do fato e sua consequência para a saúde pública;
V - ser o infrator reincidente.
§ 3º Considera-se dolo a atitude empregada pelo infrator para enganar, induzir a erro ou ludibriar a fiscalização.
§ 4º Considera-se má-fé a ação ilícita que viola os direitos de terceiros transgredindo as disposições da lei.

Seção III
Da Comunicação

Art. 41. Da lavratura das notificações e autos dar-se-á conhecimento ao infrator:
I - pessoalmente, mediante recibo e entrega de cópia;
II - por notificação na forma de “comunique-se” via postal;
III - por edital, nas demais situações.
Parágrafo único. Em caso de recusa do autuado em assinar ou na sua ausência, para atendimento do
disposto no inciso I deste artigo, a autoridade sanitária consignará essa circunstância no próprio documento.

Seção IV
Dos Recursos Administrativos

Art. 42. Os recursos administrativos seguirão o disposto em legislação municipal específica.
CAPÍTULO XIII

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Art. 43. A notificação preliminar cujo prazo não tenha expirado na data de entrada em vigor desta Lei, se
lavrada com base em dispositivo legal da Lei nº 7.114, de 07/01/2013, continuará válida.

CAPÍTULO XIV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 44. Para aplicação das disposições desta Lei, necessitando de intervenção judicial, o órgão de Vigilância
e Controle de Zoonoses deverá providenciar relatório sobre o fato e enviá-lo à Procuradoria Geral do Município,
que providenciará, com urgência, a medida judicial cabível.
Art. 45. Os prazos fixados nesta Lei ou em seus regulamentos serão contínuos, incluindo-se na contagem o
dia de início da ação do órgão de Vigilância e Controle de Zoonoses.
Art. 46. A Secretaria da Saúde, bem como o Departamento de Vigilância em Saúde expedirão, conforme o
caso, ato regulamentador ou norma técnica disciplinando a metodologia de trabalho e os serviços ou
procedimentos no âmbito do controle de zoonoses.
Art. 47. As despesas decorrentes com a execução desta Lei correrão por conta de verbas próprias, consignadas
em orçamento, suplementadas se necessário.
Art. 48. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 49. Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei nº 7.114, de 07/01/2013.

Guarulhos, 08 de julho de 2020.
GUSTAVO HENRIC COSTA

Prefeito

MENSAGEM Nº 055, DE 7 DE JULHO DE 2020.
Excelentíssimo Senhor
Vereador PROFESSOR JESUS
Presidente da E. Câmara Municipal de
GUARULHOS
1. Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência e dignos Pares que usando da faculdade
conferida pelos artigos 44, § 1º, e 63, VII, ambos da Lei Orgânica do Município de Guarulhos, DECIDO apor

Veto Total ao Projeto de Lei nº 1030/2020, de autoria do nobre Vereador Maurício Brinquinho, aprovado e
encaminhado pela Edilidade através do Autógrafo nº 011/2020.
2. Referido Projeto de Lei dispõe sobre: “A doação de alimentos e de kit de higiene que contenha sabão
líquido e álcool em gel nas unidades da rede pública de ensino do Município de Guarulhos durante
o período de calamidade pública ou quando as aulas estejam suspensas e dá outras providências”.
3. Manifestando-se a respeito da propositura a Secretaria de Educação, entende que a matéria não poderá
lograr êxito por conter vício de iniciativa, haja vista que os Projetos de Lei que versem sobre as atribuições dos
órgãos da administração pública municipal, são de iniciativa privativa do Prefeito Municipal.
4. Não obstante, também é de iniciativa privativa do Prefeito Municipal os Projetos de Lei que disponham de
matéria orçamentária.
5. A Lei Orgânica do Município de Guarulhos em seu artigo 39, estabelece:
“Art. 39. São de iniciativa privativa do Prefeito os projetos de lei que disponham sobre:
I - criação e extinção de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica, bem
como a fixação da respectiva remuneração;
II - servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;
III - criação, estrutura e atribuições de órgãos da administração pública municipal;
IV - matéria orçamentária.”
6. Não obstante a manifestação quanto à questão de invasão de competência, passamos a nos manifestar
acerca do conteúdo do Projeto.
7. Os artigos 1º e 2º estabelecem que o Poder Executivo fará com que a utilização dos recursos públicos
financeiros que eram aplicados para a compra de merendas escolares possam ser destinados para a compra
de alimentos que compõem a cesta básica e kit de higiene que contenha sabão líquido e álcool em gel, devendo
ser entregues aos responsáveis pelos alunos matriculados na rede municipal de ensino.
8. A alimentação escolar é direito dos alunos da educação básica pública e dever do Estado.
9. O custeio da alimentação escolar é realizado pela União, por meio de repasses realizados pelo FNDE -
Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação no âmbito do PNAE - Programa Nacional de Alimentação
Escolar.
10. Os recursos repassados aos municípios no âmbito do PNAE devem ser obrigatoriamente utilizados na alimentação
escolar, conforme prevê o artigo 5º, parágrafo segundo da Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, in verbis:
“Art. 5o Os recursos financeiros consignados no orçamento da União para execução do PNAE serão repassados
em parcelas aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às escolas federais pelo Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação - FNDE, em conformidade com o disposto no art. 208 da Constituição Federal e
observadas as disposições desta Lei. 
(...)
§ 2o Os recursos financeiros de que trata o § 1o deverão ser incluídos nos orçamentos dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios atendidos e serão utilizados exclusivamente na aquisição de gêneros alimentícios.
(...)”
11. Do dispositivo legal em estudo, podemos verificar que resta defeso à administração a aquisição de outros
bens que não gêneros alimentícios com os recursos do PNAE.
12. Desta feita, resta claro que não há possibilidade jurídica de execução do artigo 1º do Projeto de Lei nº 1030/
2020, que prevê a aquisição de kit de higiene que contenha sabão líquido e álcool em gel “com recursos
públicos financeiros que eram aplicados para a compra de merendas escolares”.
13. Ademais, o Município de Guarulhos por meio da Secretaria de Educação, iniciou a distribuição de cestas
básicas aos alunos da rede municipal de ensino no dia 24 de março do corrente ano, por força da pandemia do
novo coronavírus (COVID-19) decretada.
14. Nos meses de março e de abril, foram contemplados os alunos cujas famílias percebem o auxílio do
programa Bolsa Família, sendo certo que a partir do mês de maio estão sendo contemplados com a distribuição
das cestas básicas a universalidade dos alunos da rede municipal que tenham realizado cadastro.
15. Não é demais observar que a Lei nº 13.987, de 7 de abril de 2020, incluiu o artigo 21-A na Lei nº 11.947, de
2009, que autorizou excepcionalmente a entrega de gêneros alimentícios com recursos do PNAE diretamente
aos pais ou responsáveis dos alunos, conforme se verifica:
“Art. 21-A. Durante o período de suspensão das aulas nas escolas públicas de educação básica em razão de
situação de emergência ou calamidade pública, fica autorizada, em todo o território nacional, em caráter
excepcional, a distribuição imediata aos pais ou responsáveis dos estudantes nelas matriculados,
acompanhamento pelo CAE, dos gêneros alimentícios adquiridos com recursos financeiros recebidos, nos
termos desta Lei, à conta do PNAE. (Incluído pela Lei nº 13.987, de 2020).”
16. De outro turno, o artigo 3º do Projeto de Lei nº 1030/2020, faculta ao Poder Executivo utilizar as unidades
escolares para o recebimento de doações e distribuição de cestas básicas e kit de higiene para os alunos da
rede municipal de ensino e caso haja excedente, às famílias em situação de vulnerabilidade.
17. Ocorre que conforme já aludido, os alunos da rede municipal de ensino, já estão recebendo cestas básicas.
18. Quanto aos aspectos jurídicos da propositura, a Procuradoria Municipal analisando a matéria ressalta, de
imediato, a aposição de veto, por violação aos artigos 5º e seu § 1º, 25, 47, incisos II, IV, XI, XIV e 144, todos
da Constituição do Estado de São Paulo.
19. De imediato, transcrevemos os dispositivos da Constituição Bandeirante que devem ser o parâmetro à
análise sobre a constitucionalidade da proposta de Lei em testilha.
“Artigo 5º São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o
Judiciário.
§1º É vedado a qualquer dos Poderes delegar atribuições.
Artigo 25. Nenhum projeto de lei que implique a criação ou o aumento de despesa pública será sancionado sem
que dele conste a indicação dos recursos disponíveis, próprios para atender aos novos encargos (...)
Artigo 47. Compete privativamente ao Governador, além de outras atribuições previstas nesta Constituição:
(...)
II - exercer, com auxílio dos Secretários de Estado, a direção superior da administração estadual; (...)
IV - vetar projetos de lei, total ou parcialmente; (...)
XI - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Constituição; (...)
XIV - praticar os demais atos de administração, nos limites da competência do Executivo; (...)
Artigo 144. Os Municípios, com autonomia política, legislativa, administrativa e financeira se auto-organizarão
por lei orgânica, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição.”
20. Compatibilizando-se com a Constituição Estadual, a Lei Orgânica do Município de Guarulhos prevê:
“Art. 1º São Poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo. (...)
Art. 54. O Poder Executivo Municipal é exercido pelo Prefeito, auxiliado por Secretários Municipais e dirigentes
dos órgãos e entidades da administração indireta.
Art. 63. Ao Prefeito compete privativamente, entre outras atribuições: (...)
III - exercer com auxílio do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais a administração do Município segundo
os princípios desta Lei Orgânica; (...)
V - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Lei Orgânica; (...)
VII - vetar no todo ou em parte, os projetos de Lei inconstitucionais ou cuja aplicabilidade não seja possível;
VIII - dispor sobre a estruturação, organização e funcionamento da administração municipal, observados os
princípios desta Lei Orgânica; (...)”
21. Dos dispositivos transcritos depreende-se que a deflagração de processo legislativo deveria partir do
Chefe do Poder Executivo com a devida indicação orçamentária, o que não ocorreu.
22. Cumpre recordar aqui o ensinamento de Hely Lopes Meirelles, anotando que:
“a Prefeitura não pode legislar, como a Câmara não pode administrar. Cada um dos órgãos tem missão própria
e privativa: a Câmara estabelece regra para a Administração; a Prefeitura a executa, convertendo o mandamento
legal, genérico e abstrato, em atos administrativos, individuais e concretos. O Legislativo edita normas; o
Executivo pratica atos segundo as normas. Nesta sinergia de funções é que residem a harmonia e independência
dos Poderes, princípio constitucional (art. 2º) extensivo ao governo local. Qualquer atividade, da Prefeitura ou
Câmara, realizada com usurpação de funções é nula e inoperante”. Sintetiza, ademais, que “todo ato do
Prefeito que infringir prerrogativa da Câmara - como também toda deliberação da Câmara que invadir ou retirar
atribuição da Prefeitura ou do Prefeito - é nulo, por ofensivo ao princípio da separação de funções dos órgãos
do governo local (CF, art. 2º c/c o art. 31), podendo ser invalidado pelo Poder Judiciário” (Direito municipal
brasileiro, 15ªed., atualizada por Márcio Schneider Reis e Edgard Neves da Silva, São Paulo, Malheiros, 2006,
p.708 e 712).
23. Por intermédio da lei em questão, a Câmara cria obrigações para a Administração. Embora elogiável a
preocupação do Legislativo, a iniciativa não tem como prosperar na ordem constitucional vigente, uma vez que
a norma diz respeito a atos inerentes à função executiva.
24. Com efeito, a forma de prestação de serviços públicos é matéria de preponderante interesse do Poder
Executivo, já que é a esse Poder que cabe a responsabilidade, perante a sociedade, pela eficiência da
Administração.
25. Sendo assim, a iniciativa do processo legislativo para criação de políticas públicas e funcionamento de
serviços municipais é privativa do Poder Executivo, pois, como assinala Manoel Gonçalves Ferreira Filho “o
aspecto fundamental da iniciativa reservada está em resguardar a seu titular a decisão de propor direito novo
em matérias confiadas à sua especial atenção, ou de seu interesse preponderante” (Do Processo Legislativo,
São Paulo, Saraiva, p. 204).
26. Ademais, se a Constituição atribuiu ao Poder Executivo a responsabilidade pela prestação dos serviços
públicos, é evidente que, pela teoria dos poderes implícitos, a ele deve caber a iniciativa das leis que tratem
sobre a matéria. Essa teoria dos poderes implícitos - implied powers - surgiu no voto de Marshall, proferido no
leading case McCulloch versus Maryland, de 1819, afirmando que, quando o Governo recebe poderes no
sentido de cumprir certas finalidades estatais, dispõe também, implicitamente, dos meios necessários de
execução. “Se o governante tem atribuições para praticar certos atos, cabe-lhe igualmente exercer aquelas que
possibilitem seu exercício” (Caio Mário da Silva Pereira, em “Pareceres do Consultor-Geral da República”, v. 68,
pp. 99-100).
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27. Daí porque o Legislativo Municipal não poderia subtrair do Prefeito o exame da conveniência e da oportunidade
de criar o programa em questão e fixar as regras para sua operacionalização. Fazendo-o, ofendeu claramente
o princípio da separação dos poderes (artigo 5º da Constituição Estadual), com a violação da iniciativa
reservada do Executivo para desencadear o processo legislativo correspondente (artigo 24, § 2º, 2, c.c. artigo
47, XVIII, da mesma Carta).
28. Nota-se, por fim, que a lei gera aumento de despesa sem indicação da fonte e, destarte, colide com as
disposições dos artigos 25 e 176, inc. I, da Constituição Bandeirante.
29. Sob esse aspecto, é de se notar que a instituição do Projeto de Lei gera despesa para o Município que não
está coberta pela lei orçamentária, o que se incompatibiliza com referidas regras constitucionais.
30. O Tribunal de Justiça de São Paulo, aliás, tem declarado a inconstitucionalidade de leis municipais que
infringem esses comandos:
“LEI MUNICIPAL QUE, DEMAIS IMPÕE INDEVIDO AUMENTO DE DESPESA PÚBLICA SEM A INDICAÇÃO
DOS RECURSOS DISPONÍVEIS, PRÓPRIOS PARA ATENDER AOS NOVOS ENCARGOS (CE, ART. 25).
COMPROMETENDO A ATUAÇÃO DO EXECUTIVO NA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - ARTIGO 176,
INCISO I, DA REFERIDA CONSTITUIÇÃO, QUE VEDA O INÍCIO DE PROGRAMAS. PROJETOS E
ATIVIDADES NÃO INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (ADIn 142.519-0/5-00, rel. Des. Mohamed
Amaro, 15.8.2007).”
31. Nem se alegue que, tratando-se de lei autorizativa, o vício estaria superado. Deve-se atentar para o fato
de que o Executivo não necessita de autorização para administrar e, no caso em análise, não a solicitou.
32. Sérgio Resende de Barros, analisando a natureza das intrigantes leis autorizativas, especialmente quando
votadas contra a vontade de quem poderia solicitar a autorização, ensina:
“... insistente na pratica legislativa brasileira, a ‘lei’ autorizativa constitui um expediente, usado por parlamentares,
para granjear o crédito político pela realização de obras ou serviços em campos materiais nos quais não têm
iniciativa das leis, em geral matérias administrativas. Mediante esse tipo de ‘leis’, passam eles, de autores do
projeto de lei, a co-autores da obra ou serviço autorizado. Os constituintes consideraram tais obras e serviços
como estranhos aos legisladores e, por isso, os subtraíram da iniciativa parlamentar das leis. Para compensar
essa perda, realmente exagerada, surgiu ‘lei’ autorizativa, praticada cada vez mais exageradamente autorizativa.
É a ‘lei’ que - por não poder determinar - limita-se a autorizar o Poder Executivo a executar atos que já lhe estão
autorizados pela Constituição, pois estão dentro da competência constitucional desse Poder. O texto da ‘lei’
começa por uma expressão que se tornou padrão: ‘Fica o Poder Executivo autorizado a...’ O objeto da
autorização - por já ser de competência constitucional do Executivo - não poderia ser ‘determinado’, mas é
apenas ‘autorizado’ pelo Legislativo, tais ‘leis’, óbvio, são sempre de iniciativa parlamentar, pois jamais teria
cabimento o Executivo se autorizar a si próprio, muito menos onde já o autoriza a própria Constituição. Elas
constituem um vício patente” (Leis Autorizativas, Revista da Instituição Toledo de Ensino, agosto a novembro
de 2000, Bauru, p. 262).
33. Desta forma, entende-se que as tais “autorizações” são eufemismos de “determinações”, e, por isso,
usurpam a competência material do Poder Executivo.
34. Em que pese o mérito da propositura, à luz da legalidade e da constitucionalidade, observa-se que o
disposto no projeto de lei ultrapassa a competência do legislador municipal.
CONCLUSÃO
Considerando as questões de mérito e diante da argumentação exposta, DECIDO pela aposição de VETO
TOTAL ao Autógrafo nº 011/2020, correspondente ao Projeto de Lei nº 1.030/2020, por violação aos artigos
5º e seu § 1º, 47, incisos II, IV, XI, XIV e 144, todos da Constituição do Estado de São Paulo, e artigos 1º e 63,
III, V, VII e VIII da Lei Orgânica do Município.
Essas, Senhor Presidente, as razões das áreas técnica e jurídica que me levaram a vetar totalmente a
propositura aprovada por essa Casa de Leis, e, em obediência ao disposto nos §§ 1º e 4º do artigo 44 da Lei
Orgânica do Município de Guarulhos, restituo a matéria ao reexame e apreciação dessa Egrégia Câmara
Municipal.

GUSTAVO HENRIC COSTA
Prefeito

MENSAGEM Nº 056, DE 7 DE JULHO DE 2020.
Excelentíssimo Senhor
Vereador PROFESSOR JESUS
Presidente da E. Câmara Municipal de
GUARULHOS
1. Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência e dignos Pares que usando da faculdade
conferida pelos artigos 44, § 1º, e 63, VII, ambos da Lei Orgânica do Município de Guarulhos, DECIDO apor
Veto Total ao Projeto de Lei nº 1.066/2020, de autoria da nobre Vereadora Genilda Bernardes, aprovado e
encaminhado pela Edilidade através do Autógrafo nº 013/2020.
2. Referido Projeto de Lei dispõe sobre: “Cria em caráter de excepcionalidade auxílio emergencial, a
título de complementação de renda, para catadores habilitados e não habilitados do Município de
Guarulhos, como medida de emergência no combate à pandemia do Coronavírus”.
3. Manifestando-se a respeito da propositura a Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, esclarece
que o Autógrafo não poderá lograr êxito, em razão de criar obrigatoriedade de ônus orçamentário ao Município.
4. Neste sentido, no orçamento consignado à Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, há
indisponibilidade de se viabilizar a concessão do benefício pretendido na propositura, haja vista o
comprometimento dos recursos disponíveis a diversos outros programas, projetos, serviços e ações de
caráter socioassistencial, inclusive no âmbito de ações de retaguarda no combate à disseminação da Covid-
19.
5. Posicionando-se a respeito do Autógrafo, a Secretaria de Serviços Públicos consigna que a proposta invade
a seara de prerrogativas do Poder Executivo Municipal, caracterizando-se, portanto, como vício de iniciativa,
uma vez que está imputando à Prefeitura a criação de novas despesas, o que só pode ser estabelecido dentro
de preceitos e estudos cabíveis exclusivamente à Municipalidade.
6. Quanto aos aspectos jurídicos da propositura, a Procuradoria Municipal analisando a matéria ressalta, de
imediato, a aposição de veto, por violação aos artigos 5º e seu § 1º, 25, 47, incisos II, IV, XI, XIV e 144, todos
da Constituição do Estado de São Paulo.
7. De imediato, transcrevemos os dispositivos da Constituição Bandeirante que devem ser o parâmetro à
análise sobre a constitucionalidade da proposta de Lei em testilha.
“Artigo 5º São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o
Judiciário.
§1º É vedado a qualquer dos Poderes delegar atribuições.
Artigo 25. Nenhum projeto de lei que implique a criação ou o aumento de despesa pública será sancionado sem
que dele conste a indicação dos recursos disponíveis, próprios para atender aos novos encargos (...)
Artigo 47. Compete privativamente ao Governador, além de outras atribuições previstas nesta Constituição:
(...)
II - exercer, com auxílio dos Secretários de Estado, a direção superior da administração estadual; (...)
IV - vetar projetos de lei, total ou parcialmente; (...)
XI - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Constituição; (...)
XIV - praticar os demais atos de administração, nos limites da competência do Executivo; (...)
Artigo 144. Os Municípios, com autonomia política, legislativa, administrativa e financeira se auto-organizarão
por lei orgânica, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição.”
8. Compatibilizando-se com a Constituição Estadual, a Lei Orgânica do Município de Guarulhos prevê:
“Art. 1º São Poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo. (...)
Art. 54. O Poder Executivo Municipal é exercido pelo Prefeito, auxiliado por Secretários Municipais e dirigentes
dos órgãos e entidades da administração indireta.
Art. 63. Ao Prefeito compete privativamente, entre outras atribuições: (...)
III - exercer com auxílio do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais a administração do Município segundo
os princípios desta Lei Orgânica; (...)
IV - elaborar e encaminhar à Câmara os projetos de lei de diretrizes orçamentárias, plano plurianual e
orçamento anual; (...)
V - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Lei Orgânica; (...)
VII - vetar no todo ou em parte, os projetos de Lei inconstitucionais ou cuja aplicabilidade não seja possível;
VIII - dispor sobre a estruturação, organização e funcionamento da administração municipal, observados os
princípios desta Lei Orgânica; (...)”
9. Dos dispositivos transcritos depreende-se que a deflagração de processo legislativo deveria partir do
Chefe do Poder Executivo com a devida indicação orçamentária, o que não ocorreu.
10. Cumpre recordar aqui o ensinamento de Hely Lopes Meirelles, anotando que:
“a Prefeitura não pode legislar, como a Câmara não pode administrar. Cada um dos órgãos tem missão própria
e privativa: a Câmara estabelece regra para a Administração; a Prefeitura a executa, convertendo o mandamento
legal, genérico e abstrato, em atos administrativos, individuais e concretos. O Legislativo edita normas; o
Executivo pratica atos segundo as normas. Nesta sinergia de funções é que residem a harmonia e independência
dos Poderes, princípio constitucional (art. 2º) extensivo ao governo local. Qualquer atividade, da Prefeitura ou
Câmara, realizada com usurpação de funções é nula e inoperante”. Sintetiza, ademais, que “todo ato do
Prefeito que infringir prerrogativa da Câmara - como também toda deliberação da Câmara que invadir ou retirar
atribuição da Prefeitura ou do Prefeito - é nulo, por ofensivo ao princípio da separação de funções dos órgãos
do governo local (CF, art. 2º c/c o art. 31), podendo ser invalidado pelo Poder Judiciário” (Direito municipal
brasileiro, 15ªed., atualizada por Márcio Schneider Reis e Edgard Neves da Silva, São Paulo, Malheiros, 2006,
p.708 e 712).
11. Por intermédio da lei em questão, a Câmara cria obrigações para a Administração. Embora elogiável a
preocupação do Legislativo, a iniciativa não tem como prosperar na ordem constitucional vigente, uma vez que
a norma diz respeito a atos inerentes à função executiva.

12. Com efeito, a forma de prestação de serviços públicos é matéria de preponderante interesse do Poder
Executivo, já que é a esse Poder que cabe a responsabilidade, perante a sociedade, pela eficiência da
Administração.
13. Sendo assim, a iniciativa do processo legislativo para criação de políticas públicas e funcionamento de
serviços municipais é privativa do Poder Executivo, pois, como assinala Manoel Gonçalves Ferreira Filho “o
aspecto fundamental da iniciativa reservada está em resguardar a seu titular a decisão de propor direito novo
em matérias confiadas à sua especial atenção, ou de seu interesse preponderante” (Do Processo Legislativo,
São Paulo, Saraiva, p. 204).
14. Ademais, se a Constituição atribuiu ao Poder Executivo a responsabilidade pela prestação dos serviços
públicos, é evidente que, pela teoria dos poderes implícitos, a ele deve caber a iniciativa das leis que tratem
sobre a matéria. Essa teoria dos poderes implícitos - implied powers - surgiu no voto de Marshall, proferido no
leading case McCulloch versus Maryland, de 1819, afirmando que, quando o Governo recebe poderes no
sentido de cumprir certas finalidades estatais, dispõe também, implicitamente, dos meios necessários de
execução. “Se o governante tem atribuições para praticar certos atos, cabe-lhe igualmente exercer aquelas que
possibilitem seu exercício” (Caio Mário da Silva Pereira, em “Pareceres do Consultor-Geral da República”, v. 68,
pp. 99-100).
15. Daí porque o Legislativo Municipal não poderia subtrair do Prefeito o exame da conveniência e da oportunidade
de criar o auxílio emergencial em questão e fixar as regras para sua operacionalização. Fazendo-o, ofendeu
claramente o princípio da separação dos poderes (artigo 5º da Constituição Estadual), com a violação da
iniciativa reservada do Executivo para desencadear o processo legislativo correspondente (artigo 24, § 2º, 2,
c.c. artigo 47, XVIII, da mesma Carta).
16. Nota-se, por fim, que a lei gera aumento de despesa sem indicação da fonte e, destarte, colide com as
disposições dos artigos 25 e 176, inc. I, da Constituição Bandeirante.
17. Sob esse aspecto, é de se notar que a instituição do Projeto de Lei gera despesa para o Município que não
está coberta pela lei orçamentária, o que se incompatibiliza com referidas regras constitucionais.
18. O Tribunal de Justiça de São Paulo, aliás, tem declarado a inconstitucionalidade de leis municipais que
infringem esses comandos:
“LEI MUNICIPAL QUE, DEMAIS IMPÕE INDEVIDO AUMENTO DE DESPESA PÚBLICA SEM A INDICAÇÃO
DOS RECURSOS DISPONÍVEIS, PRÓPRIOS PARA ATENDER AOS NOVOS ENCARGOS (CE, ART. 25).
COMPROMETENDO A ATUAÇÃO DO EXECUTIVO NA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - ARTIGO 176,
INCISO I, DA REFERIDA CONSTITUIÇÃO, QUE VEDA O INÍCIO DE PROGRAMAS. PROJETOS E
ATIVIDADES NÃO INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (ADIn 142.519-0/5-00, rel. Des. Mohamed
Amaro, 15.8.2007).”
19. Nem se alegue que, tratando-se de lei autorizativa, o vício estaria superado. Deve-se atentar para o fato
de que o Executivo não necessita de autorização para administrar e, no caso em análise, não a solicitou.
20. Sérgio Resende de Barros, analisando a natureza das intrigantes leis autorizativas, especialmente quando
votadas contra a vontade de quem poderia solicitar a autorização, ensina:
“... insistente na pratica legislativa brasileira, a ‘lei’ autorizativa constitui um expediente, usado por parlamentares,
para granjear o crédito político pela realização de obras ou serviços em campos materiais nos quais não têm
iniciativa das leis, em geral matérias administrativas. Mediante esse tipo de ‘leis’, passam eles, de autores do
projeto de lei, a co-autores da obra ou serviço autorizado. Os constituintes consideraram tais obras e serviços
como estranhos aos legisladores e, por isso, os subtraíram da iniciativa parlamentar das leis. Para compensar
essa perda, realmente exagerada, surgiu ‘lei’ autorizativa, praticada cada vez mais exageradamente autorizativa.
É a ‘lei’ que - por não poder determinar - limita-se a autorizar o Poder Executivo a executar atos que já lhe estão
autorizados pela Constituição, pois estão dentro da competência constitucional desse Poder. O texto da ‘lei’
começa por uma expressão que se tornou padrão: ‘Fica o Poder Executivo autorizado a...’ O objeto da
autorização - por já ser de competência constitucional do Executivo - não poderia ser ‘determinado’, mas é
apenas ‘autorizado’ pelo Legislativo, tais ‘leis’, óbvio, são sempre de iniciativa parlamentar, pois jamais teria
cabimento o Executivo se autorizar a si próprio, muito menos onde já o autoriza a própria Constituição. Elas
constituem um vício patente” (Leis Autorizativas, Revista da Instituição Toledo de Ensino, agosto a novembro
de 2000, Bauru, p. 262).
21. Desta forma, entende-se que as tais “autorizações” são eufemismos de “determinações”, e, por isso,
usurpam a competência material do Poder Executivo.
22. Em que pese o mérito da propositura, à luz da legalidade e da constitucionalidade, observa-se que o
disposto no projeto de lei ultrapassa a competência do legislador municipal.
CONCLUSÃO
Considerando as questões de mérito e diante da argumentação exposta, DECIDO pela aposição de VETO
TOTAL ao Autógrafo nº 013/2020, correspondente ao Projeto de Lei nº 1.066/2020, por violação aos artigos
5º e seu § 1º, 47, incisos II, IV, XI, XIV e 144, todos da Constituição do Estado de São Paulo, e artigos 1º e 63,
III, V, VII e VIII da Lei Orgânica do Município.
Essas, Senhor Presidente, as razões das áreas técnica e jurídica que me levaram a vetar totalmente a
propositura aprovada por essa Casa de Leis, e, em obediência ao disposto nos §§ 1º e 4º do artigo 44 da Lei
Orgânica do Município de Guarulhos, restituo a matéria ao reexame e apreciação dessa Egrégia Câmara
Municipal.

GUSTAVO HENRIC COSTA
Prefeito

MENSAGEM Nº 057, DE 7 DE JULHO DE 2020.
Excelentíssimo Senhor
Vereador PROFESSOR JESUS
Presidente da E. Câmara Municipal de
GUARULHOS
1. Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência e dignos Pares que usando da faculdade
conferida pelos artigos 44, § 1º, e 63, VII, ambos da Lei Orgânica do Município de Guarulhos, DECIDO apor
Veto Total ao Projeto de Lei nº 1.044/2020, de autoria da nobre Vereadora Janete Rocha Pietá, aprovado e
encaminhado pela Edilidade através do Autógrafo nº 014/2020.
2. Referido Projeto de Lei dispõe sobre: “Cria o Programa de Apoio às famílias que ficaram sem
rendimentos por causa das medidas tomadas contra o COVID 19, cria o Fundo em apoio a esse
programa e dá outras providências”.
3. Manifestando-se a respeito da propositura a Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, esclarece
que o Autógrafo não poderá lograr êxito, em razão de criar obrigatoriedade de ônus orçamentário ao Município.
4. Neste sentido, no orçamento consignado à Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, há
indisponibilidade de destinar recursos ao Fundo a ser criado na forma do artigo 3º do Autógrafo, haja vista o
comprometimento dos recursos disponíveis a diversos outros programas, projetos, serviços e ações de
caráter socioassistencial, inclusive no âmbito de ações de retaguarda no combate à disseminação do COVID-
19.
5. Quanto ao mérito do texto em si, a criação de fundo específico acaba por enfraquecer a arrecadação a
outros fundos já existentes, que são utilizados para o financiamento de ações socioassistenciais, como o
FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social, o FUMCAD - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, o FMDPI - Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e FUMSAN - Fundo Municipal de
Segurança Alimentar e Nutricional.
6. Ademais, as transferências fundo-a-fundo recebidas de outros entes federativos, por intermédio de convênios
ou instrumentos análogos, já são realizadas aos fundos atualmente existentes, mesmo quando são utilizadas
exclusivamente para o financiamento de ações de retaguarda socioassistencial ao combate à pandemia
COVID-19, como por exemplo, os recursos recebidos pelo Município concedidos pelo Governo Federal, regidos
pela Portaria do Ministério da Cidadania nº 378, de 07/05/2020 (cópia anexa).
7. Também há que se considerar os recursos materiais, humanos e financeiros a serem dispendidos para a
implementação e gestão de um novo Fundo, mesmo que de caráter transitório, fato que poderia criar óbice ao
pleno funcionamento dos supracitados Fundos já existentes.
8. Quanto aos aspectos jurídicos da propositura, a Procuradoria Municipal analisando a matéria ressalta, de
imediato, a aposição de veto, por violação aos artigos 5º e seu § 1º, 25, 47, incisos II, IV, XI, XIV e 144, todos
da Constituição do Estado de São Paulo.
9. De imediato, transcrevemos os dispositivos da Constituição Bandeirante que devem ser o parâmetro à
análise sobre a constitucionalidade da proposta de Lei em testilha.
“Ar tigo 5º São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o
Judiciário.
§1º É vedado a qualquer dos Poderes delegar atribuições. (...)
Artigo 25. Nenhum projeto de lei que implique a criação ou o aumento de despesa pública será sancionado sem
que dele conste a indicação dos recursos disponíveis, próprios para atender aos novos encargos (...)
Artigo 47. Compete privativamente ao Governador, além de outras atribuições previstas nesta Constituição:
(...)
II - exercer, com auxílio dos Secretários de Estado, a direção superior da administração estadual; (...)
IV - vetar projetos de lei, total ou parcialmente; (...)
XI - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Constituição; (...)
XIV - praticar os demais atos de administração, nos limites da competência do Executivo; (...)
Artigo 144. Os Municípios, com autonomia política, legislativa, administrativa e financeira se auto-organizarão
por lei orgânica, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição.”
10. Compatibilizando-se com a Constituição Estadual, a Lei Orgânica do Município de Guarulhos prevê:
“Art. 1º São Poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo. (...)
Art. 54. O Poder Executivo Municipal é exercido pelo Prefeito, auxiliado por Secretários Municipais e dirigentes
dos órgãos e entidades da administração indireta.
Art. 63. Ao Prefeito compete privativamente, entre outras atribuições: (...)
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III - exercer com auxílio do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais a administração do Município segundo
os princípios desta Lei Orgânica; (...)
IV - elaborar e encaminhar à Câmara os projetos de lei de diretrizes orçamentárias, plano plurianual e
orçamento anual; (...)
V - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Lei Orgânica; (...)
VII - vetar no todo ou em parte, os projetos de Lei inconstitucionais ou cuja aplicabilidade não seja possível;
VIII - dispor sobre a estruturação, organização e funcionamento da administração municipal, observados os
princípios desta Lei Orgânica; (...)”
11. Dos dispositivos transcritos depreende-se que a deflagração de processo legislativo deveria partir do
Chefe do Poder Executivo com a devida indicação orçamentária, o que não ocorreu.
12. Cumpre recordar aqui o ensinamento de Hely Lopes Meirelles, anotando que:
“a Prefeitura não pode legislar, como a Câmara não pode administrar. Cada um dos órgãos tem missão própria
e privativa: a Câmara estabelece regra para a Administração; a Prefeitura a executa, convertendo o mandamento
legal, genérico e abstrato, em atos administrativos, individuais e concretos. O Legislativo edita normas; o
Executivo pratica atos segundo as normas. Nesta sinergia de funções é que residem a harmonia e independência
dos Poderes, princípio constitucional (art. 2º) extensivo ao governo local. Qualquer atividade, da Prefeitura ou
Câmara, realizada com usurpação de funções é nula e inoperante”. Sintetiza, ademais, que “todo ato do
Prefeito que infringir prerrogativa da Câmara - como também toda deliberação da Câmara que invadir ou retirar
atribuição da Prefeitura ou do Prefeito - é nulo, por ofensivo ao princípio da separação de funções dos órgãos
do governo local (CF, art. 2º c/c o art. 31), podendo ser invalidado pelo Poder Judiciário” (Direito municipal
brasileiro, 15ªed., atualizada por Márcio Schneider Reis e Edgard Neves da Silva, São Paulo, Malheiros, 2006,
p.708 e 712).
13. Por intermédio da lei em questão, a Câmara cria obrigações para a Administração. Embora elogiável a
preocupação do Legislativo, a iniciativa não tem como prosperar na ordem constitucional vigente, uma vez que
a norma diz respeito a atos inerentes à função executiva.
14. Com efeito, a forma de prestação de serviços públicos é matéria de preponderante interesse do Poder
Executivo, já que é a esse Poder que cabe a responsabilidade, perante a sociedade, pela eficiência da
Administração.
15. Sendo assim, a iniciativa do processo legislativo para criação de políticas públicas e funcionamento de
serviços municipais é privativa do Poder Executivo, pois, como assinala Manoel Gonçalves Ferreira Filho “o
aspecto fundamental da iniciativa reservada está em resguardar a seu titular a decisão de propor direito novo
em matérias confiadas à sua especial atenção, ou de seu interesse preponderante” (Do Processo Legislativo,
São Paulo, Saraiva, p. 204).
16. Ademais, se a Constituição atribuiu ao Poder Executivo a responsabilidade pela prestação dos serviços
públicos, é evidente que, pela teoria dos poderes implícitos, a ele deve caber a iniciativa das leis que tratem
sobre a matéria. Essa teoria dos poderes implícitos - implied powers - surgiu no voto de Marshall, proferido no
leading case McCulloch versus Maryland, de 1819, afirmando que, quando o Governo recebe poderes no
sentido de cumprir certas finalidades estatais, dispõe também, implicitamente, dos meios necessários de
execução. “Se o governante tem atribuições para praticar certos atos, cabe-lhe igualmente exercer aquelas que
possibilitem seu exercício” (Caio Mário da Silva Pereira, em “Pareceres do Consultor-Geral da República”, v. 68,
pp. 99-100).
17. Daí porque o Legislativo Municipal não poderia subtrair do Prefeito o exame da conveniência e da oportunidade
de criar o Programa de Apoio às Famílias que ficaram sem rendimentos por causa das medidas tomadas contra
o COVID-19 bem como o FUNDO em apoio a essa programa, além de fixar as regras para sua operacionalização.
Fazendo-o, ofendeu claramente o princípio da separação dos poderes (artigo 5º da Constituição Estadual), com
a violação da iniciativa reservada do Executivo para desencadear o processo legislativo correspondente (artigo
24, § 2º, 2, c.c. artigo 47, XVIII, da mesma Carta).
18. Nota-se, por fim, que a lei gera aumento de despesa sem indicação da fonte e, destarte, colide com as
disposições dos artigos 25 e 176, inc. I, da Constituição Bandeirante.
19. Sob esse aspecto, é de se notar que a instituição do Projeto de Lei gera despesa para o Município que não
está coberta pela lei orçamentária, o que se incompatibiliza com referidas regras constitucionais.
20. O Tribunal de Justiça de São Paulo, aliás, tem declarado a inconstitucionalidade de leis municipais que
infringem esses comandos:
“LEI MUNICIPAL QUE, DEMAIS IMPÕE INDEVIDO AUMENTO DE DESPESA PÚBLICA SEM A INDICAÇÃO
DOS RECURSOS DISPONÍVEIS, PRÓPRIOS PARA ATENDER AOS NOVOS ENCARGOS (CE, ART. 25).
COMPROMETENDO A ATUAÇÃO DO EXECUTIVO NA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - ARTIGO 176,
INCISO I, DA REFERIDA CONSTITUIÇÃO, QUE VEDA O INÍCIO DE PROGRAMAS. PROJETOS E
ATIVIDADES NÃO INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (ADIn 142.519-0/5-00, rel. Des. Mohamed
Amaro, 15.8.2007).”
21. Nem se alegue que, tratando-se de lei autorizativa, o vício estaria superado. Deve-se atentar para o fato
de que o Executivo não necessita de autorização para administrar e, no caso em análise, não a solicitou.
22. Sérgio Resende de Barros, analisando a natureza das intrigantes leis autorizativas, especialmente quando
votadas contra a vontade de quem poderia solicitar a autorização, ensina:
“... insistente na pratica legislativa brasileira, a ‘lei’ autorizativa constitui um expediente, usado por parlamentares,
para granjear o crédito político pela realização de obras ou serviços em campos materiais nos quais não têm
iniciativa das leis, em geral matérias administrativas. Mediante esse tipo de ‘leis’, passam eles, de autores do
projeto de lei, a co-autores da obra ou serviço autorizado. Os constituintes consideraram tais obras e serviços
como estranhos aos legisladores e, por isso, os subtraíram da iniciativa parlamentar das leis. Para compensar
essa perda, realmente exagerada, surgiu ‘lei’ autorizativa, praticada cada vez mais exageradamente autorizativa.
É a ‘lei’ que - por não poder determinar - limita-se a autorizar o Poder Executivo a executar atos que já lhe estão
autorizados pela Constituição, pois estão dentro da competência constitucional desse Poder. O texto da ‘lei’
começa por uma expressão que se tornou padrão: ‘Fica o Poder Executivo autorizado a...’ O objeto da
autorização - por já ser de competência constitucional do Executivo - não poderia ser ‘determinado’, mas é
apenas ‘autorizado’ pelo Legislativo, tais ‘leis’, óbvio, são sempre de iniciativa parlamentar, pois jamais teria
cabimento o Executivo se autorizar a si próprio, muito menos onde já o autoriza a própria Constituição. Elas
constituem um vício patente” (Leis Autorizativas, Revista da Instituição Toledo de Ensino, agosto a novembro
de 2000, Bauru, p. 262).
23. Desta forma, entende-se que as tais “autorizações” são eufemismos de “determinações”, e, por isso,
usurpam a competência material do Poder Executivo.
24. Em que pese o mérito da propositura, à luz da legalidade e da constitucionalidade, observa-se que o
disposto no projeto de lei ultrapassa a competência do legislador municipal.
CONCLUSÃO
Considerando as questões de mérito e diante da argumentação exposta, DECIDO pela aposição de VETO
TOTAL ao Autógrafo nº 014/2020, correspondente ao Projeto de Lei nº 1.044/2020, por violação aos artigos
5º e seu § 1º, 25, 47, incisos II, IV, XI, XIV e 144, todos da Constituição do Estado de São Paulo, e artigos 1º
e 63, III, V, VII e VIII da Lei Orgânica do Município.
Essas, Senhor Presidente, as razões das áreas técnica e jurídica que me levaram a vetar totalmente a
propositura aprovada por essa Casa de Leis, e, em obediência ao disposto nos §§ 1º e 4º do artigo 44 da Lei
Orgânica do Município de Guarulhos, restituo a matéria ao reexame e apreciação dessa Egrégia Câmara
Municipal.

GUSTAVO HENRIC COSTA
Prefeito

Em, 9 de julho de 2020.
DECRETO Nº 37003

Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 3.000.000,00.
GUSTAVO HENRIC COSTA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso da atribuição que lhe confere o
inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgânica do Município e da autorização contida no artigo 5º, da Lei Municipal nº 7.813,
de 20 de dezembro de 2019 e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 1882/2020;

DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento do Município, um crédito adicional no valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões
de reais), para suplementar a seguinte classificação orçamentária, conforme fonte de recursos e aplicação
indicados do Orçamento vigente:
Classificação Orçamentária Descrição da Ação Suplementa R$
8020.0433100692.215.01.1100000.339139.000 Benefícios ao Trabalhador - Encargos 3.000.000,00

TOTAL 3.000.000,00
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o presente Decreto, decorrerão da anulação
da seguinte dotação, conforme fonte de recursos e aplicação indicados, do orçamento vigente:
Classificação Orçamentária Descrição da Ação Reduz R$
1110.0412200402.138.01.1100000.319011.000 Gestão e Modernização de Recursos

Humanos 3.000.000,00
TOTAL 3.000.000,00

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

D E C R E T O S

DECRETO Nº 37004
Dispõe sobre abertura de um crédito adicional suplementar no valor de R$ 2.569.922,53.
GUSTAVO HENRIC COSTA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso da atribuição que lhe confere
o inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgânica do Município e da autorização contida no artigo 5º, da Lei Municipal
nº 7.813, de 20 de dezembro de 2019 e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº
20171/2020;

DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento do Município, um crédito adicional no valor de R$ 2.569.922,53 (dois milhões,
quinhentos e sessenta e nove mil, novecentos e vinte e dois reais e cinquenta e três centavos), para
suplementar a seguinte classificação orçamentária, conforme fonte de recursos e aplicação indicados, do
orçamento vigente:
Classificação Orçamentária Descrição da Ação Suplementa R$
0791.1030200032.016.05.3120001.339039.657 Desenvolvimento das Ações de Média e Alta

Complexidade e Atenção Especializada 2.569.922,53
TOTAL 2.569.922,53

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o presente, são os provenientes de Repasse
do Fundo Federal de Saúde para Enfrentamento da Emergência em Saúde Pública - COVID 19, nos termos
previstos no inciso II, do § 1º e § 3º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

DECRETO Nº 37005
Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 28.137,42.
GUSTAVO HENRIC COSTA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso da atribuição que lhe confere o
inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgânica do Município e da autorização contida no artigo 5º, da Lei Municipal nº 7.813,
de 20 de dezembro de 2019 e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 2359/2020;

DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento do Município, um crédito adicional no valor de R$ 28.137,42 (vinte e oito mil,
cento e trinta e sete reais e quarenta e dois centavos), para suplementar a seguinte classificação orçamentária,
conforme fonte de recursos e aplicação indicados do Orçamento vigente:
Classificação Orçamentária Descrição da Ação Suplementa R$
0110.0112200792.205.01.110000.339035.000 Adequações e Reforma da Sede Própria 28.137,42

TOTAL 28.137,42
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o presente Decreto, decorrerão da anulação
da seguinte dotação, conforme fonte de recursos e aplicação indicados, do orçamento vigente:
Classificação Orçamentária Descrição da Ação Reduz R$
0110.0112200812.210.01.1100000.339039.000 Gestão e Modernização da Câmara Municipal 28.137,42

TOTAL 28.137,42
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

DECRETO Nº 37006
Dispõe sobre inclusão da aplicação de recurso em ação do quadro de detalhamento da despesa.
GUSTAVO HENRIC COSTA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso da atribuição que lhe confere
o inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgânica do Município e da autorização contida no artigo 6º, da Lei Municipal
nº 7.813, de 20 de dezembro de 2019 e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº
23753/2020;

DECRETA:
Art. 1º Fica incluída a aplicação de recurso ao detalhamento da seguinte codificação do orçamento vigente,
conforme descrito abaixo:
Classificação Orçamentária Aplicação de Recurso
1692.0824400122.071.02.XXXXXXX.335043.674 3120006
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

DECRETO Nº 37007
Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 71.850,00.
GUSTAVO HENRIC COSTA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso da atribuição que lhe confere
o inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgânica do Município e da autorização contida no artigo 5º, da Lei Municipal
nº 7.813, de 20 de dezembro de 2019 e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº
23753/2020;

DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento do Município, um crédito adicional no valor de R$ 71.850,00 (setenta e um
mil, oitocentos e cinquenta reais), para suplementar a seguinte classificação orçamentária, conforme fonte de
recursos e aplicação indicados do Orçamento vigente:
Classificação Orçamentária Descrição da Ação Suplementa R$
1692.0824400122.071.02.3120006.335043.674 Desenvolvimento de Ações da Proteção Social

Especial de Alta Complexidade - FMAS 71.850,00
TOTAL 71.850,00

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o presente Decreto, decorrerão da anulação
da seguinte dotação, conforme fonte de recursos e aplicação indicados, do orçamento vigente:
Classificação Orçamentária Descrição da Ação Reduz R$
1692.0824400122.070.02.3120006.335043.674 Desenvolvimento de Ações da Proteção Social

Especial de Média Complexidade - FMAS 71.850,00
TOTAL 71.850,00

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
DECRETO Nº 37008

Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 6.248,60.
GUSTAVO HENRIC COSTA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso da atribuição que lhe confere o
inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgânica do Município e da autorização contida no artigo 5º, da Lei Municipal nº 7.813,
de 20 de dezembro de 2019 e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 2069/2020;

DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento do Município, um crédito adicional no valor de R$ 6.248,60 (seis mil,
duzentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos), para suplementar a seguinte classificação orçamentária,
conforme fonte de recursos e aplicação indicados do Orçamento vigente:
Classificação Orçamentária Descrição da Ação Suplementa R$
1110.0412200432.145.01.1100000.339039.000 Manutenção dos Serviços Gerais 6.248,60

TOTAL 6.248,60
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o presente Decreto, decorrerão da anulação
da seguinte dotação, conforme fonte de recursos e aplicação indicados, do orçamento vigente:
Classificação Orçamentária Descrição da Ação Reduz R$
1710.0412200382.137.01.1100000.339039.000 Gestão e Administração do Programa 6.248,60

TOTAL 6.248,60
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Em, 10 de julho de 2020.
DECRETO Nº 37009

Altera dispositivos do artigo 4º, do Decreto Municipal nº 36757, de 23 de março de 2020, altera o
Anexo Único do Decreto Municipal nº 37001, de 3 de julho de 2020 e dá outras providências.
GUSTAVO HENRIC COSTA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso das atribuições legais, com
fundamento no inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgânica do Município de Guarulhos;
Considerando a edição do Decreto Estadual nº 65.044, de 03 de julho de 2020, alterando o Anexo III, do
Decreto Estadual 64.994, de 28 de maio de 2020; e
Considerando a 6ª atualização do Plano São Paulo que indica a evolução do Município de Guarulhos para a
Fase 3 - Amarela, conforme consta da página oficial do Governo do Estado de São Paulo;

DECRETA:
Art. 1º Fica alterada o inciso XXI, do artigo 4°, do Decreto Municipal nº 36757, de 23 de março de 2020, que
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 4° (...)
I - (...)
XXI - os templos religiosos de qualquer natureza poderão funcionar para a realização de suas atividades, desde
que observado o limite máximo de 40% de sua capacidade total, bem como as medidas preventivas estabelecidas
no §1º deste artigo; e”
Art. 2º Ficam alterados os §§1º e 2° do artigo 4°, do Decreto Municipal nº 36757, de 23 de março de 2020, que
estabelece as medidas preventivas, e passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 4°(...)
§ 1º Os estabelecimentos referidos no caput deste artigo, no que couber, deverão adotar as seguintes medidas:
I - intensificar as ações de limpeza;
II - disponibilizar álcool em gel aos seus clientes e funcionários;
III - divulgar informações acerca da COVID-19 e das medidas de prevenção;
IV - fechar o acesso às áreas de lazer e festas;
V - evitar a aglomeração de clientes ou frequentadores;
VI - disponibilizar máscaras de proteção aos funcionários, em atendimento ao público, podendo ser descartáveis
ou de tecido;
VII - instalar barreiras físicas, de vidro, acrílico ou similar, de modo que sejam eficientes na proteção dos
funcionários em atendimento ao público;
VIII - promover a demarcação no solo, nos espaços destinados às filas de clientes em atendimento, para que
permaneçam em espera a uma distância mínima de 1 (um) metro, uns dos outros;
IX - os clientes somente poderão ser atendidos se estiverem utilizando máscaras protetivas;
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X - durante os serviços de entrega de mercadorias, os colaboradores responsáveis (motoboys) deverão utilizar
máscaras de proteção, descartáveis ou confeccionadas em tecido;
XI - todos os estabelecimentos que ocasionarem filas no lado externo serão responsáveis pela organização das
mesmas, por meio de funcionário utilizando máscara protetiva e apto a promover a orientação dos clientes,
garantindo o distanciamento mínimo de 1 (um) metro entre cada pessoa e a disponibilização de álcool em gel
às mesmas;
XII - limitar o número de pessoas de acordo com a área de atendimento, de maneira à sempre garantir o
distanciamento mínimo de 1 (um) metro entre cada pessoa; e

XIII - na hipótese de não ser possível a disponibilização de álcool em gel, os estabelecimentos deverão garantir
o acesso a pia com água e sabão, para a devida higienização das mãos, dos clientes e colaboradores.
§ 2º Fica recomendado aos estabelecimentos acima de 100 (cem) metros quadrados, o controle e a aferição
de temperatura corporal em seus clientes e funcionários, por meio de termômetro infravermelho.”
Art. 3º O Anexo Único a que se refere o artigo 2° do Decreto Municipal nº 37001, de 3 de julho de 2020, fica
substituído pelo Anexo Único que integra este Decreto, em consonância com o estabelecido no Decreto
Estadual nº 65044, de 03 de julho de 2020.
Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Em, 9 de julho de 2020.
PORTARIA Nº 1425/2020-GP

GUSTAVO HENRIC COSTA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso de suas atribuições legais e
em especial, com fundamento no disposto no inciso XIV, do ar tigo 63, da Lei Orgânica do Município, e
considerando o que consta no processo administrativo nº 63657/2018;

RESOLVE:
1 - Criar o Grupo de Trabalho Intersecretarial - GTI para elaborar estudos, visando unificar a Central de
Monitoramento Eletrônico do Município, sob a coordenação da Secretaria Para Assuntos de Segurança
Pública, e será constituído pelos seguintes servidores:
SECRETARIA PARA ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA
Titular: Norberto Barbato Frazão Vital – CF. 4.179
Titular: Anderson Ribeiro – CF. 24.766
Suplente: Renata de Paula – CF. 35.076
Suplente: Carlos Aberto Barbosa – CF. 24.429
SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA
Titular: Jonathas Douglas Alves Lima – CF. 19.552 (CIIG)
Titular: Venceslau Francisco Krokoz – CF. 42.901 (CIIG)
Suplente: Yan Cesar Malaquias – CF. 52.301 (CIIG)
Suplente: Elidomar Felix da Silva – CF. 42.977 (CIIG)
SECRETARIA DA SAÚDE
Titular: Priscilla Marcelino Côrrea – CF. 27.236 (DCUE)
Suplente: Andressa Lima José – CF. 51.663 (SAMU)
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
Titular: Daniel Anderson – CF. 49.574
Titular: Luis Alberto Soares Santos – CF. 15.638
Suplente: André Luiz da Silva Monção – CF. 25.170
Suplente: Fabio Ronald Castilho dos Reis – CF. 59.582
2 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 1426/2020-GP
GUSTAVO HENRIC COSTA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,
EXONERA a pedido, do serviço público municipal, os servidores abaixo relacionados, lotados na SS
conforme segue:
1-NOME: MARCELA BRANDÃO DAS NEVES HAVRENNE (CÓDIGO 61347)
CARGO: MÉDICO (NEUROLOGISTA) (461-1117)
DATA: 01.07.2020
2-NOME: JOELMA MENDES ALVES (CÓDIGO 60671)
CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (359-881)
DATA: 07.07.2020, devendo comparecer junto ao Departamento de Recursos Humanos desta prefeitura, para
darem quitação à rescisão do contrato de trabalho.

PORTARIA Nº 1427/2020-GP
GUSTAVO HENRIC COSTA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,
EXONERA a servidora Katia Regina Ferreira Morini (código 69836), Assessor de Secretaria e
Coordenadoria (332-163), lotada na SF.

PORTARIA Nº 1428/2020-GP
GUSTAVO HENRIC COSTA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,
EXONERA o servidor Maycon Vicente da Matta (código 66617), Assessor de Gestão Pública (559-344),
lotado na SR.

PORTARIA Nº 1429/2020-GP
GUSTAVO HENRIC COSTA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,
DISPENSA a pedido, do serviço público municipal, os servidores abaixo relacionados, lotados conforme
segue:
1-NOME: ILDA CHAVES DE OLIVEIRA (CÓDIGO 27692)
FUNÇÃO: AUXILIAR EM SAÚDE (ENFERMAGEM) (5832-103) SS19
DATA: 03.07.2020
2-NOME: SUELI LAURINDA DOS SANTOS (CÓDIGO 44482)

FUNÇÃO: AUXILIAR EM SAÚDE (ENFERMAGEM) (5832-439) SS01
DATA: 01.07.2020
3-NOME: IRACEMA DE SOUZA MOURA (CÓDIGO 27098)
FUNÇÃO: AUXILIAR EM SAÚDE (ENFERMAGEM) (5832-542) SS01
DATA: 01.07.2020
4-NOME: MARIA GORETTI BARBOSA DA COSTA MATHIAS (CÓDIGO 27378)
FUNÇÃO: ENFERMEIRO (5840-135) SS01
DATA: 02.07.2020
5-NOME: NATANAEL PINTO RIBEIRO (CÓDIGO 21492)
FUNÇÃO: MOTORISTA (5970-490) SGMSAI06
DATA: 30.06.2020
6-NOME: RITA DE CASSIA NATALINA PANTALENA (CÓDIGO 17820)
FUNÇÃO: MÉDICO (VETERINÁRIO) (5844-25) SS02
DATA: 30.06.2020
7-NOME: MARIA APARECIDA DE SOUZA (CÓDIGO 44382)
FUNÇÃO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (5871-502) SS
DATA: 02.07.2020
8-NOME: CLAUDIA REGINA BELO SOARES (CÓDIGO 66572)
FUNÇÃO: MÉDICO (EMERGENCIAL) (SOCORRISTA PEDIATRA) (5852-22) SS
DATA: 06.07.2020
9-NOME: MILTON KIOSHI KAWANO (CÓDIGO 4611)
FUNÇÃO: MÉDICO (5500-149) SS01
DATA: 07.07.2020, devendo comparecer junto ao Departamento de Recursos Humanos desta prefeitura,
para darem quitação à rescisão do contrato de trabalho.

PORTARIA Nº 1430/2020-GP
GUSTAVO HENRIC COSTA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e o que consta do memorando nº 110/
2020-SF05,
SUSTA a pedido, os efeitos da Portaria nº 1.125/2017-GP, que designou a servidora Daniela de Fatima
Morilhas Barbosa (código 27340), para exercer as funções de Chefe de Seção Técnica (352-239), lotada na
SF05.14.02.

PORTARIA Nº 1431/2020-GP
GUSTAVO HENRIC COSTA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,
SUSTA os efeitos da Portaria nº 2.356/2018-GP, que designou a servidora Kelly Cristina Martins Lima de
Sousa (código 30070), para exercer as funções de Chefe de Seção Técnica (352-703), lotada na
SGMSAI07.03.01.

PORTARIA Nº 1432/2020-GP
GUSTAVO HENRIC COSTA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e o que consta do memorando nº 64/
2020-CPDC,
SUSTA os efeitos da Portaria nº 1.125/2017-GP, que designou o servidor Paulo Takashi Fujita (código 53584),
para exercer as funções de Chefe de Seção Técnica (352-17), lotada na CPDC00.02.01.

PORTARIA Nº 1433/2020-GP
GUSTAVO HENRIC COSTA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e o que consta do memorando nº 118/2020-SM,
SUSTA os efeitos das Portarias abaixo, que designaram os servidores para exercerem as seguintes funções:
1 – 2.119/2017-GP, Nereide Vibiano (código 26624), Supervisão de Setor (277-263), SM00.07.02.01, e
2 – 1.664/2017-GP, Aldecir de Pontes (código 31068), Chefe de Seção Técnica (352-418), SM02.03.03.

PORTARIA Nº 1434/2020-GP
GUSTAVO HENRIC COSTA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,
TORNA SEM EFEITO as Portarias abaixo, conforme segue:
1- 1.420/2020-GP, Paulo Emilio Pereira Martins (código 24455),
2- 959/2020-GP, José Manoel de Azevedo,
3- 661/2020-GP, Luciene Costa de Lucena Pereira,
4- 839/2020-GP, Eder Andrade Petrangelo,
5- 1.222/2020-GP, Pedro Paulo Dias de Souza e Silva.

PORTARIA Nº 1435/2020-GP
GUSTAVO HENRIC COSTA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,
Considerando o artigo 31 da Lei Municipal nº 6.814/2011 e Lei Municipal nº 7.562/2017,
DESIGNA
Servidor (a): Marcelo Cristiano da Cruz (código 34626) (468);
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Para: Chefe de Divisão Técnica (350-118), lotada na SGMSAI02.01;
Decorrência: sustação da designação de Vera Lucia Balzano Bicudo, sustando-se a Portaria nº 1.577/2019-GP.

PORTARIA Nº 1436/2020-GP
GUSTAVO HENRIC COSTA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,
Considerando o artigo 31 da Lei Municipal nº 6.814/2011, Lei Municipal nº 7.562/2017,
DESIGNA os servidores abaixo relacionados, para as seguintes funções:
1 – Michael Radaic (código 49031) (384);
Para: Chefe de Seção Técnica (352-703), lotada na SGMSAI07.03.01;
Decorrência: sustação da designação de Kelly Cristina Martins Lima de Sousa, sustando-se a Portaria nº
1.023/2020-GP.
2 – Tallita Barbosa da Silva Castro (código 47013) (384);
Para: Chefe de Divisão Técnica (350-117), SGMSAI07.02;
Decorrência: sustação da designação de Michael Radaic, sustando-se a Portaria nº 2.193/2017-GP.
3 – Regina Geraldeli de Brito Castro (código 8989) (5939);
Para: Chefe de Divisão Administrativa (351-83), SGMSAI03.01;
Decorrência: sustação da designação de Tallita Barbosa da Silva Castro.

PORTARIA Nº 1437/2020-GP
GUSTAVO HENRIC COSTA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,
Considerando o artigo 31 da Lei Municipal nº 6.814/2011, Lei Municipal nº 7.562/2017 e o que consta do
memorando nº 44/2020-SF03,
DESIGNA
Servidor (a): Cristiane Marques Gonçalves Rodrigues (código 17116) (187);
Para: Supervisão de Setor (277-86), lotada na SF03.06.03.02;
Decorrência: sustação da designação de Marcelo de Avila.

PORTARIA Nº 1438/2020-GP
GUSTAVO HENRIC COSTA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,
Considerando o artigo 31 da Lei Municipal nº 6.814/2011, Lei Municipal nº 7.562/2017 e o que consta do
memorando nº 110/2020-SF05,
DESIGNA as servidoras abaixo relacionadas, para as seguintes funções:
1 – Meire Cristina de Andrade (código 68996) (543);
Para: Chefe de Seção Técnica (352-239), lotada na SF05.14.02;
Decorrência: sustação da designação de Daniela de Fatima Morilhas Barbosa, sustando-se a Portaria nº 346/
2020-GP.
2 – Lucineia Martins Domingos da Silva (código 60986) (384);
Para: Supervisão de Setor (277-246), SF05.13.05.01;
Decorrência: sustação da designação de Meire Cristina de Andrade.

PORTARIA Nº 1439/2020-GP
GUSTAVO HENRIC COSTA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,
Considerando o artigo 31 da Lei Municipal nº 6.814/2011, Lei Municipal nº 7.562/2017 e o que consta do
memorando nº 144/2020-SS,
DESIGNA
Servidor (a): Dalva da Silva Nascimento (código 16994) (499);
Para: Chefe de Divisão Técnica (350-294), lotada na SS12.25;
Decorrência: sustação da designação de Marcelo Cristiano da Cruz, sustando-se a Portaria nº 2.339/2018-GP.

PORTARIA Nº 1440/2020-GP
GUSTAVO HENRIC COSTA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,
Considerando o artigo 31 da Lei Municipal nº 6.814/2011, Lei Municipal nº 7.562/2017 e o que consta do
memorando nº 113/2020-SS20,
DESIGNA
Servidor (a): Maria Claudia de Araujo Silva Fonseca (código 46174) (438);
Para: Chefe de Divisão Técnica (350-302), lotada na SS16.40;
Decorrência: sustação da designação de Elisangela Arantes de Souza Siqueira.

PORTARIA Nº 1441/2020-GP
GUSTAVO HENRIC COSTA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,
Considerando o artigo 31 da Lei Municipal nº 6.814/2011, Lei Municipal nº 7.562/2017,
DESIGNA
Servidor (a): Manoel Luis Nascimento Almeida (código 68901) (365);
Para: Chefe de Seção Administrativa (353-192), lotada na SGMSAI01.01.03;
Decorrência: sustação da designação de Rafael Ferreira da Silva, tornando-se sem efeito a Portaria nº 1.419/
2020-GP.

PORTARIA Nº 1442/2020-GP
GUSTAVO HENRIC COSTA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,
Considerando o artigo 31 da Lei Municipal nº 6.814/2011, Lei Municipal nº 7.562/2017 e o que consta do
memorando nº 63/2020-CPDC,
DESIGNA
Servidor (a): Paula Checchia Ayres de Aguirra (código 69180) (384);
Para: Chefe de Seção Técnica (352-17), lotada na CPDC00.02.01;
Decorrência: sustação da designação de Paulo Takashi Fujita.

PORTARIA Nº 1443/2020-GP
GUSTAVO HENRIC COSTA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,
Considerando o artigo 31 da Lei Municipal nº 6.814/2011, Lei Municipal nº 7.562/2017 e o que consta do
memorando nº 118/2020-SM,
DESIGNA os servidores abaixo relacionados, para as seguintes funções:
1- Alexsander Rodrigues (código 22627) (396);
Para: Supervisão de Setor (277-263), lotada na SM00.07.02.01;
Decorrência: sustação da designação de Nereide Vibiano.
2- Claudio Klein Junior (código 38601) (396);
Para: Chefe de Seção Técnica (352-418), lotada na SM02.03.03;
Decorrência: sustação da designação de Aldecir de Pontes, sustando-se a Portaria nº 2.292/2018-GP.

PORTARIA Nº 1444/2020-GP
GUSTAVO HENRIC COSTA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,
NOMEIA
Servidor(a): Barbara Giovana Braz da Mata (código 64561);
Para o cargo em comissão: Assessor de Políticas Municipais (560-31), lotado na SGM;
Vaga: exoneração de Stephani Bianchini, exonerando-se do cargo que ocupa atualmente.

PORTARIA Nº 1445/2020-GP
GUSTAVO HENRIC COSTA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,
NOMEIA
Servidor(a): Ana Paula Salomão Rabello de Freitas (código 65723);
Para o cargo em comissão: Assessor de Secretaria e Coordenadoria (332-121), lotado na SGMSAI;
Vaga: exoneração de Rita de Cassia de Camargo Moura, exonerando-se do cargo que ocupa atualmente.

PORTARIA Nº 1446/2020-GP
GUSTAVO HENRIC COSTA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,
NOMEIA
Sr. Micael Vicente da Matta – RG 45.632.904-3 CPF 450.720.938-24;
Para o cargo em comissão: Assessor de Gestão Pública (559-344), lotado na SR;
Vaga: exoneração de Maycon Vicente da Matta.

PORTARIA Nº 1447/2020-GP
GUSTAVO HENRIC COSTA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,
NOMEIA
Servidor (a): Stephani Bianchini (código 65073);
Para o cargo em comissão: Assessor de Secretaria e Coordenadoria (332-30), lotado na SE;
Vaga: exoneração de Barbara Giovana Braz da Mata, exonerando-se do cargo que ocupa atualmente e
tornando-se sem efeito a Portaria nº 1.410/2020-GP.

PORTARIA Nº 1448/2020-GP
GUSTAVO HENRIC COSTA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,
NOMEIA
Sr. Ricardo Luongo – RG 20822500 – CPF 280.046.668-50;
Para o cargo em comissão: Assessor de Políticas Municipais (560-51), lotado na SJU;
Vaga: exoneração de Ana Paula Salomão Rabello de Freitas.

PORTARIA Nº 1449/2020-GP

GUSTAVO HENRIC COSTA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,
NOMEIA
Sr. Gileno Cardoso da Silva – RG 44.687.429 CPF 229.105.428-74;
Para o cargo em comissão: Assessor de Unidade (334-125), lotado na SDAS;
Vaga: exoneração de Manoel Silva Souza.

PORTARIA Nº 1450/2020-GP
GUSTAVO HENRIC COSTA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,
NOMEIA
Srª. Daleti Ferreira Rocha - RG 49.044.232-8 - CPF 405.246.428-18;
Para o cargo em comissão: Assessor de Gestão Pública (559-434), lotado na STMU;
Vaga: exoneração de Alexandre Freitas dos Santos.

PORTARIA Nº 1451/2020-GP
GUSTAVO HENRIC COSTA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,
NOMEIA
Sr. Luiz Fernando Custodio Farina – RG 24.328.401 CPF 288.081.448-01;
Para o cargo em comissão: Assessor de Gestão Pública (559-10), lotado na STMU;
Vaga: exoneração de Miguel Jefferson Pereira Tonhi, tornando-se sem efeito a Portaria nº 1.086/2020-GP.

PORTARIA Nº 1452/2020-GP
GUSTAVO HENRIC COSTA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e o que consta do
Processo nº 73.867/2018,
RESOLVE:
Estender, face determinação judicial, a jornada de trabalho da servidora Eunice Alves dos Santos (código
28974), para 40 (quarenta) horas semanais.

PORTARIA Nº 1453/2020-GP
GUSTAVO HENRIC COSTA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,
Considerando o disposto no Decreto nº 34.980/2018 e o que consta do memorando nº 54/2020-SGE04,
DELEGA com ônus à Municipalidade, no período de 13.07.2020 a 27.07.2020, o servidor Rogerio Alves
Nogueira (código 22997), Chefe de Divisão Técnica (350), para responder cumulativamente pelas atribuições
do cargo de Diretor de Departamento (302), lotado na SGE04, no impedimento de Paulo Baban Pina.

PORTARIA Nº 255/2020-SGE
O Secretário Municipal 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, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e nos termos do artigo 37,
§ 14 da Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional nº 103 e o que consta dos memorandos
nºs 32, 33, 35, 36 e 37/2020-SGE01.06.02,
DESLIGA do serviço público municipal, face aposentadoria junto ao I.N.S.S, os servidores abaixo relacionados,
lotados conforme segue:
1-NOME: CRISTINA REGINA BECK (CÓDIGO 16958)
CARGO: RECEPCIONISTA (5979-112) SS01
DATA: 12.05.2020
2-NOME: OSVALDO PARIJIANI (CÓDIGO 6814)
CARGO: BARBEIRO (5218-7) SDAS01
DATA: 10.06.2020
3-NOME: ANA MARIA CROCCETTI CABRAL (CÓDIGO 45140)
CARGO: AUXILIAR OPERACIONAL (5961-2170) SGE02
DATA: 02.06.2020
4-NOME: EDIVALDO MENDES (CÓDIGO 20298)
CARGO: AUXILIAR OPERACIONAL (396-326) SSP01
DATA: 06.04.2020
5-NOME: JOSELINO FERNANDES PIRES (CÓDIGO 19667)
CARGO: AUXILIAR OPERACIONAL FUNERÁRIO (5956-105) SSP01
DATA: 13.04.2020

PORTARIA Nº 256/2020-SGE
O Secretário Municipal 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, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,
SUSTA a pedido, os efeitos da Portaria nº 312/2019-SGE, que concedeu licença para tratamento de assuntos
particulares ao servidor Henrique Utino (código 49773).

PORTARIA Nº 257/2020-SGE
O Secretário Municipal 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, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e o que consta do Decreto
nº 25.472/2008,
REDUZ a pedido, a contar de 01.07.2020, a carga horária semanal de trabalho das funções abaixo, com seus
respectivos titulares, lotados conforme segue:
DE 24 (VINTE E QUATRO) PARA 12 (DOZE) HORAS
1-NOME: MILTON SHINJI KIKUTA (CÓDIGO 15421)
FUNÇÃO: MÉDICO (PLANTONISTA) (5500-371) SS01
2-NOME: BRUNO MOREIRA MIZUTANI (CÓDIGO 61498)
FUNÇÃO: MÉDICO (SOCORRISTA ORTOPEDISTA) (462-1369) SS
DE 20 (VINTE) PARA 12 (DOZE) HORAS
3-NOME: MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA ROCHA (CÓDIGO 29376)
FUNÇÃO: MÉDICO (PEDIATRA) (5500-1061) SS01

PORTARIA Nº 258/2020-SGE
O Secretário Municipal 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, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município, nos termos do artigo 102
da Lei Municipal nº 1.429/1968 e Portaria nº 289/2005-GP,
CONCEDE a pedido, a contar de 01.08.2020, excepcionalmente, 06 (seis) meses de licença para tratamento
de assuntos particulares com prejuízo de seus vencimentos à servidora Carolina de Jesus Silva (código
56547), Cozinheira (414-1294), lotada na SDAS03.

PORTARIA Nº 259/2020-SGE
O Secretário Municipal 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, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município, nos termos do artigo XXX
da Lei Municipal nº 1.429/1968 e o que consta da Portaria nº 289/2005-GP,
PRORROGA a pedido, a contar de 30.06.2020, por 06 (seis) meses, os efeitos da Portaria nº 264/2019-SGE,
que concedeu licença para tratamento de assuntos particulares à servidora Tânia Cristina Ferreira Schiavinato
(código 9211).

PORTARIA Nº 260/2020-SGE
O Secretário Municipal 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, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município, nos termos do artigo 102
da Lei Municipal nº 1.429/1968 e Portaria nº 289/2005-GP,
PRORROGA a pedido, a contar de 01.08.2020, por 01 (um) ano, os efeitos da Portaria nº 304/2019-SGE, que
concedeu licença para tratamento de assuntos particulares à servidora Elaine Romero Felippe dos Santos
(código 35358).

PORTARIA Nº 261/2020-SGE
O Secretário Municipal 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, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,
APOSTILA as Portarias abaixo relacionadas, para fazer constar seus nomes atuais:
PORTARIA Nº ANTERIOR ATUAL
106/2020-SGE SIMONE ANTUNES DE SOUZA (CÓDIGO 39073) SIMONE ANTUNES DE SOUZA LUCATTO
3.786/1995-GP MARIA LUCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA CORDEIRO ‘ MARIA LUCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA

(CÓDIGO 20837)
PORTARIA Nº 262/2020-SGE

O Secretário Municipal 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, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,
RETIFICA a Portaria nº 1.266/2020-GP, referente à ex-servidora Marlene de Lima da Silva Garcia (código
33579), para fazer constar que trata-se de exoneração a pedido.
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PORTARIA Nº 263/2020-SGE
O Secretário Municipal 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, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,
Considerando o disposto nos artigos 25 e 26 da Lei Municipal nº 7.792/2019,
RESOLVE:
Reenquadrar a contar de 06.07.2020, o servidor abaixo, devido ao retorno de afastamento:

Em, 2 de julho de 2020.
PORTARIA Nº 100/2020-SGMSAI/DRA

O SECRETÁRIO DE GOVERNO MUNICIPAL, EDMILSON SARLO, no uso de suas atribuições legais próprias;
considerando a Lei Municipal nº 7.697, de 27 de fevereiro de 2019, considerando o Decreto Municipal nº 35734,
considerando o Ofício nº 102/2020 – PRESIDÊNCIA; e
Considerando ainda as Portarias nº 083/2020-IPREF, nº 084/2020 – IPREF e nº 085/2020 – IPREF;

RESOLVE:
1 - Sustar, a contar de 1°/7/2020, a Portaria nº 068/2019-SGMSAI/DRA, prorrogada pela Portaria nº 204/2019-
SGMSAI/DRA, no que diz respeito à servidora Gislene Xavier da Cruz (código 14135), cedida à Delegacia
Seccional de Polícia de Guarulhos.
2 - Sustar, a contar de 1°/7/2020, a Portaria nº 038/2018-SGM/DRA, prorrogada pela Portaria nº 013/2020-
SGMSAI/DRA, no que diz respeito à servidora Solange Maria da Silva Ribolla (código 22853), cedida ao
Instituto Médico Legal de Guarulhos.

3 - Sustar, a contar de 1°/7/2020, a Portaria nº 002/2017-SG/DRA, prorrogada pela Portaria nº 051/2020-
SGMSAI/DRA, no que diz respeito à servidora Solange Leal (código 11049), cedida ao Setor de Execuções
Fiscais da Comarca de Guarulhos –SEF.
4 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Em, 9 de julho de 2020.
PORTARIA Nº 101/2020-SGMSAI/DRA

O SECRETÁRIO DE GOVERNO MUNICIPAL, EDMILSON SARLO, no uso de suas atribuições legais próprias;
considerando as Leis Federais n° 4.737, de 15 de julho de 1965 e n° 6.999, de 7 de junho de 1982, a Resolução
n° 23.523, de 27 de junho de 2017, a Lei Municipal nº 7.697, de 27 de fevereiro de 2019, o Decreto Municipal
nº 35734, de 2 de abril de 2019 e o que consta nos Ofícios nº 011/2020-176ªZE, nº 030/2020-394ªZE e nº 032/
2020-394ªZE;

RESOLVE:
1 - Ceder até 31/12/2020, sem prejuízo de seus vencimentos e das demais vantagens do cargo, os servidores
abaixo relacionados:
176ª ZONA ELEITORAL
CF. 52813 - Denis Fabrício Mascarenhas
394ª ZONA ELEITORAL
CF. 56417 - Rafael Koji Okamoto
CF. 57256 - Marcia Gonçalves Ferreira
2 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 102/2020-SGMSAI/DRA
O Secretário Municipal de Educação PAULO CESAR MATHEUS DA SILVA, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo Decreto nº 23.729/2006,
Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,
Considerando o disposto na Portaria nº 36/2018-SECEL e o que consta do memorando nº 45/2020-DTCMP,
DESIGNA a contar de 06.07.2020, a servidora Viviane Magalhães Zurlo (código 65966) (489), para desempenhar
em substituição as atividades de Vice-Diretor (5989), Tabela III-B, Grau A, ref. 5, com jornada de 40 (quarenta)
horas semanais de trabalho.
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PORTARIA Nº 002/2020 – CG
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, e com o fim de dar cumprimento quanto
ao disposto no art. 6º, o Chefe de Gabinete, Maurício Segantin Júnior, no uso de suas atribuições legais e no
âmbito desta Chefia de Gabinete,
RESOLVE:
Art. 1º - Designar os servidores abaixo nomeados, como gestores e fiscais responsáveis pelo acompanhamento,
fiscalização, avaliação e ateste da execução de todos os serviços/contratos/compras pertencentes a esta pasta:
Gestor Fiscal
Ivoni Teresinha Haack – CF 48095 Bárbara dos Santos Pimentel - CF 43980
Amanda Reis Guimarães – CF 47623 Adriano Lopes da Costa – CF 53356
Os gestores e fiscais ora indicados, deverão atender às disposições constantes dos Decretos nº 33.703 de 29
de setembro de 2016 e nº 33.912 de 16 de janeiro de 2017, bem como às condições estabelecidas nos
respectivos instrumentos contratuais.
Os membros ora nomeados desempenharão as funções sem prejuízo de suas atividades funcionais.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
OFICIAL DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
Primeiro Subdistrito
Sidney Pellicci Monteiro
Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1525 do Código Civil
Brasileiro.
Wilson Matos Gundim, estado civil divorciado, profissão mecânico, nascido em São Paulo (Subdistrito Vila
Mariana), SP no dia vinte e três de dezembro de mil novecentos e cinquenta e sete (23/12/1957), residente e
domiciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filho de Irenio José Gundim e de Astrogilda Matos Boto
Gundim.
Adriana Nascimento Sousa, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Teresina (Reg. 2ª Circunscrição),
PI no dia sete de novembro de mil novecentos e setenta e três (07/11/1973), residente e domiciliada em neste
Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de Manoel Pereira de Sousa e de Maria das Graças Nascimento Sousa.
Francimário Rodrigues de Brito, estado civil solteiro, profissão assistente de operações, nascido em Guarulhos,
SP no dia doze de agosto  de  mil novecentos e noventa (12/08/1990), residente e domiciliado em neste
Subdistrito, Guarulhos, SP, filho de Francisco Alves de Brito e de Maria Elenêuza Rodrigues de Brito.
Francisca Marta Pereira de Sousa, estado civil divorciada, profissão agricultora, nascida em Araripina, Estado
de Pernambuco (Reg. São Raimundo das Mangabeiras-MA) no dia vinte e cinco de setembro de mil novecentos
e oitenta e três (25/09/1983), residente e domiciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de Maciel de
Sousa e de Teresinha de Jesus Pereira de Sousa.

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS
Ref. Processo nº 86707/2019:
O Diretor do Departamento de Assuntos Legislativos comunica que o Órgão Especial do E. Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, nos autos da Ação de Direta de Inconstitucionalidade nº 2146230-79.2020.8.26.0000,
concedeu liminar para suspender a eficácia da Lei Municipal nº 7.821, de 17 de março de 2020, que
dispõe sobre “Autoriza o Executivo Municipal firmar convênio junto ao Governo do Estado de São
Paulo, através da Secretaria de Administração Penitenciária, para criação de Programa Municipal de
Reinserção Social e proporcionar trabalho a presos que cumprem pena em Regime Semiaberto”,
proferindo o seguinte despacho: “Vistos. Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Prefeito
Municipal de Guarulhos, em face da edição da Lei n. 7.821/2020, de iniciativa parlamentar, que “autoriza o
Executivo Municipal firmar convênio junto ao Governo do Estado, através da Secretaria de Administração
Penitenciária, para criação de Programa Municipal de Reinserção Social e proporcionar trabalho a presos que
cumprem pena em regime semiaberto”. Aduz o autor que a norma revela inconstitucionalidade material, porque
vulnera o princípio da separação de poderes, invadindo reserva da administração, tanto quanto
inconstitucionalidade formal, porquanto tisnada por vício de iniciativa, eis que de autoria de vereador, e quando
a matéria versada se insere na competência do Executivo. Acrescenta inclusive que a Municipalidade já
mantém convênio com a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (SAP), visando a implantação de
uma central de penas. Defende a infringência aos artigos 5º, par. 1º, 24, par. 2º, 25, 47, II, IV, XI e XIV, da
Constituição Estadual, aplicáveis ao Município por força de seu artigo 144. Requer liminar. É o relatório. Certo,
quanto ao alegado vício de iniciativa, que a interpretação deva ser restritiva acerca das matérias que se
compreendem como de exclusiva atribuição do Executivo, assim para dar início ao processo legislativo. Tal o
que consolidado no enunciado do Tema 917 da Suprema Corte, segundo o qual “não usurpa competência
privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua
estrutura ou atribuição de seus órgãos e nem do regime jurídico dos servidores públicos (art. 61, par. 1º, II, a,
c`, e `e`, da Constituição Federal.” Neste sentido, decidido no âmbito da Suprema Corte que “a iniciativa
reservada, por constituir matéria de direito estrito, não se presume e nem comporta interpretação ampliativa,
na medida em que - por implicar limitação ao poder de instauração do processo legislativo - deve necessariamente
derivar de norma constitucional explícita e inequívoca” (Adin n. 724/RS, rel. Min. Celso de Mello, publicado em
DJU 27.04.2001). A Constituição Estadual, ao traçar as hipóteses de iniciativa privativa do Governador do
Estado, em seu art. 24, §2º, assim dispôs: “Compete, exclusivamente, ao Governador do Estado a iniciativa
das leis que disponham sobre: 1 - criação e extinção de cargos, funções ou empregos públicos na administração
direta e autárquica, bem como a fixação da respectiva remuneração; 2 - criação e extinção das Secretarias de
Estado e órgãos da administração pública, observado o disposto no artigo 47, XIX; 3 - organização da
Procuradoria Geral do Estado e da Defensoria Pública do Estado, observadas as normas gerais da União; 4 -
servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria; 5 -
militares, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e
transferência para inatividade, bem como fixação ou alteração do efetivo da Polícia Militar ; 6 - criação,
alteração ou supressão de cartórios notariais e de registros públicos.” Em precedente de relatoria do E. Des.
Evaristo dos Santos, colaciona-se lição segundo a qual as matérias reservadas ao Chefe do Poder Executivo
são fundamentalmente aquelas que “envolvem (a) servidores públicos; (b) estrutura administrativa; (c) leis
orçamentárias; geração de despesas; e, (d) leis tributárias benéficas (GIOVANI DA SILVA CORRALO “O Poder
Legislativo Municipal” Ed. Malheiros 2008 p. 82/87)” (ADin n. 2276121-27.2018.8.26.0000, j. 08.05. 2019). Mas
também parece certo, de outro lado, que ao Executivo caiba a administração estadual ou municipal (art. 47, II,
da CE) e, ainda, a prática de atos da administração (inciso XIV do mesmo preceito. Pois tal o que releva aferir
na espécie. Veja-se que, nestes termos, em princípio ao Executivo compete firmar convênios. Precedente
deste Órgão Especial já assentou inconstitucional a “expressão ou firmar convênios com as instituições
competentes`, inserta na parte final do artigo 3º, caput, da Lei nº 11.256/2012 do Município de São José do Rio
Preto na medida em que a celebração de convênios, acordos e contratos pelo Município é prerrogativa
exclusiva do Chefe do Poder Executivo no exercício de função típica conferida pelo texto constitucional
(administrar), sendo ilegítimo subordinar a atuação do Prefeito à prévia autorização da Câmara Municipal,
consubstanciando a norma local, nessa parte, afronta ao princípio da reserva de administração.” (ADI n.
0246287-23.2012.8.26.0000, rel. Des. Renato Sartorelli, j. 11.12.2019) Do mesmo modo, já decidido que o fato
de se conter na lei mera autorização ao estabelecimento de convênio não altera o quadro. Confira-se: “não
obstante apenas autorizando a criação do programa, a lei cuidou de dispor sobre os destinatários e suas
peculiaridades pessoais para inserção no programa, a formação de cadastro, a definição do que seja medicamento
de uso contínuo, os requisitos exigidos para o seu fornecimento, a forma, o tempo e o lugar do fornecimento
e, enfim, várias disposições regulatórias do sistema instituído. Não se trata, absolutamente, de lei programática,
autorizativa ou permissiva (na expressão utilizada pela Procuradoria Geral de Justiça), senão determinante de
atuação administrativa, e que, deve ser implementada, posta em prática e cumprida pelo Poder Executivo. Para
isso, esse Poder há de aparelhar-se com os meios funcionais, materiais e financeiros que permitam levar a
cabo o programa idealizado pelo Poder Legislativo. Se não o fizer, diz o Senhor Prefeito Municipal com toda a
razão, será naturalmente exigido pelos munícipes.” (ADI n. 2149876-73.2015.8.26.0000, rel. Des. João Carlos
Saletti, j. 02.03.2016). Na mesma toada: “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Lei nº 4.543, de
28 de junho de 2018, do Município de Guarujá, de iniciativa parlamentar que autoriza o Executivo Municipal a
criar o Programa Social ‘Centro de Atenção ao Idoso’ no âmbito do Município de Guarujá e dá outras providências`
- Invasão de competência privativa do Poder Executivo - Artigos 5º, 24, parágrafo 2º, ‘1’, ‘2’ e ‘4’, 47, incisos II,
XIV e 144 da Constituição do Estado de São Paulo - Violação à separação de poderes - A imposição de criação
de um programa social voltado à atenção ao idoso atribuindo obrigações às Secretaria de Saúde e de
Assistência Social, vinculadas ao Poder Executivo, e sem indicação de previsão de seu custo na lei orçamentária
anual, caracteriza ingerência na gestão administrativa, invadindo competência reservada ao Chefe do Executivo

CHEFIA DE GABINETE

SECRETARIA DE
GOVERNO MUNICIPAL

Municipal -Inconstitucionalidade que se declara da Lei nº 4.543, de 28 de junho de 2018, do Município de
Guarujá AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.” (ADI n. 2201301-03.2019.8.26.0000, rel. Des. Elcio Trujillo, 29.01.2020)
Bem verdade ter-se igualmente ressalvado neste Órgão Especial, e com remissão à orientação a propósito
emanada da jurisprudência da Suprema Corte, que a necessidade ao menos de placet da Câmara para que o
Executivo firme convênios não é inconstitucional, desde que dele possam decorrer compromissos gravosos ao
Município: “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Artigo 8º, inciso XIV, da Lei Orgânica do Município
de Valinhos. Dispositivo que exige prévia autorização ou aprovação do legislativo para que a Administração
firme convênios, acordos ou contratos de que resultem encargos para o Município. Alegação de ofensa aos
princípios da Separação dos Poderes e da Reserva da Administração. Rejeição. Possibilidade de aproveitamento
da norma mediante técnica de interpretação. Exigência cabível em situações excepcionais no resguardo do
patrimônio público. Conforme já decidiu o Plenário do Supremo Tribunal Federal, a previsão de autorização
parlamentar nos casos em que acordos ou convênios possam acarretar encargos gravosos ao patrimônio
público, não interfere em atos de gestão (ADI nº 331, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 03/04/2014). Exigência válida
inclusive em relação aos contratos. Inteligência do artigo 20, inciso XIX, da Constituição Estadual que, ao
contrário de proibir, prevê hipótese semelhante de autorização legislativa para contratos. Necessidade apenas
de conferir ao dispositivo impugnado interpretação conforme a Constituição no sentido de que a exigência de
autorização ou aprovação da Câmara Municipal (objeto do questionamento) é restrita aos convênios, acordos
ou contratos de que resultem compromissos gravosos para o município, excluídas as hipóteses de convenções
normais. Ação julgada parcialmente procedente.” (ADI n. 2282700-54.2019.8.26.0000, rel. Des. Ferreira Rodrigues,
j. 04.06.2020) Sucede que, no caso, aparentemente se tem, antes que a necessidade de aprovação da
Câmara, mas real imposição e mesmo que sob a forma de autorização de ajuste da Prefeitura com o Governo
do Estado sobre a instituição de programa local de reinserção social de condenados em regime semiaberto (e
malgrado se trate de preocupação justificável e sempre louvável). E, ainda mais, a lei já prevê que desta “a
mão-de-obra prevista na presente Lei será utilizada para serviços de manutenção da cidade, ações ou
campanhas sazonais de interesse público e atividades emergenciais e prioritárias para a Municipalidade.” (art.
1º, parágrafo 1º). Portanto, a priori invadindo matéria própria reservada à administração dos serviços municipais.
Depois, porém não em diferente sentido, no parágrafo 2º do mesmo artigo estabelece que as ações previstas
na lei “poderão ser encaminhadas através” também na FUNAP ou outros órgãos do Governo Estadual. E tudo,
segundo se aduz, quando já jha convênio próprio firmado com a SAP. Enfim, neste contexto, mais prudente
sustar a imediata eficácia da normatização, menor o perigo reverso, até apreciação da matéria pelo Colegiado.
Ante o exposto, nos termos acima, defere-se a liminar. Comunique-se e solicitem-se informações à Câmara
Municipal. Cientifique-se a Procuradoria do Estado e abra-se vista, após, à Procuradoria de Justiça (Servirá a
presente decisão como ofício). Int. São Paulo, 30 de junho de 2020.CLAUDIO GODOY Relator

SGMSAI02, 08 de julho de 2020.
TONINHO MAGALHÃES

Diretor de Assuntos Legislativos
ATO nº 014, de 09/07/2020
O Diretor de Assuntos Legislativos, no uso das atribuições do cargo em conformidade com o disposto no artigo
201 da Lei nº 7.550, de 19/04/2017, PUBLICA os Projetos de Lei n/s. 1.505 e 1.506/2020, de iniciativa do Poder
Executivo, protocolados na Câmara de Vereadores conforme segue.

TONINHO MAGALHÃES
Diretor de Assuntos Legislativos

Projeto de Lei nº 1.505/2020.
Estabelece diretrizes para o funcionamento dos Restaurantes Populares do Município, revoga
dispositivos da Lei nº 6.641, de 25/02/2010, e dá providências correlatas.
Art. 1º As diretrizes para o funcionamento dos Restaurantes Populares do Município de Guarulhos ficam
estabelecidas através da presente Lei.
Parágrafo único. O Restaurante Popular é unidade da Política de Segurança Alimentar e Nutricional, que tem
por finalidade fornecer refeições nutricionalmente balanceadas e financeiramente acessíveis a todos os
cidadãos, com foco especial às pessoas em situação de insegurança alimentar e vulnerabilidade socioeconômica.
Art. 2º A implantação de unidades do Restaurante Popular dar-se-á:
I - com a participação da Administração Pública, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência
Social, em conjunto com a iniciativa privada, com o terceiro setor, e outras parcerias;
II - preferencialmente, em áreas centrais da cidade ou em locais de fácil acesso aos usuários ou, ainda, em
locais que apresentem altos índices de vulnerabilidade socioeconômica e insegurança alimentar e nutricional.
Art. 3º Os preços praticados pelas unidades do Restaurante Popular na comercialização das refeições deverão
ser acessíveis à população em situação de vulnerabilidade socioeconômica e insegurança alimentar e nutricional.
Parágrafo único. O Poder Executivo fixará os preços praticados, bem como as hipóteses e critérios técnico-
sociais para concessão de gratuidades, através de decreto regulamentador.
Art. 4º As refeições fornecidas no Restaurante Popular deverão:
I - ser preparadas no dia em que forem servidas, com alimentos frescos, variados, com valores nutricionais
adequados;
II - ter acompanhamento de profissionais da área de nutrição; e
III - obedecer as normas técnicas vigentes de vigilância sanitária e de manipulação de alimentos.
Art. 5º As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta de verbas próprias consignadas
em Orçamento, suplementadas se necessário.
Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário, em especial os artigos 2º e 3º da Lei nº 6.641, de 25/02/2010.

Guarulhos, 30 de junho de 2020.
GUSTAVO HENRIC COSTA

Prefeito
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Excelentíssimo Vereador
PROFESSOR JESUS
Presidente da E. Câmara Municipal de
G U A R U L H O S
Temos a honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência e ilustres Pares para exame, discussão e
votação, o incluso Projeto de Lei que estabelece diretrizes para o funcionamento dos Restaurantes Populares
do Município de Guarulhos, revoga dispositivos da Lei nº 6.641, de 25/02/2010, e dá providências correlatas,
conforme estudos constantes no processo administrativo nº 24.043/2020.
O objetivo deste Projeto de Lei é regulamentar o funcionamento das unidades do Restaurante Popular, visando
estabelecê-lo como unidade da Política de Segurança Alimentar e Nutricional que tem o intuito de fornecer
refeições nutricionalmente balanceadas e financeiramente acessíveis a todos os cidadãos, com foco especial
às pessoas em situação de insegurança alimentar e vulnerabilidade socioeconômica.
As unidades do Restaurante Popular deverão ser instaladas, preferencialmente, em áreas centrais da cidade
ou em locais de fácil acesso aos usuários ou ainda, em locais que apresentem altos índices de vulnerabilidade
socioeconômica e insegurança alimentar e nutricional, com o objetivo de levar o serviço, in loco, à parcela da
população que dele mais necessita.
O presente projeto, ainda, inova ao prever a hipótese de definição de critérios técnico-sociais para a concessão de
gratuidades, com o atendimento a casos de alta complexidade no que tange aos índices de vulnerabilidade social.
Por fim, cabe salientar que se faz necessária a revogação dos artigos 2º e 3º da Lei nº 6.641, de 2010, haja vista
que a matéria não se subordina à competência do Fundo Social de Solidariedade, bem como, se faz necessária
a atualização do termo “população carente” utilizado no art. 3º. Referida expressão está em desuso por trazer
em si preconcepções e estigmas que podem revitimar a população em situação de vulnerabilidade social,
prejudicando sua busca por autonomia, cidadania e garantia de direitos.
Em face da inegável relevância e do evidente interesse público que a matéria encerra, solicitamos a apreciação
do presente Projeto de Lei em conformidade com o disposto no artigo 43 da Lei Orgânica do Município de
Guarulhos, em regime de urgência.
Contando com a costumeira eficiência de Vossa Excelência e ilustres Pares no trato dos assuntos de interesse
público, aguardamos a aprovação do projeto na forma proposta, renovando protestos de elevado apreço.

Guarulhos, 30 de junho de 2020.
GUSTAVO HENRIC COSTA

Prefeito

Projeto de Lei nº 1.506/2020.
Estabelece a obrigatoriedade para as Organizações da Sociedade Civil de afixação de placa alusiva da
parceria mantida com o Município de Guarulhos e dá providências correlatas.
Art. 1º Ficam as Organizações da Sociedade Civil, que executem serviços em regime de mútua cooperação
com o Município de Guarulhos, em alguma das modalidades que prevejam repasse de recursos públicos,
regidas pela Lei Federal nº 13.019, de 31/07/2014, obrigadas a dar publicidade à parceria por meio da afixação
de placa, na frente do imóvel onde o serviço é executado, em local de ampla visibilidade ao público.
Art. 2º A placa de que trata o artigo 1º terá a dimensão mínima de 1,20m (um metro e vinte centímetros) de
largura por 0,80m (oitenta centímetros) de altura.
Art. 3º Constarão da placa os seguintes dados:
I - nome da Organização da Sociedade Civil executora;
II - nome da Secretaria ao qual o serviço é afeto;
III - número do Termo de Colaboração ou Termo de Fomento;
IV - data de início da vigência do Termo de Colaboração ou Termo de Fomento;
V - data de término da vigência do Termo de Colaboração ou Termo de Fomento;
VI - número de atendidos;
VII - valor do repasse realizado pela Município à Organização da Sociedade Civil para a execução do Plano de
Trabalho, referente ao período completo de vigência do instrumento celebrado.
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Parágrafo único. Quando a Organização da Sociedade Civil executar mais de um Plano de Trabalho no mesmo
local, deverá ser afixada, nos termos do artigo 1º, uma placa para cada um dos Planos executados no imóvel,
contendo, cada uma delas, as informações contidas nos incisos I a VII deste artigo.
Art. 4º As placas serão padronizadas, reproduzindo exatamente modelo elaborado pelo Município de Guarulhos,
a ser publicizado por meio de Decreto regulamentador.
Parágrafo único. A publicidade a que alude o caput deste artigo deverá ter caráter educativo, informativo ou
de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos e imagens que caracterizem promoção
pessoal de autoridades ou servidores públicos, ainda que custeada por entidade privada, sob pena das
medidas cabíveis previstas nos artigos 112 e 114 da Lei Orgânica Municipal.
Art. 5º As placas serão afixadas dentro do prazo de quarenta e cinco dias contados a partir da publicação desta Lei.
Parágrafo único. Em se tratando de parcerias novas, celebradas após o prazo estampado no caput, o prazo
para afixação das placas será de quinze dias a contar da data de celebração do instrumento de parceria.
Art. 6º A confecção, instalação, conservação, manutenção ou substituição das placas será de inteira
responsabilidade da Organização da Sociedade Civil.
Art. 7º O descumprimento do disposto nesta Lei acarretará à Organização da Sociedade Civil as seguintes
sanções:
I - notificação de advertência;
II - multa, em valor a ser definido através de Decreto regulamentador, após quinze dias contados da notificação
de advertência, em caso de descumprimento;
III - rescisão do instrumento de parceria se, após trinta dias contados da data de vencimento da multa, não
houver sido providenciada a placa.
Art. 8º Caso o serviço seja executado em espaço ou imóvel público cedido à Organização da Sociedade Civil
por meio de permissão de uso ou instrumento análogo, aplicam-se as obrigações previstas na Lei nº 6.439, de
10/11/2008, sem prejuízo do previsto nesta Lei.
Art. 9º O Poder Executivo regulamentará esta Lei, por meio de Decreto, no prazo de trinta dias, contados da
data de sua publicação.
Art. 10. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Guarulhos, 30 de junho de 2020.
GUSTAVO HENRIC COSTA

Prefeito
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
Excelentíssimo Vereador
PROFESSOR JESUS
Presidente da E. Câmara Municipal de
G U A R U L H O S
Temos a honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência e ilustres Pares para exame, discussão e
votação, o incluso Projeto de Lei que estabelece a obrigatoriedade para as Organizações da Sociedade Civil de
afixação de placa alusiva da parceria mantida com o Município de Guarulhos e dá providências correlatas,
conforme estudos constantes no processo administrativo nº 12.626/2020.
O objetivo deste Projeto de Lei é promover a ampla publicização dos serviços executados em regime de mútua
cooperação entre a Municipalidade e as Organizações da Sociedade Civil, franqueando, à população, informações
acerca dos serviços prestados e das parcerias celebradas, em obediência aos princípios da publicidade e da
transparência na Administração Pública.
Ressaltamos que a execução indireta de serviços públicos, por intermédio da celebração de instrumentos de
parceria entre a Administração Pública e as Organizações da Sociedade Civil é permitida e disciplinada pela Lei
Federal nº 13.019, de 31/07/2014.
Em face da inegável relevância e do interesse público que a matéria encerra, solicitamos a apreciação do
presente Projeto de Lei em conformidade com o disposto no artigo 43 da Lei Orgânica do Município de
Guarulhos, em regime de urgência.
Contando com a costumeira eficiência de Vossa Excelência e ilustres Pares no trato dos assuntos de interesse
público, aguardamos a aprovação do projeto na forma proposta, renovando protestos de elevado apreço.

Guarulhos, 30 de junho de 2020.
GUSTAVO HENRIC COSTA

Prefeito

DEPARTAMENTO DE FORMALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE
CONTRATOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS E COMODATOS DE IMÓVEIS

RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO
Ratifico a dispensa do certame licitatório em consonância com a JUSTIFICATIVA exarada nos autos do PA
61.565/2013 nos termos do art. 26 da Lei Federal 8.666/93 e alterações, determinando a celebração do contrato
entre MUNICÍPIO DE GUARULHOS e VEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Objeto: Locação de imóvel sito na Rua Pernambuco, n.ºs 220/250, Bairro do Alto – Guarulhos/SP
Finalidade: Sede operacional da STMU
Prazo: 60 (sessenta) meses, de 27/07/2020 a 27/07/2025
Valor Mensal: R$ 43.381,07 (quarenta e três mil trezentos oitenta e um reais e sete centavos)
Pasta ordenadora: Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana
Secretário: Paulo Carvalho

RESUMO DO TERMO DE ADITAMENTO
Locatário: MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Locadora: VIENAL PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Objeto: Rua Dora, nº 18 – Vila Barros – Guarulhos/SP.
Finalidade: Sede da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana
Contrato Nº: 001405/2014-CL
Processo Nº: 26.586/2009
Data da Assinatura: 08/05/2020
Vigência: 12 (doze) meses 10/05/2020 a 10/05/2021
Fiscal do Contrato: Selmi de Lima da Silva, C.F. 19.125
Gestor do Contrato: Roberto Trotta, C.F. 67.004
Valor: O preço do aluguel mensal continuará a ser de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).
Prazo: 12 (doze) meses, até 10/05/2021.
Recurso Orçamentário: 1091.1545300302.114.01.1000009.339039.009.
Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana

RESUMO DO TERMO DE ADITAMENTO
Locatário: MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Locador: ASPEN ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA.
Objeto: Rua Dora, nº 18 – Vila Barros – Guarulhos/SP.
Finalidade: Sede da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana
Contrato Nº: 001305/2014-CL
Processo Nº: 26.586/2009
Data da Assinatura: 08/05/2020
Vigência: 12 (doze) meses 10/05/2020 a 10/05/2021
Fiscal do Contrato: Selmi de Lima da Silva, C.F. 19.125
Gestor do Contrato: Roberto Trotta, C.F. 67.004
Valor: O preço do aluguel mensal continuará a ser de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais).
Prazo: 12 (doze) meses, até 10/05/2021.
Recurso Orçamentário: 1091.1545300302.114.01.1000009.339039.009.
Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana

RESUMO DO TERMO DE ADITAMENTO
Locatária: MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Locador: CATHABRU EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Objeto: Av. Salgado Filho nº. 427, Centro – Guarulhos/SP
Finalidade: Sede da Secretaria Para Assuntos de Segurança Pública.
Contrato Nº: 000105/2017-CL
Processo Nº: 12.453/2017
Data da Assinatura: 08/05/2020
Vigência: 60 (sessenta) meses 08/05/2020 a 08/05/2025
Fiscal do Contrato: Jean Michel de Carvalho Dutra, C.F. 54.227
Gestor do Contrato: Márcio José Pontes, C.F. 66.046
Valor: O preço do aluguel mensal continuará a ser de R$ 32.350,90 (trinta e dois mil trezentos e cinquenta reais
e noventa centavos).
Recurso Orçamentário: 2010.0612200312.121.01.1100000.339039.000
Secretaria para Assuntos de Segurança Pública

P O R T A R I A  Nº 023/2020-SGE(GB)
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 e o que consta do memorando 24/2020-
SGMSAI
RESOLVE:
Retificar a Portaria 021/2019-SGE, para fazer constar o que segue:

Excluir
Gestor
- TICIANO NEVES TAVARES CF 66963
Incluir
Gestor
- EDMILSON GENTIL DARDIS CF 65176
2 – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

C O M U N I C A D O – 010/2020
Em cumprimento ao disposto no §3º do art. 6º da Portaria nº 2415/2018-GP, com redação dada pela Portaria nº
033/2019-GP, publicada no Diário Oficial do Município de 11 de Janeiro de 2019, a Prefeitura Municipal de
Guarulhos, por meio da Secretaria de Gestão, divulga a décima oitava lista mensal de pagamento gradual aos
ex-servidores públicos municipais destituídos de seus cargos por meio da Portaria nº 001/2017-GP, de 2 de
Janeiro de 2017, a ser efetuado no dia 31 de julho de 2020, conforme ordem de prioridade estipulada pelo art.
6º da Portaria nº 2415/2018-GP.
Matrícula Nome
61870 CAROLINA DOS SANTOS BUSTUS MELLO
56940 DENIS LUCIANO DE ABREU FERNANDES
62211 JOYCE CABRAL DO NASCIMENTO
44622 RITA DE CASSIA MARTINS DE SIQUEIRA QUEIROZ
57555 ROBERTO MEDINA
55034 SANDRA CRISTINA DE MATOS SANTOS
55901 WILLIAN MICHALSKI
44204 WILSON MATHIAS

EXTRATO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COOPERAÇÃO – Natureza Não Onerosa
Processo Administrativo nº: 33843/2019
Partes: Município de Guarulhos e o Banco Bradesco Financiamentos S/A.
Objeto: Termo de Cooperação de Natureza não Onerosa para a disponibilização de empréstimo consignado
aos servidores públicos municipais.
Data da Assinatura: 06/07/2020
Vigência: 12 (doze) meses contados a partir da data de sua assinatura.

CORREGEDORIA DO MUNICÍPIO
PORTARIA Nº 307/2020-SJU04

De 09 de julho 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 206 e seguintes da Lei
Municipal nº 1429/68, com a finalidade de apurar eventuais irregularidades praticadas na apresentação de
histórico escolar “falso/inautêntico”, através do PA nº 3420/2020.

RESOLVE:
1. Constituir Comissão de Processo Administrativo Disciplinar Ordinário, com os seguintes servidores:
Presidente: Roberta Bueno dos Santos Conceição – CF 53797
Membros: Fabíola Garcia da Silva – CF 35445
: Myckel Douglas Fernandez da Silva – CF 59249
Secretário: Fillipe Saraiva Costa Moura Araujo – CF 69869
2. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 308/2020-SJU04
De 09 de julho 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 206 e seguintes da Lei Municipal nº 1429/
68, a fim de apurar eventuais irregularidades na conduta de servidora, referente as inúmeras faltas e atrasos, lotada
no Departamento de Serviços Funerários, conforme Processo Administrativo nº 9868/2020.

RESOLVE:
1. Constituir Comissão de Processo Administrativo Disciplinar Ordinário, com os seguintes servidores:
Presidente: Reinaldo Arantes da Silva – CF 53910
Membros: Luiz Carlos Ventaja – CF 21696
: Wilson Roberto Hackmey – CF 12462
Secretária: Daniela Lirian Nagamati – CF 69717
2. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 309/2020-SJU04
De 09 de julho 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 9208/2018.

RESOLVE:
1. Prorrogar por 30 (trinta) dias os efeitos da Portaria nº 096/2020-SJU04, para conclusão dos trabalhos da
Comissão de Sindicância, conforme memorando nº 04/2020-CS.
2. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 310/2020-SJU04
De 09 de julho 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 55884/2018.

RESOLVE:
1. Prorrogar por 30 (trinta) dias os efeitos da Portaria nº 110/2020-SJU04, para conclusão dos trabalhos da
Comissão de Sindicância, conforme memorando nº 017/2020-CS.
2. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 311/2020-SJU04
De 09 de julho 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 200 e seguintes da Lei
Municipal nº 1429/68, conforme Processo Administrativo nº 59184/2012.

RESOLVE:
1. Prorrogar por 30 (trinta) dias os efeitos da Portaria nº 2108/2019-GP, em caráter excepcional, para conclusão
dos trabalhos da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar rito Sumário, conforme Memorando nº 005-
COMPAD.
2. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 312/2020-SJU04
De 09 de julho 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 29171/2019.

RESOLVE:
1. Prorrogar por 30 (trinta) dias os efeitos da Por taria nº 274/2019-CGM, em caráter excepcional, para
conclusão dos trabalhos da Comissão de Sindicância, conforme memorando nº 01/2020-CS.
2. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 313/2020-SJU04
De 09 de julho 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 83905/2019.

RESOLVE:
1. Prorrogar por 30 (trinta) dias os efeitos da Portaria nº 100/2019-SJU04, em caráter excepcional, para
conclusão dos trabalhos da Comissão de Sindicância, conforme o Memorando nº 03/2020-CS.
2. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 314/2020-SJU04
De 09 de julho 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 49384/2019.

RESOLVE:
1. Prorrogar por 30 (trinta) dias os efeitos da Portaria nº 2122/2019-GP, em caráter excepcional, para conclusão
dos trabalhos da Comissão de Sindicância, conforme o Memorando nº 03/2019-COMSIND.
2. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 315/2020-SJU04
De 09 de julho 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

SECRETARIA DE GESTÃO
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Municipal nº 1429/68, conforme PA nº 42481/2018.
RESOLVE:

1. Prorrogar por 30 (trinta) dias os efeitos da Portaria nº 039/2020-SJU04, em caráter excepcional, para
conclusão dos trabalhos da Comissão de Sindicância, conforme o Memorando nº 02/20-COMSIND.
2. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 316/2020-SJU04
De 09 de julho 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 20424/2020.

RESOLVE:
1. Prorrogar por 30 (trinta) dias os efeitos da Portaria nº 216/2020-SJU04, para conclusão dos trabalhos da
Comissão de Sindicância, conforme memorando nº 02/2020-CS.
2. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 317/2020-SJU04
De 09 de julho 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 15099/2020.

RESOLVE:
1. Prorrogar por 30 (trinta) dias os efeitos da Portaria nº 213/2020-SJU04, para conclusão dos trabalhos da
Comissão de Sindicância, conforme memorando nº 02/2020-CS.
2. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 318/2020-SJU04
De 09 de julho 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 14585/2020.

RESOLVE:
1. Prorrogar por 30 (trinta) dias os efeitos da Portaria nº 214/2020-SJU04, para conclusão dos trabalhos da
Comissão de Sindicância, conforme memorando nº 01/2020-CS.
2. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 022/2020-SSP
O Secretario Rodnei Otávio Minelli, no uso de suas atribuições legais, e no âmbito desta Secretaria de
Serviços Públicos, considerando o disposto no Decreto Municipal nº 33912, 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, e com o fim de dar cumprimento
ao quanto disposto no art. 6º,
RESOLVE:
Art. 1º - Designar os servidores abaixo nomeados, como gestores e fiscais responsáveis pelo acompanhamento,
fiscalização, avaliação e ateste da execução dos seguintes Contratos pertencentes a esta Pasta:

I- Os gestores e fiscais ora indicados, deverão atender às disposições constantes dos Decretos nº. 33912 de
16 de janeiro de 2017, e nº. 33.703 de 29 de setembro de 2016, bem como às demais condições estabelecidas
nos respectivos Processos, Contratos e/ou Convênios;
II- Os membros ora nomeados desempenharão as funções sem prejuízo de suas atividades funcionais.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

CANCELAMENTO DE EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº01/2020-SE E EDITAL DE CHAMAMENTO
PÚBLICO Nº 02/2020

O Secretário de Educação, Sr. Paulo Cesar Matheus da Silva, no uso de suas atribuições, e em atenção ao
Decreto Municipal nº 36711/2020 publicado em 16 de março de 2020, que trata de ações de combate à
pandemia de COVID-19, que proíbe a realização de eventos com aglomeração de pessoas, como o evento da
Bienal do Livro de Guarulhos, TORNA PÚBLICO:
O Cancelamento do Edital de Seleção Pública Nº01/2020-SE;
O Cancelamento do Edital de Chamamento Público Nº 02/2020;

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO
EDITAL DE ABERTURA N° 02/2020-SE

CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E/OU JURÍDICAS PARA A PRESTAÇÃODE
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO NO MUNICÍPIO DE GUARULHOS

O Secretário de Educação no uso de suas atribuições legais faz saber que fará realizar o credenciamento de
pessoas físicas e/ou jurídicas para a prestação de serviços de transporte escolar gratuito no município de
Guarulhos, regido de acordo com as presentes Instruções Especiais e seus Anexos, por meio do Departamento
de Serviços Gerais da Educação– DSGE,da Secretaria de Educação da Prefeitura de Guarulhos, a realizar-se
de acordo com a Resolução nº 02/2020-SE e obedecidas as normas deste Edital e autorização contida no
processo nº 24.065/2020.
INSTRUÇÕES ESPECIAIS

CAPITULO 1 - DO OBJETO
1.1. O presente Regulamento tem por objeto estabelecer normas para o CREDENCIAMENTO de pessoa física
e/ou jurídica, para prestação de serviço de transporte de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino da
cidade de Guarulhos e entidades de educação especial conveniadas, com veículos escolares convencionais,
abastecidos de combustível e demais insumos, com 01 (um) motorista e 01 (um) monitor, no âmbito do
Programa de Transporte Escolar Gratuito, nos termos da Lei Municipal nº 6.560/2009, Decreto Municipal nº
33.623/16-STT e Portaria nº 054/2009-SE, com fundamento na Lei Federal nº 8.666/93 e demais legislações
pertinentes constantes no presente Regulamento.
1.2. O objetivo do Programa de Transporte Escolar Gratuito é atender de maneira segura as necessidades de
transporte dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino – RME e entidades de educação especial
conveniadas de suas residências às escolas e vice-versa, conforme os requisitos do programa, que abrangerá
o período regular, as atividades complementares e inclusive as atividades extracurriculares que poderão ser
realizadas também nos finais de semana e férias escolares, mediante autorização da Secretaria de Educação.
1.3. O credenciamento tratado neste Regulamento, de acordo com a necessidade dos serviços e das demandas
existentes terá CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, o qual não pressupõe contratação de serviços.
1.4. O Programa de Transporte Escolar Gratuito abrange todas as Unidades Escolares da Rede Municipal de
Ensino do Município de Guarulhos, conforme relação constante do anexo X.
1.5. O credenciamento dos interessados para prestação de serviços no Programa de Transporte Escolar
Gratuito permanecerá aberto à participação de todos que atendam as condições e requisitos legais e técnicos
para operação no programa, nos termos deste Regulamento, seus Anexos e da legislação que rege a matéria.
1.6. O valor estimado da contratação por ano é de 21.523.920,00? (vinte e um milhões quinhentos e vinte e três
mil novecentos e vinte reais).

CAPITULO II - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E OPERAÇÃO NO PROGRAMA DE
TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO

2.1. Para prestar os serviços de transporte escolar no Programa de Transporte Escolar Gratuito, os credenciados
(pessoa física ou jurídica) deverão estar em situação regular perante a Secretaria de Transportes e Mobilidade
Urbana de Guarulhos, nos termos da legislação aplicável.
2.2. O veículo para operar no Programa de Transporte Escolar Gratuito deverá atender toda a legislação federal
e estadual sobre trânsito e segurança veicular, legislação ambiental, legislação municipal de transporte escolar
e ser aprovado em vistoria técnica realizada no Detran e na Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana ou
órgão por ela indicado.
2.2.1. Poderão participar veículos convencionais (sem adaptações para atendimento de alunos sem mobilidade
reduzida).
2.3. As pessoas físicas ou jurídicas interessadas na prestação dos serviços de transporte de alunos do
Programa de Transporte Escolar Gratuito deverão preencher a Solicitação de Credenciamento conforme
Anexo I-A e Anexo I-B, observando as demais condições estabelecidas no item 3.4. do Capítulo III.

CAPITULO III – DAS CONDIÇÕES PARA O CREDENCIAMENTO
3.1. As pessoas físicas ou jurídicas interessadas na prestação do serviço de transporte de alunos do Programa
de Transporte Escolar Gratuito, poderão comparecer pessoalmente ou enviar pelos correios, os documentos
relacionados no item 3.4., e obedecidos os termos do item 3.3.1. deste Regulamento, no Departamento de
Serviços Gerais da Educação, no horário das 09h00 às 16h00, de segunda a sexta-feira, exceto em finais de
semanas, feriados e pontos facultativos,sito à Rua Claudino Barbosa, 313, Macedo, Guarulhos, CEP: 07113-040.
3.2. Os envelopes, contendo os documentos deverão ser apresentados em invólucros indevassáveis, lacrados
e rubricados no fecho.
3.3.A documentação indicada deverá ser apresentada em uma única via, com folhas numeradas sequencialmente,
a partir do número 1 (um) e sem folhas soltas, sendo que a primeira folha será o índice. Toda a documentação
deverá estar em língua portuguesa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas e dentro de um único envelope
lacrado, escrito no seu anverso o seguinte:
CREDENCIAMENTO Nº ______/______
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº __________/_____
Objeto: Credenciamento para prestação de serviço no programa de transporte escolar gratuito do
Município de Guarulhos
RAZÃO SOCIAL/CNPJ ou NOME/CPF
3.4. Os documentos, todos em validade e necessários para o credenciamento são:
3.4.1. Para condutor pessoa física:
3.4.1.1. Solicitação de Credenciamento, conforme Anexo I-A;
3.4.1.2. Cópia autenticada da cédula de identidade (RG);
3.4.1.3. Comprovante de Situação Cadastra no CPF;
3.4.1.4. Cópia autenticada da Carteira Nacional de Habilitação – CNH, na categoria “D” ou superior, em plena
vigência emitida em nome da pessoa física que será condutora do veículo, com a anotação prevista no artigo
nº 33, parágrafo 4º, da Resolução CONTRAN nº 168, de 14/12/2004;
3.4.1.5. Cópia simples de Comprovante recente de residência atualizado com indicação do CEP (conta de luz,
água, gás, telefone fixo);
3.4.1.6. Cópia simples do Certificado de Licenciamento do Veículo (CRLV) com o qual prestará os serviços;
3.4.1.7. Cópia simples do Cadastro Municipal de Condutor “Escolar”;
3.4.1.8. Cópia simples da Autorização do Transporte Escolar (alvará) emitido pela Secretaria de Transportes e
Mobilidade Urbana;
3.4.1.9. Prova de regularidade fiscal emitida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à
Dívida Ativa da União (DAU) por ela administrados, inclusive créditos tributários relativos às contribuições
sociais, conforme Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751 de 02 de outubro de 2014;
3.4.1.10. Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual, mediante a apresentação da Certidão
Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria Estadual da
Fazenda
3.4.1.11. Atestado médico comprovando estar apto a trabalhar em transporte escolar, datado, com nome,
número do CRM e assinado pelo profissional que avaliou o estado físico do condutor, expedido com no máximo
30 dias – original;
3.4.1.12. Certidão Negativa do Registro de Distribuição Criminal do Condutor, relativamente aos crimes de
homicídio, roubo, estupro e corrupção de menores, renovável a cada 05 (cinco) anos, nos termos do Artigo 329
do Código de Trânsito Brasileiro – original;
3.4.1.13. Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal, mediante a apresentação da Certidão
Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Mobiliários, expedida pela Secretaria Municipal da
Fazenda;
3.4.1.13.1. Caso o interessado a ser credenciado possua mais de um registro no Cadastro Mobiliário, deverá
apresentar Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Mobiliários, relativa a cada
cadastro que possua, original;
3.4.1.14. Prova de regularidade trabalhista, com a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
– CNDT, original;
3.4.1.15. Declaração, sob as penas da lei, de que o interessado se encontra em situação regular perante o
Ministério do Trabalho, nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei 8.666/93, conforme constante no anexo IX,
no que se refere a observância do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal do Brasil;
3.4.1.16. Cópia simples do Certificado de curso de treinamento e orientação de condutores no transporte
escolar de crianças com deficiência e mobilidade reduzida, na forma da legislação que regula a matéria;
3.4.1.17. Declaração, sob as penas da lei, subscrita pela pessoa interessada na prestação de serviços no
Programa de Transporte Escolar Gratuito que é a única responsável pelo pagamento de todos os débitos
trabalhistas, fiscais e previdenciários relativos a prestação dos serviços, em especial os encargos referentes
ao monitor, nos termos do artigo 71 da Lei Federal nº 8.666/93, conforme anexo III;
3.4.1.18. Indicação do veículo escolar constante da Autorização do Transporte Escolar (Alvará) que será
utilizado na prestação do serviço de transporte escolar gratuito conforme segue:
Nome do interessado  
Placa: ____________ Ano/Modelo: _____________
Tipo:______________ Capacidade: _________
Licenciada ano: _____________
3.4.1.19. Cópia autenticada (frente e verso) do cartão de vistoria emitido pelo DETRAN.
3.4.1.20. Certidão de Prontuário da Carteira Nacional de Habilitação emitido pelo DETRAN do condutor que
prestará os serviços.
3.4.1.21. Certificado de regularidade perante ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, original;
3.4.2.22. Declaração, sob as penas da lei, subscrita por seu representante legal, de que a pessoa jurídica
interessada na prestação de serviços no Programa de Transporte Escolar Gratuito atende às normas relativas
à saúde e segurança no trabalho, conforme anexo VI;
3.4.2. Para pessoa jurídica:
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3.4.2.1. Solicitação de Credenciamento, conforme Anexo I-B;
3.4.2.2. Cópia autenticada do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado da
pessoa jurídica, bem como, ficha de breve relato. Se houver anotações na ficha de breve relato, deverá ser
fornecida a correspondente certidão de objeto e pé da referida anotação;
3.4.2.3. Cópia autenticada do registro comercial, no caso de empresa individual;
3.4.2.4. Cópia autenticada do comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ, da
Receita Federal do Brasil ou via original obtida na internet;
3.4.2.5. Cópia simples do(s) Certificado(s) de Licenciamento(s) do(s) Veículo(s) – CRLV;
3.4.2.6. Cópia autenticada da Autorização do Transporte Escolar de cada veículo;
3.4.2.7. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Mobiliários, relativo ao domicilio ou sede da empresa,
pertinente ao seu ramo de atividade com o objeto do presente Regulamento, original;
3.4.2.8.Certificado de regularidade perante ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, original;
3.4.2.9. Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal, mediante a apresentação da Certidão
Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Mobiliários, expedida pela Secretaria Municipal da
Fazenda;
3.4.2.9.1. Caso o interessado a ser credenciado possua mais de um registro no Cadastro Mobiliário, deverá
apresentar Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Mobiliários, relativa a cada
cadastro que possua, original;
3.4.2.10. Prova de regularidade fiscal emitida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais
e à Dívida Ativa da União (DAU) por ela administrados, inclusive créditos tributários relativos às contribuições
sociais, conforme Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751 de 02 de outubro de 2014;
3.4.2.11. Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual, mediante a apresentação da Certidão
Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria Estadual da
Fazenda
3.4.2.12. Prova de regularidade trabalhista, com a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
– CNDT, original;
3.4.2.13.Declaração, sob as penas da lei, de que o interessado se encontra em situação regular perante o
Ministério do Trabalho, nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei 8.666/93, conforme constante no anexo IX,
no que se refere a observância do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal do Brasil;
3.4.2.14. Declaração, sob as penas da lei, subscrita por seu representante legal, de que a pessoa jurídica
interessada na prestação de serviços no Programa de Transporte Escolar Gratuito atende às normas relativas
à saúde e segurança no trabalho, conforme anexo VI;
3.4.2.15. Declaração, sob as penas da lei, subscrita pelo seu representante legal, de que a pessoa jurídica
interessada na prestação de serviços no Programa de Transporte Escolar Gratuito é a única responsável pelo
pagamento de todos os débitos trabalhistas, fiscais e previdenciários relativos a prestação de serviços, em
especial os encargos referentes aos motoristas e aos monitores, nos termos do artigo 71 da Lei Federal nº
8.666/93, nos termos do anexo III;
3.4.2.16. Relação do(s) veiculo(s) que será(ão) usado(s) na prestação de serviços no Programa de Transporte
Escolar Gratuito contendo os itens abaixo relacionados:

- Nome da Empresa – Placa – Ano/Modelo – Tipo – Capacidade – Licenciada ano.
3.4.2.17. Cópia autenticada (frente e verso) do cartão de vistoria emitido pelo DETRAN por veículo colocado
à disposição da prestação de serviços;
3.4.2.18. Atestado médico comprovando que o(s) condutor(es) do(s) veículo(s) está(ão) apto(s) a realizar(em)
a prestação de serviços de que trata o credenciamento, datado, com nome, número do CRM e assinado pelo
profissional que avaliou o estado físico do(s) condutor(es) indicado(s), expedido com no máximo 30 dias,
original;
3.4.2.19. Cópia simples do Certificado de curso de treinamento e orientação de condutores no transporte
escolar de crianças com deficiência e mobilidade reduzida, na forma da legislação que regula a matéria.
3.4.2.20. Documentos a serem apresentados na assinatura do contrato:
3.4.2.20.1. Indicação do(s) condutor(es) do(s) veículo(s), acompanhada de comprovação de sua habilitação,
mediante entrega de cópia autenticada da(s) respectiva(s) Carteira(s) Nacional de Habilitação – CNH, na
categoria “D” ou superior, em plena vigência, com a anotação prevista no artigo nº 33, parágrafo 4º, da
Resolução CONTRAN nº 168, de 14/12/2004, e o Cadastro Municipal de Condutor “Escolar”, emitido pela
Secretaria de transportes e Transito e Certidão de Prontuário da Carteira Nacional de Habilitação de cada
condutor;
3.4.2.20.2. Certidão Negativa do Registro de Distribuição Criminal dos Condutores, relativamente aos crimes
de homicídio, roubo, estupro e corrupção de menores, renovável a cada 05 (cinco) anos, nos termos do artigo
nº 329 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, original;
3.5. Quando não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, serão aceitas como válidas as
expedidas até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores à data de apresentação da respectiva
documentação.
3.6. Os documentos acima referidos poderão ser apresentados em cópia simples, no original, ou por qualquer
processo de cópia, autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração ou publicação em
órgão da imprensa oficial, à exceção dos documentos gerados automaticamente pelos Sistemas Previdenciário/
Fiscal e outros, conforme determinado neste Regulamento.
3.6.1.As autenticações poderão ser feitas pelos membros da Comissão mediante cotejo da cópia original;.
3.7. A ausência de documentos ou a apresentação destes de forma incorreta, ilegível, com validade vencida
implicará em não credenciamento para a prestação de serviços. Constatada inconsistência ou a falta de documentos
necessários ao credenciamento, a Administração facultará ao interessado a reapresentação dos documentos no
prazo de 05 (cinco) dias úteis da data da intimação publicada no Diário Oficial de Guarulhos (DO).
3.8. O recebimento da documentação não implicará na expedição do Termo de Adesão, o que somente será
procedido se demonstrado o atendimento e conformidade com os requisitos previstos neste Regulamento e
seus anexos.
3.9. Após análise da documentação apresentada e verificação de atendimento dos requisitos previstos neste
Regulamento, será publicado no Diário Oficial de Guarulhos (DO) a relação das pessoas físicas e jurídicas
credenciadas à prestação de serviços de transporte escolar da Rede Municipal de Ensino, no âmbito do
Programa de Transporte Escolar Gratuito, nos termos da Lei Municipal 6560/09 e demais legislações que
regulam a matéria.
3.9.1. Eventuais recursos administrativos serão dirigidos ao Diretor do Departamento de Serviços Gerais da
Educação, por intermédio da comissão especial do Credenciamento, a ser instituída pelo Senhor Secretário de
Educação, na forma e prazo previstos pelas disposições legais, devendo ser protocolados na Secretaria de
Educação.
3.10. Preenchidas as exigências contidas no Regulamento de Credenciamento, o referido processo será
homologado pela autoridade competente que habilitará os interessados para firmarem os respectivos Termos
de Adesão ao Credenciamento.

CAPITULO IV – DA ASSINATURA DO TERMO DE ADESÃO AO CREDENCIAMENTO, CONTRATO E
EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

4.1.Os credenciados serão convocados para assinar, em até 05 (cinco) dias úteis contados publicação da
convocação no Diário Oficial de Guarulhos, o Termo de Adesão ao Credenciamento para a prestação de
serviços de transporte escolar do Programa de Transporte Escolar Gratuito, o que significa ter cumprido todas
as exigências para o serviço de Transporte Escolar;
4.1.1. Existência de demanda dos serviços objeto deste Credenciamento em Unidade Escolar de seu interesse,
conforme relação constante no item 1.4. deste Regulamento e indicada na Solicitação de Credenciamento,
Anexo I-A e I-B.
4.1.2. As listas de todos os credenciados junto às Unidades Escolares serão disponibilizadas às mães, pais ou
responsáveis legais dos alunos por meio de fixação no mural das escolas.
4.1.3. Caberá a mãe, pai ou responsável legal do aluno escolher o credenciado de sua preferência, disponibilizando
o Termo de Autorização e de Ciência de Demanda de Transporte Escolar (Anexos II-A ou II-B), devidamente
assinado. Este Termo deverá ser assinado em 04 (quatro) vias, sendo uma via para o responsável do aluno,
uma via para o credenciado, uma via para Unidade Escolar e uma via para a Divisão Administrativa de
Transporte Escolar.
4.1.3.1. Eventual pedido de substituição do transportador escolar credenciado, apresentado pela mãe, pai ou
responsável legal, deverá ser feito justificando e fundamentando os motivos do pedido de substituição, o qual
será analisado pela Divisão Administrativa de Transporte Escolar, utilizando todos os meios de apuração da
veracidade das razões apresentadas para substituição, podendo deferir ou indeferir o pedido, cabendo recurso
ao Diretor do Departamento de Serviços Gerais da Educação.
4.1.3.2. No caso de solicitação de substituição sem motivos pertinentes, estes serão indeferidos pelo
Departamento de Serviços Gerais da Educação e o aluno permanecerá com o transportador escolar credenciado,
até o final do ano letivo.
4.1.4. De posse dos Termos de Autorização e de Ciência de Demanda de Transporte Escolar (Anexos II-A ou
II-B), o credenciado levará para a Unidade Escolar responsável, que consolidará todas as informações (relação
dos alunos que serão transportados pelo credenciado), remetendo esta relação à Divisão Administrativa de
Transporte Escolar, e assegurando a inexistência de duplicidade das informações (um aluno sendo transportado
por mais de um credenciado).
4.1.5. Os Termos de Autorização e de Ciência de Demanda de Transporte Escolar deverão ser entregues no
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da emissão do referido Termo pela mãe, pai ou responsável
legal na Unidade Escolar a qual está vinculado.
4.1.6. Confirmada a demanda, o credenciado assinará o Contrato de Prestação de Serviços, que gera o vínculo
ao Programa de Transporte Escolar Gratuito, assumindo o compromisso de transportar a demanda que se
vinculou, ficando no aguardo da emissão da Ordem de Serviço (OS) que será emitida em até 04 (quatro) dias
após a assinatura do contrato, pela Divisão Administrativa de Transporte Escolar.

4.1.7. Assinada a Ordem de Serviço (OS), inicia-se a obrigatoriedade do Credenciado transportar os alunos
contidos na respectiva ordem de serviço, bem como a obrigatoriedade de remuneração pelos serviços
prestados pela Credenciante.
4.1.8. A Ordem de Serviço (OS) deverá ser emitida em até 04 (quatro) dias após a assinatura do Contrato de
Prestação de Serviços, pela Divisão Administrativa de Transporte Escolar.
4.1.9. A confirmação da demanda de transporte escolar será de responsabilidade das Unidades Escolares, a
gestão do contrato (emissão dos Termos de Adesão ao Credenciamento e Ordens de Serviços) será de
responsabilidade do Departamento de Serviços Gerais da Educação e o Contrato de Prestação de Serviços do
Departamento de Licitações e Contratos.
4.1.10. No caso do credenciado desistir da demanda por entender que a relação receita/custos não seja viável,
a Unidade Escolar disponibilizará aos pais ou responsáveis a relação de credenciados disponíveis para escolha,
ressaltando que neste caso, caberá ao credenciado contratado escolhido obter um novo Termo de Autorização e
Ciência de Demanda de Transporte Escolar, anexo II-A e II-B, junto aos pais ou responsáveis do aluno.
4.1.11. No caso de desistência, desde que o credenciado prestador de serviço não tenha incorrido em nenhuma
infração passível de descredenciamento, o mesmo será mantido na relação de credenciados, podendo participar
novamente do processo de distribuição da demanda conforme autorização dos responsáveis dos alunos.
4.1.12. Ocorrendo o fato previsto no item 4.1.10., e não havendo vagas de assento disponíveis em outros
veículos, caberá a Divisão Administrativa de Transporte Escolar atribuir a demanda a um dos credenciados
contratados e dispõe de vaga de assento em seu veículo, respeitando a possibilidade logística de atendimento
ao aluno, sem comprometer a qualidade do serviço, cumprimentos de horários e das regras contidas neste
Termo de Referência.
4.1.13. Caso haja demanda de transporte de alunos do Programa não atendida, a Divisão Administrativa de
Transpor te Escolar convocará os demais credenciados contratados, respeitando sempre que possível, a
proximidade da Unidade Escolar originalmente de seu interesse, para propor o complemento de sua relação de
alunos. Havendo mais do que um credenciado interessado, a vaga será sorteada, em ato público, entre os
vários pretendentes.
4.1.14. Em caso de descumprimento do item 4.1.6., será atribuída ao credenciado a multa prevista no item 7.8
deste Regulamento de Credenciamento.
4.1.15. No caso do item 4.1.13, o credenciado que absorver a demanda deverá providenciar o Termo de
Autorização e de Ciência de Demanda de Transporte Escolar assinado pela mãe, pai ou responsável legal do
aluno, conforme anexos II-A e II-B.
4.1.16. A não exclusividade prevista neste Regulamento de Credenciamento é a liberdade conferida pela
Credenciante ao Credenciado de transportar outros alunos que não possuem direito ao transporte escolar no
âmbito do Programa de Transporte Escolar Gratuito, sendo remunerado diretamente por quem contratar os
serviços de transporte escolar para os assentos restantes do veículo para aumentar seus rendimentos, mas
de forma que não interfira no cumprimento integral das regras contidas neste Termo de Adesão.
4.2.A critério do poder público, havendo a necessidade de aprimoramento dos métodos e instrumentos de
controle da operação de transporte escolar e visando otimizar e racionalizar a logística do transporte de alunos,
os veículos poderão ser equipados com dispositivo eletrônico de Sistema de Posicionamento Global – GPS,
bem como com equipamento validador embarcado, permitindo coleta de dados de quilometragem percorrida,
alimentação de sistema eletrônico de pagamento dos serviços, controle e registro dos alunos transportados a
cada viagem realizada e roteirização dos percursos, devendo tais dados estarem disponíveis para acesso,
controle e gestão da equipe técnica da Secretaria Municipal de Educação.
4.3. Os documentos elencados nos itens 3.4.1.e 3.4.2. deste Regulamento deverão ser reapresentados pelos
Credenciados ou a pedido da Divisão Administrativa de Transporte Escolar sempre que necessário ou quando
sofrerem alterações de qualquer natureza.
4.4. No caso de pessoa jurídica, os condutores e monitores indicados por ocasião do credenciamento deverão
ser os mesmos que prestarão serviços de transporte escolar de que trata este Regulamento, admitindo-se a
substituição destes, por profissionais de experiência equivalente ou superior e desde que submeta os documentos
pertinentes à deliberação prévia da Administração. No caso de pessoa física, admitir-se-á a sua substituição
excepcional em casos de necessidade por motivos de saúde, nos termos da lei, por preposto, desde que por
profissional com experiência similar ou superior ao credenciado, e que atenda as condições estabelecidas no
item 3.4.1. deste instrumento, por um período máximo de 30 (trinta) dias.
4.4.1. Para a substituição prevista no item 4.4., o credenciado, pessoa física ou jurídica, deverá solicitar a
substituição com no mínimo 48 horas de antecedência. Casos emergenciais não previstos deverão ser
informados no de imediato e a prestação dos serviços pelo substituto só iniciará após a devida apresentação
dos documentos contidos nos itens 3.3. e 3.4. e subitens.
4.5. Para fins de assinatura do Contrato, os credenciados deverão comprovar:
I-No caso de pessoa jurídica que os motoristas e monitores indicados mantém vínculo empregatício com esta;
II -Em se tratando de pessoa física a comprovação de que o monitor, que auxiliará na prestação dos serviços,
mantém vínculo empregatício com o credenciado.
4.6. Para fins de atendimento do item 4.5. a comprovação do vínculo profissional poderá ser feita com os
seguintes documentos:
4.6.1. Cópia autenticada da Carteira de Trabalho (CTPS) em que conste o credenciado como contratante;
4.6.2. Cópia do contrato social, ato constitutivo ou estatuto do credenciado em que conste o motorista ou
monitor como sócio dirigente;
4.6.3. Para fins de atendimento do item 4.5.a comprovação do vínculo profissional poderá se dar nos termos
da Súmula nº 25 – TCESP*
* SÚMULA Nº 25 - Em procedimento licitatório, a comprovação de vínculo profissional pode se dar mediante
contrato social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo possível
a contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela
execução dos serviços.
4.7. Indicação do representante legal do credenciado quando pessoa jurídica que assinará a Ordem de Serviço,
acompanhada de cópia autenticada da cédula de identidade (RG) e do comprovante se Situação Cadastral no CPF.
4.8. O monitor, cuja a função é a de permanecer no veículo durante todo o trajeto, auxiliando os alunos no
embarque e desembarque do veículo, bem como, zelando por sua segurança, será indicado pelo credenciado,
por ocasião da contratação, na forma estabelecida neste instrumento, devendo atender aos seguintes requisitos:
4.8.1. Ter idade mínima de 16 (dezesseis) anos;
4.8.2. Ter capacitação física e mental para execução dos serviços;
4.8.3. Atestado médico comprovando que o(s) monitor(es) do(s) veiculo(s) está(ão) apto(s) a realizar(em) a prestação
dos serviços de que trata o credenciamento, datado, com nome, número do CRM e assinado pelo profissional que
avaliou o estado físico do(s) monitor(es) indicado(s), expedido com no máximo 30 (trinta) dias, original;
4.8.4. Apresentar Certidão Negativa do Registro de Distribuição Criminal do(s) monitor(es), relativamente aos
crimes de homicídio, roubo, estupro e corrupção de menores, renovável a cada 05 (cinco) anos, nos termos do
artigo 329 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), original;
4.8.5. Comprovar o atendimento ao disposto na Lei Municipal nº 6768/10, apresentando os comprovantes
relativos ao curso específico obrigatório de treinamento e orientação de condutores e auxiliares no transporte
escolar de crianças com deficiência e mobilidade reduzida.
4.8.6. O monitor indicado na forma prevista neste item poderá ser substituído, durante a vigência do contrato,
mediante prévia e expressa autorização da Divisão Administrativa de Transpor te Escolar, desde que
comprovadamente preenchidos os requisitos estabelecidos no item 4.8. e seus subitens.

CAPÍTULO V – DO VALOR A SER PAGO PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DAS CONDIÇÕES DE
PAGAMENTO.

5.1. Pelos serviços prestados a Administração pagará ao credenciado o valor único de R$ 163,06 (cento e
sessenta e res reais e seis centavos) por mês, por aluno, quando vaga convencional (sem mobilidade
reduzida), observando o disposto no item 5.7.
5.2. O valor mensal estabelecido no item 5.1. refere-se ao trajeto diário compreendendo o transporte do aluno
de sua residência à escola e da escola à sua residência para o ensino regular.
5.2.1. Atividades extra curriculares que demandem a necessidade adicional de transporte não estão inclusas
nos valores pagos nas atividades de turno regular e serão pagas adicionalmente, conforme valor mensal
estabelecido no item 5.1. deste Regulamento.
5.2.2. Casos especiais serão tratados à parte, por meio de anexos ao Contrato de Prestação de Serviços.
5.2.3. O valor de R$ 163,06 (cento e sessenta e três reais e seis centavos) refere-se ao assento destinado ao
transporte escolar de 01 (um) aluno, que ocupe um assento, no trajeto de sua residência à escola e da escola
a sua residência no período compreendido de 01 (um) mês, sendo o mês de 28 (vinte e oito), 29 (vinte e nove),
30 (trinta) ou de 31 (trinta e um) dias.
5.2.3.1. Durante o período de 12 (doze) meses, o assento fica a disposição do aluno que está destinado a
utilizá-lo para o turno regular a que está matriculado e necessita do transporte escolar do Programa de
Transporte Escolar Gratuito.
5.2.3.2. Se não houver aula, não haverá desconto do valor porque o assento ficou reservado e o responsável
pelo transporte escolar do aluno não deu causa a essa não utilização do assento para a ocasião ao qual estava
destinado.
5.2.3.3. Alunos que ocuparem mais de um assento, comprovadamente, demonstrado, terá a remuneração do
responsável pelo transporte escolar, paga multiplicando-se o valor mensal pelo número de assentos ocupados.
5.2.3.3.1. Poderá ser utilizada foto demonstrando a ocupação dos assentos ou estudo técnico de profissional
que estabeleça a área necessária para o transporte escolar do aluno que, por razões especiais necessitam de
área adequada para ser transportado garantindo níveis de segurança para si e para outros alunos transportados
no mesmo veículo.
5.2.3.4. Alunos que demandem frequência para as salas de apoio fora do turno regular serão pagos pelo valor
mensal multiplicados pelos assentos ocupados, considerando os critérios fixados nos itens anteriores.
5.2.3.5. No período de férias e de recesso escolar, os assentos dos veículos destinados ao transporte escolar
de alunos ficarão à disposição da Secretaria de Educação para convocação de atividades de reforço escolar,
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de atividades complementares ao currículo regular e de atividades culturais, esportivas e recreativas, devendo
o contratado manter o veículo, condutor e monitor neste período, a credenciante remunerará o contratado
conforme valor estabelecido no item 5.1., com base na quantidade de alunos vinculados ao seu Contrato de
Prestação de Serviço.
5.2.3.6. O valor estabelecido no item 5.1. independe da quantidade de dias no mês que o aluno será transportado,
pois o assento fica reservado para o seu transporte.
5.3. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias subsequentes ao período da prestação dos
serviços e recebimento da nota fiscal ou Recibo de Pagamento a Autônomo (RPA), considerando como período
dos serviços executados do primeiro ao ultimo dia de cada mês.
5.4. O pagamento do valor contratado pelos serviços efetivamente executados será efetuado mensalmente,
por crédito em conta corrente, preferencialmente em agência do Banco Bradesco S/A, indicada pelo Credenciado.
5.5. O Credenciado, pessoa física ou jurídica, deverá obrigatoriamente a cada mês apresentar o Recibo de
Pagamento a Autônomo (RPA) ou nota fiscal do serviço prestado.
5.6. Da remuneração bruta calculada, serão retidos na fonte pela Administração, o Imposto de Renda, a
contribuição do INSS e o SEST/SENAT, calculados conforme legislação vigente: Lei 7713 de 22/12/1988 e 8981
de 20/01/1995, e nos termos do Decreto 3265 de 29/11/1999 e Decreto 4032 de 26/11/2001, aplicáveis à
contratação de serviços de pessoa física para transporte escolar.
5.6.1. Quando aplicável às pessoas jurídicas será retido o Imposto de Renda.
5.7. Os pagamentos mencionados nas cláusulas anteriores representam a única remuneração que o condutor
credenciado terá direito pela execução da prestação dos serviços objeto do credenciamento e do Termo de Adesão.
5.8. Adicional por distância:
5.8.1. Para o aluno que resida a partir de 6 (seis) quilômetros da Unidade Escolar em que estiver matriculado,
será concedido o adicional de distância no valor de R$ 0,75 (setenta e cinco centavos) por quilometro, por aluno
transportado.
5.8.1.1. O cálculo da distância entre a residência do aluno até a Unidade Escolar será realizado pela Divisão
Administrativa de Transporte Escolar da Secretaria de Educação por meio de georreferenciamento.
5.8.1.2. O endereço georreferenciado, citado no item 5.9.1.1., será o endereço que consta no cadastro do aluno.
5.8.1.3. As Unidades Escolares deverão comunicar à Divisão Administrativa de Transporte Escolar o nome dos
alunos com os endereços para avaliação da distância e cálculo a ser pago ao credenciado.
5.8.2. Procedimentos para cálculo em casos de endereços não georreferenciados:
5.8.2.1. Para alunos cujos endereços não forem georreferenciados, o cálculo da distância será realizado pela
Divisão Administrativa de Transporte Escolar, usando todos os meios necessários.
5.89.2.2. A distância dos endereços georreferenciados até a Unidade Escolar deverão ser aferidos pelo Site
Google Maps, utilizando a rota “carro”. Havendo mais que uma opção de rota, dever-se-á considerar a rota de
menor distância de carro.
5.8.2.3. Em casos de endereços não localizados pelo Google Maps, poderão ser utilizados outros recursos,
como GPS para aferição da distância, ou ainda vistoria “in loco”.
5.8.2.4. A distância será contabilizada para fins de pagamento apenas uma vez, pois ela é única por aluno, não
devendo ser considerada a duplicidade do trajeto. Exemplo: distância dada pelo Google Maps: (residência –
Unidade Escolar) 6,3 Km. Esta é a distância que deverá ser registrada.
5.8.2.5. As rotas serão traçadas e as distâncias registradas uma única vez por aluno, considerando o trajeto
de ida e volta, salvo se houver alteração do endereço do mesmo. O procedimento deverá ser adotado para cada
novo aluno atendido durante o ano letivo.
5.8.2.6. O valor de R$ 0,75 (setenta e cinco centavos) será pago:
5.8.2.6.1. Por quilometro e a partir de 6,0 Km (distância residência – Unidade Escolar)
5.82.6.2. Por aluno por mês
5.8.2.7. A Divisão Administrativa de Transporte Escolar deverá convocar o credenciado e informar a distância
aferida do(s) aluno(s) transportado(s) por cada credenciado, que cientes dos critérios adotados para o Adicional
de Distância, validarão as mesmas. Caso haja discordância, o credenciado deverá justifica-la e os ajustes serão
feitos desde que comprovada a inconsistência na aferição da Divisão Administrativa de Transporte Escolar.
5.9. Procedimentos para o registro da Distância Adicional:
5.9.1. As distâncias georreferenciadas ou calculadas deverão ser registradas na Ficha de Validação e, conforme
Anexo VIII.
5.9.1.2. Na coluna “Distância entre a residência e a Unidade Escolar” dever-se-á registrar a distância calculada
pelo Google Maps ou outro meio de todos os alunos transportados pelo condutor credenciado.
5.9.1.3. O registro da distância deverá ser idêntico a “menor rota” (carro) traçada pelo Google Maps.
5.9.1.4. A coluna “Adicional por Distância – Km” deverá ser preenchida somente para os alunos que residem
a partir de 6,0 Km, contabilizando o adicional por quilometragem.
5.9.1.5. Para fins de cálculo de apontamento para o Adicional de Distância será considerado o quilometro
inteiro conforme exemplo a seguir:
DISTÂNCIA (Residência – Unid. Escolar) ADICIONAL DE DISTÂNCIA – KM
6,1 até 7,0 Km 1 Km
7,1 até 8,0 Km 2 Km
8,1 até 9,0 Km 3 Km
9,1 até 10,9 Km 4 Km
E assim sucessivamente...
5.10. O Adicional por Distância também deverá ser considerado para os atendimentos complementares, que
ocorrem em horário diverso do período regular.
5.11. O Adicional por Distância será contabilizado uma única vez para casos de alunos que ocupem 2 (dois) ou
mais assentos.
5.12. Para fins de liquidação e pagamento de despesas, deverão ser atendidas as exigências constantes na
Portaria 03/2017-SF, publicada no Diário Oficial do Município de Guarulhos em 20/01/2017, páginas 22 e 23, que
poderá ser consultada em www.guarulhos.sp.gov.br.

CAPÍTULO VI – DOS PRAZOS
6.1. O Credenciamento permanecerá aberto a participação de todos aqueles que se interessarem pela prestação
de serviço de transpor te escolar do Programa de Transpor te Escolar Gratuito, devendo os interessados
observarem e atenderem as exigências e condições técnicas e legais estabelecidas neste Regulamento e seus
anexos, a partir de sua publicação.
6.2. O Contrato de Prestação de Serviços terá prazo de duração de 12 (doze) meses, a contar da data da sua
assinatura, podendo ser prorrogado até completar 60 (sessenta) meses, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93.

CAPÍTULO VII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1. Os interessados no Credenciamento poderão solicitar informações ou esclarecimentos, desde que por
escrito, ao presidente da Comissão Técnica Especial e encaminhadas ao Departamento de Serviços Gerais da
Educação – Divisão Administrativa de Transporte Escolar, sito à Rua Claudino Barbosa, 313 – Macedo –
Guarulhos/SP – CEP 07113-040 ou ainda através do e-mail: credenciamento.teg@gmail.com.
7.2. Solicitações de informações ou esclarecimentos deverão conter a identificação completa pessoa física ou
jurídica.
7.2.1. Na solicitação será obrigatória a menção a documento pessoal, em se tratando de pessoa física, e de
CNPJ, em se tratando de pessoa jurídica, mais nome para contato, endereço, telefone e endereço eletrônico.
7.2.2. A Comissão responderá às questões formuladas pelos participantes.
7.2.3. Não serão reconhecidas as solicitações de esclarecimentos subscritas por representantes não habilitados
legalmente.
7.3.Os interessados que não forem credenciados por apresentarem documentação incompleta, ilegível, rasurada,
poderão retira-la em até 40 (quarenta) dias da sua entrega na Secretaria de Educação – Departamento de
Serviços Gerais da Educação – Divisão Administrativa de Transporte Escolar, sito à Rua Claudino Barbosa, 313
– Macedo – Guarulhos/SP. Após este período, os documentos não retirados serão descartados.
7.4. Caberá aos credenciados observarem, além do presente Regulamento, todas as normas relativas ao
Programa de Transporte Escolar Gratuito, conforme legislação mencionada no item 1.1. do Capítulo I deste
Regulamento.
7.5. O credenciado será o único e exclusivo responsável pelas informações prestadas e disponibilizadas para
o credenciamento, bem como pela atualização de seus dados cadastrais junto ao Departamento de Serviços
Gerais da Educação.
7.6. Por conveniência e oportunidade da Secretaria de Educação, o presente Regulamento poderá ser revogado,
anulado, modificado ou complementado, a qualquer tempo, sem que caiba aos interessados qualquer direito a
indenização, reembolso ou compensação de valores de qualquer espécie.
7.7. O Departamento de Serviços Gerais da Educação poderá a qualquer tempo, promover o descredenciamento
do prestador de serviço, por razões devidamente fundamentada em fatos supervenientes ou conhecidos após
o credenciamento, que importem comprometimento da sua capacidade física, técnica, fiscal ou de postura
profissional de empregados do credenciado ou ainda, que fira o padrão ético ou operacional do trabalho,
respeitados os direitos ao contraditório e ampla defesa.
7.8. Os credenciados poderão solicitar o seu descredenciamento junto ao Departamento de Serviços Gerais da
Educação a qualquer tempo, desde que requerido por escrito e com antecedência mínima de 60 (sessenta)
dias, visto que os serviços não podem sofrer solução de continuidade.
7.9. Será aplicada a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por veículo, pela recusa do credenciado em assinar o
Contrato de Prestação de Serviços, havendo demanda acertada com a mãe, pai ou responsável legal do aluno.

CAPÍTULO VIII – OBRIGAÇÕES DO CREDENCIADO / CONTRATADO
8.1. Sem prejuízo das demais obrigações decorrentes do Termo de Adesão e Contrato de Prestação de
Serviços, inerentes à prestação do serviço, o Credenciado/Contratado estará sujeito às seguintes obrigações:
8.1.1. Manter durante toda a vigência do Contrato de Prestação de Serviços, em compatibilidade com as
obrigações assumidas e com todas as condições de habilitação exigidas no Regulamento de Credenciamento
e seus anexos.
8.1.2. Responder a todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, emolumentos

e contribuições fiscais que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente sobre as atividades decorrentes
do Contrato de Prestação de Serviços, mantendo em seu poder toda a documentação comprobatória dos
pagamentos efetuados, vez que poderá ser exigida a qualquer momento pela Credenciante.
8.1.3. O Credenciado/Contratado é responsável pela execução dos serviços nas condições estipuladas no
Regulamento do Credenciamento e seus anexos e no Contrato de Prestação de Serviços, bem como demais
normas aplicáveis à espécie.
8.1.4.Prestar adequadamente o serviço em conformidade com as normas técnicas de procedimento, atender
os chamados e convocações da Divisão Administrativa de Transporte Escolar e todas as obrigações legais e
contratuais, bem como aos atos normativos e regulamentos a serem expedidos pela Credenciante.
8.1.5. Respeitar as normas do Código de Transito Brasileiro e as Resoluções do CONTRAN.
8.1.6. Respeitar as Leis, decretos, Normas e Orientações Municipais que dispõem sobre a validade de
documentos.
8.1.7. Responder a todo e qualquer dano causado à Credenciante, ao aluno ou a terceiros, sem que a
fiscalização exercida pelo órgão ou entidade competente exclua ou atenue esta responsabilidade.
8.1.8. Não prestar informações de qualquer natureza a terceiros sobre a execução dos serviços e não divulgá-
las por qualquer outra forma, sem prévia e expressa autorização da Credenciante.
8.1.9. Responsabilizar-se pela prestação dos serviços objeto do Contrato de Prestação de Serviços e por
qualquer material ou equipamento necessário ao desempenho de suas atividades, bem como pela sua guarda,
não cabendo a Credenciante qualquer responsabilidade ou obrigação em fornecê-los, salvo os documentos e
informações que dispuser.
8.1.10. Garantir aos empregados ou servidores da Credenciante o acesso a toda e qualquer informações e
documentos necessários à prestação dos serviços.
8.1.11. Comunicar com antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis, os motivos de ordem técnica que
impossibilitem a execução dos serviços ou quando verificar condições inadequadas ou a iminência de fatos
que possam prejudicar a perfeita prestação dos serviços ou a segurança do alunos beneficiados.
8.1.12. Receber os documentos que lhe forem encaminhados pelas Credenciante, assinando o protocolo
respectivo.
8.1.13. Quando solicitado, prestar informações adicionais à Credenciante, comparecendo em suas instalações
sempre que necessário e para isso for convocado.
8.1.14. Não se pronunciar em nome da Credenciante a órgãos da imprensa, sobre quaisquer assuntos relativos
às atividades da mesma, bem como sobre os serviços prestados.
8.1.15. Contratar seguro de acidentes pessoais por aluno transportado.
8.1.16. Comunicar à divisão Administrativa de Transporte Escolar a ausência e substituir:
8.1.16.1. O monitor, comunicar no prazo máximo de até 24 horas e providenciar a substituição em até 02 (dois)
dias úteis.
8.1.16.2. A substituição de que trata o item 8.1.16.1. deverá ser por profissional com experiência similar àquela
apresentada no credenciamento, apresentando a documentação de comprovação ao Departamento de Serviços
Gerais da Educação.
8.1.17. Manter Certificado de Registro Municipal de Condutor válido durante todo o período de vigência do
Contrato de Prestação de Serviços, devendo ser renovado antes do seu vencimento, bem como os demais
documentos necessários a execução da atividade.
8.1.18. Comprovar, a qualquer momento, a regularidade apresentando qualquer documento exigido neste
Regulamento e no Contrato de Prestação de Serviços, tanto fiscal como operacional.

CAPÍTULO IX – OBRIGAÇÕES DA CREDENCIANTE
9.1. São obrigações da Credenciante:
9.1.1. Gerenciar em conjunto com a Unidade Escolar, permanentemente, a prestação dos serviços objeto
deste Regulamento e do Contrato de Prestação de Serviços.
9.1.2. Fornecer ao Credenciado/Contratado, com a devida antecedência, as normas e os padrões técnicos a
serem utilizados em projetos que vierem a ser implantados.
9.1.3. Fornecer ao Credenciado/Contratado todos os dados necessários à completa execução do objeto,
emitindo a Ordem de Serviço (OS) para realização dos serviços.
9.1.4. Efetuar os pagamentos dos serviços efetivamente executados, de acordo com o estabelecido no neste
Regulamento e Contrato de Prestação de Serviços.

CAPÍTULO X – PENALIDADES
10.1. Durante a execução dos serviços, o Credenciado/Contratado deverá observar e cumprir as cláusulas e
itens deste Regulamento de Credenciamento e seus Anexos e do Contrato de Prestação e Serviços, sob pena
de aplicação das sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e neste instrumento, na forma abaixo.
10.2. O Credenciado/Contratado estará sujeito à aplicação das seguintes penalidades, garantido o direito de
ampla defesa:
10.2.1. Multa de 0.5% (meio por cento) incidente sobre o valor do último faturamento mensal, por ocorrência,
no caso de atraso superior a 15 (quinze) minutos em qualquer início de operação (ida ou volta), em relação ao
horário estabelecido para apresentação do veículo.
10.2.2. Multa de 0,5% (meio por cento) incidente sobre o valor do último faturamento mensal, toda vez em que
for constatado que o veículo não se encontra em condições adequadas de higiene, limpeza (interna e externa)
e conservação.
10.2.3. Multa de 1,0% (um por cento) incidente sobre o valor do último faturamento, por ocorrência, toda vez
em que for constatada a falta de adesivo identificador do Programa de Transporte Escolar Gratuito afixado na
parte externa do veículo.
10.2.4. Multa de 1,0% (um por cento) incidente sobre o valor do último faturamento mensal, por ocorrência,
quando o motorista e/ou monitor dirigir-se ao usuário de forma desrespeitosa, recusar-se a percorrer o itinerário
previsto ou, ainda, não executar a contento o serviço que lhe foi determinado na competente Ordem de
Serviço, podendo a CREDENCIANTE rescindir o Contrato de Prestação de Serviços.
10.2.5. Multa de 1,0% (um por cento) incidente sobre o valor do último faturamento mensal, por ocorrência, por
passageiro, constatada a falta de uso de cinto de segurança por qualquer um dos passageiros do veículo.
10.2.6. Multa de 1,0% (um por cento) incidente sobre o valor do último faturamento mensal, por ocorrência,
quando o Credenciado/Contratado deixar de apresentar quaisquer documentos exigidos formalmente pela
CREDENCIANTE.
10.2.7. Multa de 1,0% (um por cento) incidente sobre o valor do último faturamento mensal, por ocorrência,
quando o Credenciado/Contratado deixar de comunicar a Divisão Administrativa de Transporte Escolar a
ausência do monitor e não providenciar a substituição de tal profissional nos prazos fixados nos itens 8.1.16,
8.1.16.1 E 8.1.16.2. A multa será aumentada para 2% (dois por cento) quando a ausência de comunicação a
Divisão Administrativa de Transporte Escolar for superior a 24 horas.
10.2.8. Multa de 5% (cinco por cento) incidente sobre o valor do período restante de vigência do ajuste, pela
inexecução parcial do Contrato de Prestação de Serviços.
10.2.9. Multa de 5% (cinco por cento) incidente sobre o valor do último faturamento, por ocorrência, quando o
veículo do Credenciado/Contratado transitar com motorista que não conste da autorização expressa na Ordem
de Serviço. Na reincidência, a CREDENCIANTE poderá rescindir o Contrato de Prestação de Serviços.
10.2.10.Multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor do último faturamento, por ocorrência, quando o
Credenciado/Contratado transitar com veículo não autorizado na Ordem de Serviço, podendo a CREDENCIANTE
rescindir o Contrato de Prestação de Serviços.
10.2.11. Multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor do último faturamento, por ocorrência, quando
o veículo do Credenciado/Contratado transitar com motorista sem a comprovada experiência exigida no
Regulamento do Credenciamento para prestar o serviço, podendo a CREDENCIANTE rescindir o Contrato de
Prestação de Serviços.
10.2.12. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, pela inexecução total do Contrato de
Prestação de Serviços e aplicada a rescisão.
10.2.12.1. Considera-se inexecução total o não início da prestação dos serviços ou a recusa do Credenciado/
Contratado em fazê-lo, após confirmada a demanda pela Unidade Escolar e emitida a respectiva Ordem de
Serviço pela Divisão Administrativa de Transporte Escolar.
10.3. Na falta temporária do prestador de serviço, desde que por motivo justificado e aceito pela
CREDENCIANTE, será descontado o valor referente ao(s) dia(s) de ausência até o limite máximo de 10 (dez)
dias, sem aplicação de multa, podendo a critério da CREDENCIANTE, ser rescindido o Contrato de Prestação
de Serviços após ultrapassado o limite estipulado, ou esteja causando prejuízo a execução do programa.
10.4. Multa de 1% (um por cento) incidente sobre o valor do último faturamento, por dia, no caso da falta
temporária do prestador de serviço ultrapassar o limite estabelecido no item 10.3 deste ajuste.
10.5. Multa de 10% (dez por cento) sobre o último faturamento, por ocorrência, caso o motorista preste os
serviços com a Carteira Nacional de Habilitação suspensa por decisão judicial ou administrativa e aplicada a
rescisão.
10.6. Multa de 30% (trinta por cento) sobre o último faturamento, por ocorrência, caso o Credenciado/
Contratado pratique qualquer um dos crimes contra a dignidade sexual do aluno, inclusive na sua forma
tentada, podendo ser rescindido o Contrato de Prestação de Serviços e feita comunicação do fato pela
CREDENCIANTE às autoridades competentes, para as providências judiciais cabíveis à espécie.
10.7. O Contrato de Prestação de Serviços também poderá ser rescindido na ocorrência das seguintes
situações, garantido o direito de ampla defesa:
10.7.1. Quando constatada alteração física, psicológica ou mental no motorista ou no monitor oriundas de
embriaguez, uso de entorpecente, álcool ou outras substâncias.
10.7.2. Caso o motorista ou o monitor façam propaganda político-partidária de qualquer espécie durante a
prestação de serviço objeto deste instrumento.
10.7.3. Caso o veículo apresente propaganda político-partidária de qualquer espécie durante a prestação de
serviço objeto deste instrumento.
10.7.4. Caso o motorista ou o monitor façam distribuição durante o período da prestação dos serviços objeto
deste instrumento, de qualquer material publicitário não solicitado pela CREDENCIANTE, com ou sem a
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utilização do veículo para tal evento.
10.7.5. Caso o motorista preste os serviços com a Carteira Nacional de Habilitação suspensa por decisão
judicial ou administrativa.
10.7.6. Deixar o Credenciado/Contratado de cumprir com as obrigações previstas neste Regulamento e ou
Contrato de Prestação de Serviços.
10.7.7. Na ocorrência de qualquer outra situação não prevista neste Regulamento de Credenciamento ou
Contrato de Prestação de Serviços, mas que possa causar prejuízo ao erário municipal.
10.7.8.Sob pena de rescisão automática do Contrato de Prestação de Serviços, o Credenciado/Contratado não
poderá transferir ou subcontratar no todo ou em parte, as obrigações nele assumidas, reconhecendo desde
logo que, quaisquer atos praticados neste sentido são nulos para todos e quaisquer efeitos de direito.
10.7.9. Constituem ainda motivos para rescisão do ajuste, independentemente de interpelação judicial ou
extrajudicial, aqueles previstos no artigo 78, incisos I a XII da Lei Federal nº 8.666/93.
10.7.10. Na hipótese de rescisão administrativa, o Credenciado/Contratado reconhece neste ato, os direitos da
CREDENCIANTE, previstos no artigo 80 da Lei Federal nº 8.666/93.
10.7.11. O Credenciado/Contratado responderá civil e criminalmente pelos danos causados ao erário por dolo
ou culpa.
10.7.12. Salvo ocorrência de caso fortuito ou força maior devida e formalmente justificada e comprovada, o não
cumprimento por parte do Credenciado/Contratado das obrigações assumidas, ou a infringência de preceitos
legais pertinentes, além das penalidades previstas, estará sujeito às penalidades de suspensão temporária
para licitar e contratar com a Administração e/ou declaração de inidoneidade.
10.7.12.1. A penalidade de suspensão temporária de licitar e/ou contratar com a Administração, pelo prazo de
até 02 (dois) anos, poderá ser aplicada em casos de reincidências em descumprimentos de prazo legal ou
contratual, descumprimento parcial ou total de obrigação contratual ou ainda, em caso de rescisão contratual,
mesmo que desses fatos não resultem prejuízos á CREDENCIANTE.
10.7.12.2. A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser aplicada ao Credenciado/Contratado que
descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos resultem prejuízos à
Administração.
10.7.13. As penalidades de suspensão temporária de licitar e contratar com a Administração e de declaração
de inidoneidade poderão ser aplicadas, ainda, ao Credenciado/Contratado que:
10.7.13.1. Sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou
deixe de cumprir suas obrigações fiscais e parafiscais;
10.7.13.2. Tiver praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos do Regulamento de Credenciamento e do
Contrato de Prestação de Serviços;
10.7.13.3. Descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que esses fatos resultem prejuízos
à Administração.
10.7.14. As penalidades de advertência, suspensão temporária e declaração de inidoneidade poderão ser
aplicadas juntamente com a de multa.
10.8. A falta de equipamentos ou recursos materiais e humanos não poderá ser alegada como motivo de força
maior e não eximirá o Credenciado/Contratado das penalidades a que está sujeito pelo não cumprimento das
obrigações estabelecidas neste Regulamento e ou Contrato de Prestação de Serviços.
10.9. A aplicação de qualquer penalidade prevista neste instrumento não exclui a possibilidade de aplicação
das demais, bem como das penalidades previstas em Lei.
10.10. A aplicação das penalidades acima mencionadas deverá ser precedida de notificação extrajudicial ao
Credenciado/Contratado, concedendo prazo de 05 (cinco) dias úteis para defesa prévia, conforme art. 87, § 2º,
c.c. com o art. 109, I, “f ” da Lei Federal nº 8.666/93, junto à Divisão Administrativa de Transporte Escolar.
10.11. A aplicação de penalidade de multa não impede a responsabilidade do Credenciado/Contratado por
perdas e danos causados a CREDENCIANTE ou terceiros, a ser apurado em processo judicial, decorrente de
descumprimento total ou parcial deste instrumento.
10.12. Aos casos omissos se aplicam as disposições pertinentes à Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações
dela decorrentes.
10.13. O presente Regulamento entrará em vigor na data de sua publicação.

CAPÍTULO XI – ANEXOS
11.1. Integram o presente Regulamento:
Anexo I-A – Modelo de Solicitação de Credenciamento - Pessoa Física
Anexo I-B – Modelo de Solicitação de Credenciamento – Pessoa Jurídica
Anexo II-A – Modelo do Termo de Autorização e de Ciência de demanda de Transporte Escolar – Pessoa Física
Anexo II-B – Modelo do Termo de Autorização e de Ciência de demanda de Transporte Escolar – Pessoa
Jurídica
Anexo III – Modelo de declaração de responsabilidade pelo pagamento de débitos trabalhistas
Anexo IV – Valor Estimativo
Anexo V – Modelo de Ordem de Serviço
Anexo VI– Modelo de Declaração de Regularidade perante as Normas Relativas à Saúde e Segurança no
Trabalho.
Anexo VII – Ficha de Validação e Apontamento
Anexo VIII-A– Modelo do Termo de Adesão – Pessoa Física
Anexo VIII-B– Modelo do Termo de Adesão – Pessoa Jurídica
Anexo IX– Modelo de Declaração de Situação Regular perante o Ministério do Trabalho
Anexo X– Relação das Unidades Escolares

ANEXO I-A
SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO – PESSOA FÍSICA

A o
Departamento de Licitações e Contratos
Eu, (nome completo)_______________________________________, nacionalidade _____________________,
estado civil ___________________, natural da cidade de _________________________, portador do RG nº
_______________________ e CPF/MF nº ____________________, residente e domiciliado(a) na
_________________________________________________________, Cidade de ____________________,
telefones: celular __________________, residencial _________________, e-mail
__________________________________________________ venho requerer minha inscrição no
CREDENCIAMENTO nº ___/2020, para a prestação de serviços de transporte de alunos na Unidade Escolar
__________________________________________no âmbito do Programa de Transporte Escolar Gratuito do
Município de Guarulhos, nos termos da Lei Municipal nº 6.560/09, conforme Regulamento de Credenciamento
nº ___/2020.

UNIDADE(S) ESCOLAR(ES) PRETENDIDA(S):
EPG: _____________________________________________________________________________________
EPG: _____________________________________________________________________________________
EPG: _____________________________________________________________________________________
Local e data:
Assinatura: ____________________________
Nome:_______________________________
RG: __________________________________

ANEXO I-B
SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO – PESSOA JURÍDICA

A o
Departamento de Licitações e Contratos
A empresa ______________________________________________________________________________, com
sede na ______________________________________________________________________________, cidade
___________________________, estado _______________, CEP _____________________, inscrita no CNPJ
sob o nº ________________________________, telefone ____________________, celular __________, e-mail
______________________________________________________, vem requerer inscrição no
CREDENCIAMENTO nº ________/2020, para prestação de serviços de transporte escolar de alunos na
Unidade Escolar _________________________________________________, no âmbito do Programa de
Transporte Escolar Gratuito do município de Guarulhos, , nos termos da Lei Municipal nº 6.560/09, conforme
Regulamento de Credenciamento nº ___/2020.

UNIDADE(S) ESCOLAR(ES) PRETENDIDA(S):
EPG: _____________________________________________________________________________________
EPG: _____________________________________________________________________________________
EPG: _____________________________________________________________________________________
(Obs: deverá ser apresentada uma ficha por veículo)
Local e data:
______________________________________
Assinatura do representante legal da empresa
Nome:_______________________________
RG: _________________________________
CPF: ________________________________
Cargo: _______________________________

ANEXO II-A – PESSOA FÍSICA
TERMO DE AUTORIZAÇÃO E CIÊNCIA DE DEMANDA DE TRANSPORTE ESCOLAR

À
Secretaria de Educação
Departamento de Serviços Gerais da Educação
Divisão Administrativa de Transporte Escolar
Eu_________________________________________________, portador(a) do RG nº ___________________ e

do CPF/MF nº ___________________, residente e domiciliado(a) na _________________________________,
nº ______, bairro ____________________, complemento _____________________________, cidade de
Guarulhos, na qualidade de mãe, pai ou responsável legal do aluno ___________________________________
_________________________________________________________, regularmente matriculado na EPG
_____________________________________, situada na (endereço da escola) _________________________
______________________________________________, beneficiário do Programa de Transporte Escolar Gratuito,
nos termos da Lei nº 6.560/09 e Portaria 054/09-SE, AUTORIZO pelo presente que o aluno acima indicado(a)
seja transportado(a) pelo condutor escolar:
Credenciado: _______________________________________________________________________________
Declaro que caso não queira que o credenciado por mim indicado continue a prestar os serviços de transporte
escolar de meu filho, comunicarei as razões e justificativa do pedido de substituição à Unidade Escolar, o qual
será avaliado podendo deferir ou indeferir. Cabendo recurso ao Diretor do Departamento de Serviços Gerais da
Educação.
Guarulhos, _______ de ___________________ de 20___.
____________________________________
Assinatura da mãe, pai ou responsável legal
Eu, _________________________________________________, declaro ciência da demanda de transporte do
aluno ___________________________________________________ acima indicado, fazendo seu transporte
de sua residência até a escola e vice-versa durante o período letivo de 2019 e para as demais atividades
extracurriculares atribuídas pela Secretaria Municipal de Educação.
Guarulhos, _____ de ___________________ de 20___.
____________________________________________
Assinatura do Credenciado
Nome: ______________________________________
RG: _________________________________________
CPF: ________________________________________

ANEXO II-B – PESSOA JURÍDICA
TERMO DE AUTORIZAÇÃO E CIÊNCIA DE DEMANDA DE TRANSPORTE ESCOLAR

À
Secretaria de Educação
Departamento de Serviços Gerais da Educação
Divisão Administrativa de Transporte Escolar
Eu_________________________________________________, portador(a) do RG nº ___________________ e
do CPF/MF nº ___________________, residente e domiciliado(a) na _________________________________,
nº ______, bairro ____________________, complemento _____________________________, cidade de
Guarulhos, na qualidade de mãe, pai ou responsável legal do aluno ___________________________________
_________________________________________________________, regularmente matriculado na EPG
_____________________________________, situada na (endereço da escola) _________________________
______________________________________________, beneficiário do Programa de Transporte Escolar Gratuito,
nos termos da Lei nº 6.560/09 e Portaria 054/09-SE, AUTORIZO pelo presente que o aluno acima indicado(a)
seja transportado(a) pelo condutor escolar:
EMPRESA: _______________________________________________________________________________
Declaro que caso não queira que o credenciado por mim indicado continue a prestar os serviços de transporte
escolar de meu filho, comunicarei as razões e justificativa do pedido de substituição à Unidade Escolar, o qual
será avaliado podendo deferir ou indeferir. Cabendo recurso ao Diretor do Departamento de Serviços Gerais da
Educação.
Guarulhos, _______ de ___________________ de 20___.
____________________________________
Assinatura da mãe, pai ou responsável legal
Eu, _________________________________________________, declaro ciência da demanda de transporte do
aluno ___________________________________________________ acima indicado, fazendo seu transporte
de sua residência até a escola e vice-versa durante o período letivo de 2019 e para as demais atividades
extracurriculares atribuídas pela Secretaria Municipal de Educação.
Guarulhos, _____ de ___________________ de 20___.
____________________________________________
Assinatura do Representante Legal da empresa
Nome: ______________________________________
RG: _________________________________________
CPF: ________________________________________
CARGO:______________________________________

ANEXO III
(Pessoa Física e Jurídica)

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE DÉBITOS
TRABALHISTAS

________________________________ (nome da empresa), inscrito no CNPJ nº ________________, por
intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) ______________________________________, portador da
Carteira de Identidade nº __________________ e inscrito no CPF nº __________________________, DECLARA,
sob as penas da lei, ser o único responsável pelo pagamento de todos os débitos trabalhistas, fiscais e
previdenciários relativos a prestação dos serviços, em especial os encargos referentes ao motorista e ao
monitor, nos termos do artigo 71 da Lei Federal nº 8.666/93.
Guarulhos, ___ de _________ de 20___.
____________________________________________
Assinatura do Representante Legal da empresa
Nome: ______________________________________
RG: _________________________________________
CPF: ________________________________________
CARGO:______________________________________

ANEXO IV
VALORES ESTIMATIVOS

Memória de Cálculo:
Valor Veículo Convencional = R$ 9.294,43
Valor Quilometro rodado = R$ 0,75
Quantidade estimativa de alunos convencionais = 11.000
Quantidade estimativa de alunos acessíveis = 240
Quantidade estimativa de quilometro por aluno = 32,59 Km/mês
VAGA CONVENCIONAL
Quantidade de alunos por veículo = 19 por período X 3 períodos = 57 alunos
Valor por aluno em veículo convencional
(R$ 8.978,44 / 57) = R$ 163,06
Vaga convencional = R$ 163,06 (cento e sessenta e três reais e seis centavos).
Valor estimado total da contratação:
11.000 alunos convencionais X R$ 163,06 = R$ 1.793.660,00 mensal
Total mensal = R$ 1.793.660,00
Total anual = R$ 21.523.920,00? (vinte e um milhões quinhentos e vinte e três mil novecentos e vinte
reais).

ANEXO V
MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO

ORDEM DE SERVIÇO nº ____________________
Contratado: ________________________________________________________________________________
Dados do veículo
Placa: ______________ Ano: _________ Capacidade: ___________
Acessibilidade ( ) Sim – ( ) Não
Condutor: ________________________________________________________________
Monitor : _________________________________________________________________

Objeto:
Contratação para prestação de serviços de transporte escolar para atender alunos com ou sem necessidades
especiais, matriculados na Rede Municipal de Ensino ou entidades conveniadas, nos termos da Lei Municipal
6.560 de 23 de setembro de 2.009, que instituiu o Programa de Transporte Escolar Gratuito no município de
Guarulhos.
Termo de Adesão ao Credenciamento nº ___________

Faz parte desta Ordem de Serviço a relação de alunos transportados, conforme Termo de
Autorização e de Ciência de Demanda de Transporte Escolar

A Secretaria de Educação, por meio do Departamento de Serviços Gerais da Educação, emite a presente
Ordem de Serviço, prevista no Termo de Adesão ao Credenciamento a favor do Contratado acima, que se
obriga a prestar serviços de transporte escolar, conforme Termo de Autorização e de Ciência de Demanda de
Transporte Escolar.
Guarulhos, ____ de _____________ de _______.
________________________________________
Contratado
RG:
________________________________________
Chefe de Divisão
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ANEXO VI
 MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PERANTE AS NORMAS RELATIVAS À SAÚDE E

SEGURANÇA NO TRABALHO
À
PREFEITURA DE GUARULHOS
____________________________________________, inscrito(a) no CPF/CNPJ nº ______________________,
por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) ______________________________________________,
portador da Carteira de Identidade nº _________________________ e inscrito no CPF sob nº
__________________, DECLARA, sob as penalidades cabíveis, que atende, para a prestação de serviços
objeto deste credenciamento, as normas relativas à saúde e segurança no trabalho.
Guarulhos, ___ de _________ de 2020.
____________________________________________
Assinatura do Representante Legal da empresa
Nome: ______________________________________
RG: _________________________________________
CPF: ________________________________________
CARGO:______________________________________

ANEXO VII – FICHA DE VALIDAÇÃO E APONTAMENTO
Nome do Credenciado: ______________________________________________________________________
Unidade Escolar: ________________________V___________________________________________________

 
______________________________________________, DECLARA estar ciente das distâncias, bem como
das disposições no que refere-se ao pagamento do ADICIONAL DE DISTÂNCIA, CONFORME Regulamento
para Credenciamento nº ___/____.
Guarulhos, _______ de _____________________ de ___________.
_________________________________________________
Assinatura do Representante Legal da empresa/credenciado
Nome: ___________________________________________
RG: _____________________________________________
CPF: _____________________________________________
CARGO:___________________________________________

ANEXO VIII-A
TERMO DE ADESÃO AO CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE

ESCOLAR NO AMBITO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE
GUARULHOS.
Pessoa Física

Nome: ____________________________________________________________________________________
CPF: ____________________________________ RG: _________________________________________
Endereço: __________________________________________________________ N º :
_______________
Complemento: ______________________ Bairro: _____________________________________________
 Cidade: _____________________________Estado: ___________________ CEP:_____________-________
Tel: (___) ____________________________   Celular: (___) ____________________________
e-mail: ____________________________________________________________________________________
Li e estou de acordo com os termos do Regulamento para o credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas
para prestação e serviços de Transporte escolar gratuito no município de Guarulhos.
Declaro ainda estar em pleno gozo da capacidade civil e não estou legalmente impedido de firmar contrato com
esta Prefeitura.

Opções de Unidades Escolares para prestação dos serviços:
EPG: ______________________________________________________________________________________
EPG: ______________________________________________________________________________________
EPG: ______________________________________________________________________________________
VEÍCULO:
MARCA: __________________________________ MODELO: ____________________________________
ANO FAB/MOD: ___________________________ PLACA: ______________________________________

QUANTIDADE DE VAGAS DISPONIBILIZADAS: _____________________________________________________
Guarulhos, _______ de _________________________ de 20_____.
Nome: ________________________________________________
CPF: _________________________________________________

ANEXO VIII-B
TERMO DE ADESÃO AO CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE

ESCOLAR
NO AMBITO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS.

Pessoa Jurídica
Razão Social: _______________________________________________________________________________
CNPJ: ____________________________________ I.E.: _________________________________________
Endereço: __________________________________________________________ N º :
_______________
Complemento: ______________________ Bairro: _____________________________________________
Cidade: _____________________________Estado: ___________________ CEP:_____________-________
Tel: (___) __________________   Tel: (___) ________________ Celular: (___) _________________________
e-mail: ____________________________________________________________________________________
Li e estamos de acordo com os termos do Regulamento para o credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas
para prestação e serviços de Transporte Escolar Gratuito no município de Guarulhos.
Declaramos ainda estar em pleno gozo da capacidade civil e não estamos legalmente impedidos de firmar
contrato com esta Prefeitura.

Opções de Unidades Escolares para prestação dos serviços:
EPG: ______________________________________________________________________________________
EPG: ______________________________________________________________________________________
EPG: ______________________________________________________________________________________
VEÍCULO:
MARCA: __________________________________ MODELO: ____________________________________
ANO FAB/MOD: ___________________________ PLACA: ______________________________________

QUANTIDADE DE VAGAS DISPONIBILIZADAS: _____________________________________________________
OBS: Será emitido 01 (um) Termo de adesão por veículo
Guarulhos, _______ de _________________________ de 20_____.
_____________________________________________________
Nome: ________________________________________________
CPF: __________________________________________________
Cargo: ________________________________________________

ANEXO IX
(Pessoa Física e Jurídica)

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 7º, INCISO XXXIII, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1.988

À
PREFEITURA DE GUARULHOS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO

Eu ................................. (nome do credenciado), inscrita no CPF/CNPJ sob nº ........................, portador(a)
da Cédula de Identidade nº................, em cumprimento do inciso V, do artigo 27, da Lei Federal nº 8.666, de
21 de junho de 1993, acrescido pela Lei Federal nº 9.854, de 27 de outubro de 1.999, DECLARO, sob as
penalidades cabíveis, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
que não emprega menor de dezesseis anos, em observância às exigências do inciso XXXIII, do artigo 7º, da
Constituição Federal de 1.988.

Guarulhos, ....... de .......................... de 2020.
Assinatura do Credenciado

Nome:......................................................................................
R.G.:........................................................................................
CPF.:........................................................................................
Cargo:......................................................................................

ANEXO X
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RESOLUÇÃO Nº 02/2020-SE
O Secretário Municipal de Educação, Paulo Cesar Matheus da Silva, no uso de suas atribuições legais e,
Considerando que o acesso ao ensino fundamental e gratuito é obrigatório, constituindo-se em direito público
subjetivo, nos termos do que dispõe o artigo 208 da Constituição Federal;
Considerando que a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
em seu artigo 70, inciso VIII, considera como de manutenção e desenvolvimento do ensino, as despesas com
os programas de transporte escolar;
Considerando que a Lei Municipal nº 6560, de 23 de setembro de 2009, que criou o Programa de Transporte
Escolar Municipal Gratuito para beneficiar os alunos matriculados nas escolas municipais de educação infantil,
de ensino fundamental e educação especial;
Considerando que, não raro, o acesso à educação é dificultado e até obstado em razão da impossibilidade de
muitas famílias em realizar qualquer gasto com o transporte dos alunos à escola;
Considerando, a relevância social de que se reveste o oferecimento de transporte adequado e gratuito aos
alunos das escolas municipais de educação infantil e do ensino fundamental;
Considerando a necessidade de estabelecer normas, critérios e procedimentos que assegurem a eficácia,
legitimidade e transparência ao processo de credenciamento para a contratação de permissionários do transporte
escolar, visando atender a necessidade de excepcional interesse público;

RESOLVE:
Art. 1º Instituir o credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas para prestação de serviços de transporte
escolar no âmbito do Programa de Transporte Escolar Gratuito no Município de Guarulhos, com o objetivo de
garantir o acesso dos alunos matriculados nas escolas municipais de educação infantil, ensino fundamental e
educação especial da Rede Municipal de Ensino.
Art. 2º Poderão participar do credenciamento, pessoas físicas ou jurídicas que atendam os seguintes requisitos:
I – Pessoa Física:
a) Ser portadora da Carteira Nacional de Habilitação – CNH, na categoria “D” ou superior, em plena vigência
emitida em nome da pessoa física que será condutora do veículo, com a anotação prevista no artigo nº 33,
parágrafo 4º, da Resolução CONTRAN nº 168, de 14/12/2004;
b) Ser portador do Cadastro Municipal de Condutor “Escolar” emitido pela Secretaria Municipal de Transporte
e Mobilidade Urbana;
c) Estar em situação regular perante Receita Federal, Estadual e Municipal;
d) Estar em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;
e) Estarem situação regular perante o Ministério do Trabalho;
f) Possuir Certidão Negativa do Registro de Distribuição Criminal do Condutor, relativamente aos crimes de
homicídio, roubo, estupro e corrupção de menores, renovável a cada 05 (cinco) anos, nos termos do Artigo 329
do Código de Trânsito Brasileiro;
g) Possuir atestado médico comprovando estar apto a trabalhar em transporte escolar, datado, com nome,
número do CRM e assinado pelo profissional que avaliou o estado físico do condutor;
h) Ser portador do Certificado de curso de treinamento e orientação de condutores no transporte escolar de
crianças com deficiência e mobilidade reduzida, na forma da legislação que regula a matéria;
II – Pessoa Jurídica:
a) Apresentar cópia autenticada do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado da pessoa jurídica, bem como ficha de breve relato. Se houver anotações na ficha de breve relato,
deverá ser fornecida a correspondente certidão de objeto e pé da referida anotação;
b) Apresentar cópia autenticada do registro comercial, no caso de empresa individual;
c) Apresentar cópia autenticada do comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
(CNPJ), da Receita Federal do Brasil ou via original obtida na internet
d) Apresentar a prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Mobiliários, relativo ao domicilio ou sede da
empresa e pertinente ao seu ramo de atividade com o objeto do presente Regulamento, original;
e) Estar em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;
f) Estar em situação regular perante a Receita Federal, Estadual e Municipal;
g) Estar em situação regular perante o Ministério do Trabalho;
h) Garantir que todos os empregados, para conduzir os veículos, possuam o Cadastro Municipal de Condutor
“Escolar” emitido pela Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana;
i) Apresentar atestado médico comprovando que o(s) condutor(es) do(s) veículo(s) está(ão) apto(s) a realizar(em)
a prestação de serviços de que trata o credenciamento, datado, com nome, número do CRM e assinado pelo
profissional que avaliou o estado físico do(s) condutor(es) indicado(s), expedido com no máximo 30 dias, original;
j) Apresentar Certificado de curso de treinamento e orientação de condutores no transporte escolar de crianças
com deficiência e mobilidade reduzida, na forma da legislação que regula a matéria.
k) Possuir Certidão Negativa do Registro de Distribuição Criminal dos Condutores, relativamente aos crimes
de homicídio, roubo, estupro e corrupção de menores, renovável a cada 05 (cinco) anos, nos termos do Artigo
329 do Código de Trânsito Brasileiro;
Art. 3º O processo de credenciamento deverá ser realizado pela Secretaria de Educação com divulgação por
meio de edital a ser publicado no Diário Oficial do Município.
Parágrafo Único – Deverão constar no edital:
a) Os requisitos para inscrição;
b) Etapas do processo;
c) Critérios para distribuição de linhas.
Art. 4º A Secretaria de Educação poderá, a qualquer tempo, baixar instruções que se façam necessárias ao
correto cumprimento do disposto na presente resolução.
Parágrafo Único – Os casos omissos serão decididos pela Comissão Organizadora do Processo de
Credenciamento, instituída pelo Senhor Secretário de Educação.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 18/2020 - SC
O SECRETÁRIO DE CULTURA, VITOR SOUZA, no uso de suas atribuições legais e em especial, com
fundamento no disposto no inciso XIV, ar tigo 63, da Lei Orgânica de Guarulhos e conforme consta nos
processos administrativos nº 29503/2009 e n° 27915/2019;
Resolve:
1- Alterar a composição da representação do Poder Público no Conselho Municipal de Política
Cultural, nomeados através da portaria 2513/2019-GP e alterada pela Portaria n° 11/2020-SC, conforme
segue:
Excluir: Eduardo Cardoso Pereira Neves
Incluir: Adriana da Silva Queiroz
Excluir: Antônio Carlos Fernandes
Incluir: Flávia de Menezes Valdivino Ferrari
2 – A composição dos representantes do Poder Público no Conselho Municipal de Política Cultural
passa a vigorar conforme segue:
Titular: Darlan Aquino Cavalcanti
Suplente: Daniel Dantas dos Santos
Titular: Claudio Lisias Cardoso
Suplente: Wesley Aparecido Ferreira
Titular: Paulo Cezar Pereira
Suplente: José Danúzio Amorim de Araújo
Titular: Thiago Barreto dos Santos
Suplente: Marcos Roberto José da Silva
Titular: Marcelo Costa Arraes Ermida
Suplente: Flávia de Menezes Valdivino Ferrari
Titular: Araci Borges Dias Martins
Suplente: Edson Costa Gonçalves
Titular: Rosângela da Silva
Suplente: Roseli Maria Soares de Melo
Titular: Dorival Messias Bento
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Suplente: Adriana da Silva Queiroz
Titular: Jaqueline Mohanna Bezerra Silva
Suplente: Rosane Martelli Brambilla Moreaes
3- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Extrato de Termo de Doação
PA 58476/2018
Doadora: Prefeitura de Guarulhos – CNPJ 46.319.000/0001-50
Donatária: APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guarulhos – CNPJ 51.372.217/0001-
63
Objeto: 01 (hum) veículo automotor, marca/modelo Ford Ka S 1.0 HA C, ano/modelo 2020/2020, 0 Km (zero
quilômetro), em perfeitas condições de uso.
Identificação:
Placa: GAF7D23
RENAVAM: 01226803951
Valor: R$ 42.000,00
Justificativa: O veículo foi adquirido com recursos federais, provenientes de Emenda Parlamentar, com
destinação específica para aquisição de bens para a Organização da Sociedade Civil ora donatária, cabendo
à Municipalidade apenas os trâmites licitatórios e a posterior transferência do bem para a OSC (Emenda
Parlamentar ao Orçamento Geral da União nº 18080001 – Exercício 2017 – Funcional Programática:
08.244.2037.2B31.0035 – GND4)
Data de efetivação da doação: 15/06/2020

Extrato de Termo de Doação
PA 58476/2018
Doadora: Prefeitura de Guarulhos – CNPJ 46.319.000/0001-50
Donatária: APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guarulhos – CNPJ 51.372.217/0001-
63
Objeto: 01 (hum) veículo automotor, marca/modelo Ford Ka S 1.0 HA C, ano/modelo 2020/2020, 0 Km (zero
quilômetro), em perfeitas condições de uso.
Identificação:
Placa: ECO8J06
RENAVAM: 01226804001
Valor: R$ 42.000,00
Justificativa: O veículo foi adquirido com recursos federais, provenientes de Emenda Parlamentar, com
destinação específica para aquisição de bens para a Organização da Sociedade Civil ora donatária, cabendo
à Municipalidade apenas os trâmites licitatórios e a posterior transferência do bem para a OSC (Emenda
Parlamentar ao Orçamento Geral da União nº 18080001 – Exercício 2017 – Funcional Programática:
08.244.2037.2B31.0035 – GND4)
Data de efetivação da doação: 15/06/2020

Portaria nº 06/2020-SDH, em 02 de julho de 2020.
O SECRETÁRIO DE DIREITOS HUMANOS WALID SHUQAIR, no uso de suas atribuições que são conferidas
e, considerando o contido no Decreto Municipal nº 33912, de 16 de janeiro de 2017, que dispõe sobre as
atividades e os procedimentos a serem observados pelos órgãos gestores e pelos fiscais de contratos
firmados pelos órgãos da Administração Municipal Direta, Indireta, bem como a forma de recebimento dos
objetos contratuais, e com a finalidade de dar cumprimento às determinações nele constantes,
RESOLVE:
Art. 1º – Designar os servidores abaixo nomeados, como membros da Comissão de Monitoramento da
execução do Termo de Colaboração nº 01/18 – SDH que trata da realização de projeto esportivo para pessoa
idosa nos próprios municipais e praças publicas conforme segue:
- Inês Salvador Cotta Paes – CF 40678;
- Maria Aparecida da Silva – CF 7350;
- Eliana Pivetti Jaloredo – CF 1869;
- Sandra Regina Martins Silva – CF 57425.
Os servidores ora indicados, deverão atender às disposições constantes dos Decretos nº. 33.912 de 16 de
janeiro de 2017, e nº. 33.703 de 29 de setembro de 2016, bem como às demais condições estabelecidas nos
respectivos Processos, Contratos e/ou Convênios;
Os membros ora nomeados desempenharão as funções sem prejuízo de suas atividades funcionais.
Art. 2º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JUNTA DE RECURSOS FISCAIS DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Edital nº 040/2020 - JRF

A Presidência da Junta de Recursos Fiscais, no estrito cumprimento das atribuições que lhe são conferidas
pela Lei Municipal de nº 5875/2002 , FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento
tiverem e interessar possa, que em 02/07/2020, foram julgados os processos abaixo:
Processo 3669/2010-PAT
Requerente FUNDAÇÃO PARA O REMEDIO POPULAR LTDA
Assunto: CANCELAMENTO DE IF 107343 E AIM 67474
Relator: Fátima Rodrigues Gomes
Acórdão nº: 057/ 2020-JRF
Extrato de Acórdão: Por maioria de votos (6x2) acordam os senhores membros desta Junta de Recursos
Fiscais em CONHECER DO RECURSO, e no mérito DAR PROVIMENTO PARCIAL, nos termos constantes
do voto para. Será submetido a análise do Sr. Secretário da Fazenda nos termos do art. 26, § 1° da Lei Municipal
n° 5.875/2002.
Processo 24062/2018-PAT
Requerente CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS AS
Assunto: AUTO DE INFRAÇÃO (138711 CANCELAMENTO ROD HELIO SMIDT S/N AEROPORTO
INTERNACIONAL)
Relator: Andrews Meira Pereira
Acórdão nº: 058/ 2020-JRF
Extrato de Acórdão: Votação unânime em CONHECER DO RECURSO, e no mérito NEGAR PROVIMENTO,
mantendo-se intacta a decisão de piso.
Processo 61553/2018-PAT
Requerente CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS
Assunto: INTIMAÇÃO FISCAL (1007687 BEM COMO AI 152745 CANCELAMENTO)
Relator: Andrews Meira Pereira
Acórdão nº: 059/ 2020-JRF
Extrato de Acórdão: Votação unânime em CONHECER DO RECURSO, e no mérito NEGAR PROVIMENTO,
mantendo-se intacta a decisão de piso.
Processo 71117/2018-PAT
Requerente PANDURATA ALIMENTOS LTDA
Assunto: AUTO DE INFRAÇÃO (153285 CANCELAMENTO)
Relator: Alessandro Nicola Principato
Situação: Debatido e não julgado face o pedido de vistas consecutivas dos membros Ricardo Fernandes Lima
e Andrews Meira Pereira.

Edital nº 041/2020-JRF
A Presidência da Junta de Recursos Fiscais, no estrito cumprimento das atribuições que lhe são conferidas
pela Lei Municipal de nº 5875/2002, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento
tiverem e interessar possa, que se encontram pautados para os trabalhos do dia 16/07/2020, às 18:00 hrs, o
debate e o julgamento dos processos abaixo:
Processo 53948/2017- PAT
Requerente CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S/A.
Assunto: AUTO DE INFRAÇÃO (135494 CANCELAMENTO ROD HELIO SMIDT S/N AEROPORTO INT DE
GUARULHOS)
Relator: Andrews Meira Pereira
Processo 53950/2017- PAT
Requerente CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S/A.

Assunto: AUTO DE INFRAÇÃO (135497 CANCELAMENTO ROD HELIO SMIDT S/N AEROPORTO INT DE
GUARULHOS)
Relator: Andrews Meira Pereira
Processo 65114/2018- PAT
Requerente EMPRESA DE ONIBUS VILA GALVÃO LTDA
Assunto: INTIMAÇÃO FISCAL (1008803 CANCELAMENTO BEM COMO RECIBO 2017.132.105331 E OU)
Relator: Giuliano Roberto Pestana
Processo 65115/2018- PAT
Requerente VIAÇÃO URBANA GUARULHOS S.A.
Assunto: INTIMAÇÃO FISCAL (1008802 BEM COMO RECIBO 2017.132.105329 E OU)
Relator: Giuliano Roberto Pestana
Ficam todos os interessados comunicados que em razão da declaração de estado de calamidade pública em
decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19) e amparado pelo permissivo ditado pelo
artigo 5º do Decreto Municipal nº 26757/2020, a sessão de julgamento será realizada à distância, mediante a
utilização da tecnologia de informação, através da ferramenta de comunicação “Skype”. Faculta-se ao contribuinte
ou a seu Representante Legal e à Autoridade Tributária de Primeira Instância, seu Representante ou Procurador
Fiscal do Município o direito de sustentação oral previsto no artigo 23 da Lei Municipal nº 5875 de 18 de
Dezembro de 2002, mediante solicitação expressa a ser formulada no prazo de até duas (02) horas antes do
início da sessão de julgamento, através do endereço eletrônico alexandrerubio@guarulhos.sp.gov.br, devendo
o interessado estar previamente cadastrado no respectivo programa de mensagens e indicar o nome de
registro para inclusão temporária no grupo de conversação.

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 804- CMAS

O CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, em
atendimento ao que está previsto na Lei Federal 8742/93 – Lei Orgânica de Assistência Social alterada pela Lei
Federal 12435/2011( Lei SUAS) ; e a Lei Municipal 5052 de 21/07/1997; e
CONSIDERANDO que o pleno e regular funcionamento do CMAS, é condição essencial para o município
manter-se no SUAS – Sistema Único da Assistência Social e permanecer a Gestão Plena;
CONSIDERANDO a Resolução do CNAS nº 237/2006 que estabelece diretrizes para a estruturação,
reformulação e funcionamento dos Conselhos de Assistêancia Social;
CONSIDERANDO a Resolução CNAS nº 33 de 12 de dezembro de 2012 que trata da NOB SUAS – Norma
Operacional Básica SUAS 2012, que em seu artigo 119 trata dos Conselhos de Assistência Social;
CONSIDERANDO a Portaria nº 1832/2018-GP, publicada em Diário Ofícial nº 116/2018-GP, de 19/09/2018,
nomeando os senhores membros eleitos para comporem o Conselho Municipal de Assistência Social, com
mandato iniciando em 01/09/2018 e encerrando em 31/08/2020;
CONSIDERANDO o período emergencial ocasionado pela pandemia do COVID-19;
CONSIDERANDO a inviabilidade de cumprimento dos prazos previstos para o processo eleitoral; e
CONSIDERANDO o deliberado em reunião ordinária de 03/07/2020.
RESOLVE:
Art 1º – Prorrogar o prazo de mandato dos Conselheiros que compoem a Gestão 2018/2020 em sua atual
formação, sendo:
I – Representantes do Poder Público:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Titular: Miguel Hakime
Suplente: Lúcia Soares de Sousa Oliveira
SECRETARIA DE HABITAÇÃO
Titular: Rogério Garcia de Araújo
Suplente: Michelle Santos Pardinho
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SECEL
Titular: Giselle C.Andrade Salazar
Suplente: Sueli Mariana de Medeiros
SECRETARIA DA SAÚDE
Titular: Alice Aparecida dos Santos
Suplente: Elisângela Arantes de Souza Siqueira
SECRETARIA DA FAZENDA
Titular: Milene Iris Borges Estannislau
Suplente: Guilherme Costa Moreira
SECRETARIA DO TRABALHO
Titular: Rildo Francisco Rocha
Suplente: José Carlos Santos Oliveira
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Titular: Joselma Corrêa Bortoletti
Suplente: Silvio Marcelo Pereira
SECRETARIA DA JUSTIÇA ( ANTIGO ASSUNTOS JURIDICOS)
Titular: Bruna Mozin Godoy
Suplente: Sonia Regina Soares
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
(ANTIGO DEPTO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE)
Titular: Mavilda Neves Rodrigues
Suplente: Luciano Francisco Arantes
II – Representantes da Sociedade Civil
SEGMENTO: REPRESENTANTES DE ENTIDADES DE ATENDIMENTO À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
Titular: Geovana Barroso de Sena
Suplente: Regiane Oliveira Alves
SEGMENTO: REPRESENTANTES DE INSTITUIÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL
Titular: Arnaldo Augusto Ribeiro
Suplente: Maria José de Barros
SEGMENTO: REPRESENTANTES DE ENTIDADE DA ÁREA DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA (ATUAL
DENOMINAÇÃO: PESSOA COM DEFICIÊNCIA)
Titular: Claudia Lyra Venâncio
Suplente: Eurides de Souza Fontes
SEGMENTO: REPRESENTANTES DA ÁREA DE SERVIÇO SOCIAL
Titular: Suzelani Romão Nunes Cândido
Suplente: Monica Olimpia Pires
SEGMENTO: REPRESENTANTES DE ENTIDADES OU ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS
Titular: Érica Oliveira Azevedo
SEGMENTO: REPRESENTANTES DE ASSOCIAÇÕES DOS DOENTES CRÔNICOS E/OU DEFICIENTES
(ATUAL DENOMINAÇÃO: PESSOA COM DEFICIÊNCIA)
Titular: Bruno Ribas dos Santos
Suplente: Gustavo San Martim E. Cardoso
SEGMENTO: REPRESENTANTES DE SINDICATOS
Titular: Itanir Batista Gonçalves
Suplente: Luiza Helena Xavier Owhoka
SEGMENTO: REPRESENTANTES DE INSTITUIÇÕES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO
ADOLESCENTE
Titular: Ana Clécia Queiroga Soares
Suplente: Cristina Oliveira Nascimento Carvalho
SEGMENTO: REPRESENTANTES DE INSTITUIÇÕES DE ATENDIMENTO AO IDOSO
Titular: Wladimir Maciel Belarmino
pelo prazo de 122 dias, a contar de 01/09/2020 até 31/12/2020, passando a próxima gestão para o biênio de
2021/2023, sendo início 08/01/2021 e término em 07/01/2023.
Art. 2º: Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

RESOLUÇÃO Nº 805-CMAS
 O CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, em
atendimento ao que está previsto na Lei Federal 8742/93 – Lei Orgânica de Assistência Social alterada pela Lei
Federal 12435/2011( Lei SUAS) ; na Lei Municipal 5052/97 e considerando:
- o disposto na Política Nacional de Assistência Social e a NOB/SUAS – Norma Operacional Básica do Sistema
Único de Assistência Social que normatiza as ações a serem executadas no âmbito da assistência social em
todos os níveis de governo;
- a definição institucional do CMAS enquanto órgão de Controle Social do desenvolvimento das ações de
assistência social definida pela Política Nacional de Assistência Social e a NOB/SUAS – Norma Operacional
Básica do Sistema Único de Assistência Social;
- a garantia de prover na rede potencializadora da assistência social no município;
- o ofício DRADS-091/2020;
- o deliberado em reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS realizada em 03/07/
2020,

Resolve:
Artigo 1º – Aprovar os Instrumentais de prestação de contas com restituição de saldos remanescentes,
acrescidos dos rendimentos de aplicações financeiras, nos moldes da Resolução SEDS-015/2011, sendo:
Processo 007/2019 – Programa Estadual de Proteção Social Básica, o valor de R$ 84,68 (oitenta e quatro reais
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e sessenta e oito centavos); Programa Social de Proteção Especial de Média Complexidade o valor de R$
69.886,71 (Sessenta e nove mil, oitocentos e oitenta e seis reais e setenta e hum centavos), e Proteção
Especial de Alta Complexidade o valor de R$ 7.631,17 (Sete mil, seiscentos e trinta e hum reais e dezessete
centavos) e, Processo 026/2017 -  Programa Estadual de Proteção Social Básica, o valor de R$ 1.011,07 (Hum
mil, onze reais e sete centavos), Proteção Especial de Média Complexidade o valor de R$ 2.505,88 (Dois mil,
quinhentos e cinco reais e oitenta e oito centavos) e Proteção Especial de Alta Complexidade o valor de R$
666,60 (Seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos),
Artigo 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação  revogadas as disposições em contrário.

RESOLUÇÃO Nº 806-CMAS
Dispõe sobre o processo eleitoral da representação da sociedade civil no Conselho Municipal de Assistência
Social - CMAS, gestão 2021/2023
Considerando que deve ser mantida a paridade entre os membros do Poder Público e Sociedade Civil exigida
no Artigo 1º da Lei nº 5052 de 21/07/1997;
Considerando o período emergencial ocasionado pela pandemia do COVID-19;
Considerando a Resolução 804-CMAS, que dispõe sobre a prorrogação de mandato dos Conselheiros que
compõem a Gestão 2018/2020;
Considerando que o período da atual gestão do CMAS se encerrará em 31/12/2020;
Considerando o que foi deliberado pela plenária em reunião de 03/07/2020 que se convoque imediatamente
o processo eleitoral em atendimento aos termos da Lei nº 5052 de 21/07/1997 e evitando futuros entraves ao
funcionamento do CMAS;
Considerando que o pleno e regular funcionamento do CMAS, é condição essencial para o Município manter-
se no SUAS - Sistema Único da Assistência Social e permanecer em Gestão Plena;
Considerando a Resolução do CNAS nº 237/2006 que estabelece diretrizes para a estruturação, reformulação
e funcionamento dos Conselhos de Assistência Social;
Considerando a Resolução CNAS nº 33 de 12 de dezembro de 2012 que trata da NOB SUAS- Norma
Operacional Básica SUAS 2012, que em seu artigo 119 trata dos conselhos de assistência social;
Considerando o deliberado em reunião ordinária de 03/07/2020.

RESOLVE:
Art. 1º - Convocar o PROCESSO ELEITORAL PARA NOVA GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS para a GESTÃO 2021/2023 (08/01/2021 á 07/01/2023), do quadro de
CONSELHEIROS TITULARES e SUPLENTES referentes aos segmentos da Sociedade Civil, representantes
dos Prestadores de Serviço e dos Usuários, para cadastrarem delegados eleitores e candidatos a fim de
participarem da eleição, sendo 01 (um) titular e 01 (um) suplente de segmentos do CMAS, de acordo com o
Artigo 3º, alínea II, da Lei nº 5052 de 21/07/1997, a saber:
I - Entidades de atendimento a Infância e Adolescência
II - Instituições de Promoção Social
III - Entidades da área do Portador de Deficiência
IV - Área do Serviço Social
V - Entidades ou Associações Comunitárias
VI - Entidades ou Associações de Doentes Crônicos e ou Deficientes
VII - Sindicatos
VIII - Instituições de Atendimento à Criança e Adolescente
IX - Instituições de Atendimento ao Idoso
Art. 2º - Constituir a Comissão para realizar o processo eleitoral dos representantes da sociedade civil na
composição do Conselho Municipal de Assistência Social de Guarulhos, para a gestão 2021/2023;
Art. 3º - A Comissão Eleitoral será composta pelos(as) seguintes Conselheiros(as) e da representação de
entidades da Sociedade Civil-OSCs:
REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL
I - Ana Clécia Queiroga Soares
II - Bruno Bello Ribas dos Santos
III - Arnaldo Augusto Ribeiro
REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO
I - Lúcia Soares de Sousa Oliveira
II - Miguel Hakime
III - Milene Iris Borges Estannislau
REPRESENTANTES DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL
I- Lucinéia R. Soares
Art. 4º - A Comissão Eleitoral terá as seguintes atribuições:
I - Coordenação do Processo Eleitoral até a cerimônia de Posse dos Conselheiros Eleitos;
II - Elaboração da Resolução que regulamentará o processo eleitoral, bem como do credenciamento de
entidades e movimentos de defesa;
III - Inscrição de delegados eleitores e candidatos a membros do conselho;
IV - Acompanhar a Assembleia Geral dirimindo as dúvidas surgidas durante o processo eleitoral;
V - Analisar a documentação que será entregue pelos representantes da Sociedade Civil que concorrerão às
vagas nos termos do Regulamento Geral do Processo Eleitoral;
VI - Publicar por meio de Resolução, a relação dos Candidatos habilitados para concorrerem às vagas dos
representantes da sociedade civil;
VII - Analisar e julgar os pedidos de recursos;
Art. 5º - A eleição mencionada no Artigo 1º será realizada no dia 23/11/2020 das 09 ás 13HS em local a ser
definido e tornado publico oportunamente.
Art. 6º - O Ministério Público Estadual será comunicado oficialmente e convidado a acompanhar este processo
eleitoral garantindo a sua transparência e ética.
Art. 7º - Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
RESOLUÇÃO 516/2020 – CMDCA

Dispõe sobre a atualização dos membros da Comissão de Ética do CMDCA - Conselho Municipal de Direitos
da Criança e do Adolescente de Guarulhos
O CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Guarulhos, no uso de suas
atribuições, conforme Lei Federal 8.069/90, Lei Municipal 3.802/91, artigos 52, 53 e 54 da Lei Municipal 6.971/
11, conforme o inciso I do artigo 10 do seu Regimento Interno (Resolução 463/16–CMDCA), e em conformidade
com a deliberação em sua reunião ordinária de 11/02/2020.

RESOLVE:
Art. 1º – Atualizar e publicar os nomes dos membros da Comissão de Ética, sendo da seguinte forma:
COMISSÃO DE ÉTICA PARA O CONSELHO TUTELAR:
Poder Público Rildo Francisco Rocha
Sociedade Civil Cláudia Lyra Venâncio
Fórum de Direitos da Criança e do Adolescente Célia da Silva
Conselho Tutelar (titular) Adriana de Oliveira
Conselho Tutelar (suplente) Sonidelane Cristina Mesquita
OAB/SP-Subseção Guarulhos Marlon Lelis de Oliveira (OAB/SP. 376.185)
Art. 2º. Esta resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

PORTARIA Nº. 137/2020-SS
O SECRETÁRIO DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, JOSÉ MÁRIO STRANGHETTI
CLEMENTE, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo inciso II do artigo 69 da Lei Orgânica do
Município e, considerando o que consta no Processo Administrativo nº 46.266/2015,
RESOLVE:
ALTERAR a composição do Grupo de Trabalho Intersetorial e Permanente da Saúde da População
Negra, constituído através de Portaria nº 698/2016 - GP de 19 de maio de 2016, alterada Portaria nº 1860/2017-
GP de 05 de outubro de 2017.
Secretaria da Saúde
Representantes do Departamento de Assistência Integral à Saúde
Excluir (Suplente): Sonia Almeida Carlos
Incluir: Roberta da Rocha Lima
Representantes do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS) - Divisão Técnica de Epidemiologia e
Controle de Doenças
Excluir (Titular): Rafaela Venceslau Santos
Incluir: Renata Lima Alcino
Excluir (Suplente): Keila Costa de Oliveira
Incluir: Fernanda Nunes da Matta Carmo
Representantes das Regiões de Saúde
Excluir (Titular) da Região de Saúde II: Herivelton Martinelli dos Santos
Incluir: Luciana Vieira da Silva Santos
Excluir (Titular) da Região de Saúde III- Zenaide Gomes de Abreu
Incluir: Teresa Cristiane Gualter Nunes de Sousa

Representantes do Hospital Municipal de Urgência (HMU)
Excluir (Titular): Cleusa Batista
Incluir: Talita Crispin Santos Silva
Excluir (Suplente): José Expedito Filho
Incluir: Izabel Kristina Escala
Representantes do Hospital Municipal Pimentas Bonsucesso
Excluir (Titular) Mirela Cristina Baptista Montini
Incluir (Titular): Alecsander de Oliveira
Excluir (Suplente): Alessandra da Silva Cardoso
Incluir: Radir Sabino Junior
Representantes do Hospital Geral de Guarulhos
Incluir (Titular): Alice Marques Luiz de Oliveira
Incluir (Suplente): Adriana da Silva Santos Gomes
Representantes do Hospital Municipal da Criança e do Adolescente
Excluir (Titular): Lucia Helena Ramos da Silva
Incluir: Fabiano de Lima Vieira
Excluir (Suplente) Keila Cristina Morais
Incluir: Kelly Patrícia Santos de Oliveira
Secretaria de Direitos Humanos
Representantes da Subsecretaria da Igualdade Racial
Excluir (Titular): Anderson da Silva Guimarães
Incluir: Meire Aparecida Santos Romano
Excluir (Suplente): Maria Isabel de Assis
Incluir: Rejane Alexandre da Costa

DEPARTAMENTO FINANCEIRO DA SAÚDE
CRONOLOGIA DE PAGAMENTO

Cumprindo as exigências do Artigo 1º da Lei Municipal n° 5.209, de 1º de outubro de 1998, e artigo 5º da Lei
Federal nº 8.666/93, encontram-se afixadas nos Átrios da Secretária da Fazenda e do Gabinete do Prefeito,
para conhecimento público, as justificativas dos pagamentos que serão efetuados fora da ordem cronológica
de pagamento aos seguintes credores:
DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA EPP
CNPJ: 05.373.051/0001- 82
CONTRATO: 35201/2016 - CGLC - Secretaria da Saúde
EMPENHO: 4530/2020
LIQUIDAÇÃO: 21088/2020 e 21089/2020
OBJETO: Serviço de locação de impressoras.
VALOR: R$ 20.420,15 (vinte mil, quatrocentos e vinte reais e quinze centavos). Referente a recursos vinculados-
Secretaria de Saúde.
NOTA FISCAL: 5100 e 9058
PERÍODO: Maio/2020
EXIGIBILIDADE: 03/07/2020
JUSTIFICATIVA: Trata-se de locação de impressoras utilizadas na rede municipal de Saúde e a falta do
pagamento prejudicaria o bom andamento dos serviços.
DROGUINHA DROGARIA PERFUMARIA E MANIPULAÇÃO LTDA
CNPJ: 67.600.213/0001-25
CONTRATO: 302/2019 – FMS – Secretaria da Saúde
EMPENHO: 9908/2020
LIQUIDAÇÃO: 21396/2020
OBJETO: Fornecimento de medicamentos manipulados.
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário R$
1 02 Un Coenzima Q10 52,20
2 02 Un Tiamina xarope 23,00
3 02 Un Riboflavina xarope 33,70
VALOR: R$ 217,80 (duzentos e dezessete reais e oitenta centavos). Referente a recursos – Secretaria da
Saúde.
NOTA FISCAL: 422
EXIGIBILIDADE: 09/07/2020
JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma
vez que esses itens não fazem parte dos que são oferecidos à população pela rede deste município.
GUELLI COMERCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTAÇÃO LTDA
CNPJ: 73.416.083/0001-78
PROCESSO: 30335/2018 – Secretaria da Saúde
EMPENHO: 10892/2020
LIQUIDAÇÃO: 21177/2020, 21183/2020, 21184/2020, 21185/2020, 21187/2020, 21196/2020, 21198/2020, 21200/
2020 e 21203/2020
OBJETO: Prestação de serviços de nutrição e alimentação.
VALOR: R$ 164.348,60 (cento e sessenta e quatro mil, trezentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos).
Referente a recursos vinculados - Secretaria de Saúde.
NOTA FISCAL: 15262, 15263, 15266, 15267, 15268, 15269, 15270, 15271, 15272, 15273, 15274, 15275,
15277, 15456, 15457, 15458, 15459, 15460, 15461, 15462, 15463, 15464, 15466 e 15470
PERÍODO: Março/2020 e Abril/2020
EXIGIBILIDADE: 06/07/2020
JUSTIFICATIVA: Trata-se da prestação de serviços de nutr ição e alimentação e a falta de pagamento
impossibilitaria o atendimento às unidades de saúde e sede da Secretaria da Saúde, prejudicando funcionários
e pacientes desses locais.
KYRIOS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 11.869.527/0001-73
PEDIDO DE FORNECIMENTO: 402/2019 – FMS – Secretaria da Saúde
EMPENHO: 10888/2020
LIQUIDAÇÃO: 21098/2020
OBJETO: Fornecimento de macacão e bota de cano longo padrão SAMU.
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário R$
1 33 Par Bota cano longo padrão SAMU 299,00
2 33 Un Macacão padrão SAMU 228,00
VALOR: R$ 17.391,00 (dezessete mil, trezentos e noventa e um reais). Referente a recursos vinculados -
Secretaria de Saúde.
NOTA FISCAL: 476
EXIGIBILIDADE: 03/07/2020
JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de macacão e bota de cano longo padrão SAMU utilizados nos
atendimentos e sua falta prejudicaria a assistência a população usuária do SUS.
P.H.O – PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS EIRELI
CNPJ: 08.211.767/0001-71
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 11711/2018 – SF06 – Secretaria da Saúde
EMPENHO: 10364/2020
LIQUIDAÇÃO: 21401/2020
OBJETO: Fornecimento de hipoclorito de sódio.
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário R$
1 25.000 Un Proaction aqua 1,03
VALOR: R$ 25.750,00 (vinte e cinco mil, setecentos e cinquenta reais). Referente a recursos vinculados-
Secretaria de Saúde.
NOTA FISCAL: 6669
EXIGIBILIDADE: 09/07/2020
JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de hipoclorito de sódio para atendimento na rede municipal de saúde
e sua falta prejudicaria na assistência à população usuária do SUS.

DEPARTAMENTO DO TESOURO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DEFERIDO EM 02/07/2020
1296/2020 – Codema Comercial e Importadora Ltda
PROCESSO ADMINISTRATIVO DEFERIDO EM 06/07/2020
19187/2020 – Renato Pinto de Oliveira

CRONOLOGIA DE PAGAMENTO
“Cumprindo as exigências do Artigo 1º da Lei Municipal nº 5.209, de 1º de outubro de 1998, e artigo 5º da Lei
Federal nº 8.666/93, encontram-se afixadas nos Átrios da Secretaria da Fazenda e do Gabinete do Prefeito,

SECRETARIA DA SAÚDE

SECRETARIA DA FAZENDA
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para conhecimento público, as justificativas dos pagamentos que serão efetuados fora da ordem cronológica
de pagamento aos seguintes credores:”
1º OFICIAL DE REG. DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA.
CNPJ: 51.260.743/0001-31
CONTRATO/PEDIDO: 12163/1981, 30104/1982, 59920/2015, 4286/2017, 63944/2017 – Secretaria de Justiça.
EMPENHO: 841/2020
OBJETO: Buscas pelo Indicador Real, Obtenção de Certidão e Exame e Cálculo.
VALOR: 82,80 (oitenta e dois reais e oitenta centavos)
EXIGIBILIDADE: 29/06/2020, 30/06/2020 e 01/07/2020
JUSTIFICATIVA: O presente tem como objetivo o pagamento de custas e emolumentos referente serviços
diversos.
2º OFICIAL DE REG. DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA.
CNPJ: 14.677.911/0001-62
CONTRATO/PEDIDO: 8273/1978, 7271/1979, 7309/1979, 577/1983, 27517/2008 e 59920/2015 – Secretaria da
Justiça.
EMPENHO: 833/2020
OBJETO: Buscas pelo Indicador Real, Obtenção de Certidão e Exame e Cálculo.
VALOR: R$ 184,64 (cento e oitenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos)
EXIGIBILIDADE: 29/06/2020, 30/06/2020 e 01/07/2020
JUSTIFICATIVA: O presente tem como objetivo o pagamento de custas e emolumentos referente serviços
diversos
88 GERADORES LTDA
CNPJ: 25.117.382/0001-69
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10455/2020
EMPENHO: 5480/2020
OBJETO: Fornecimento de geradores de energia silenciado
Item Qtde. Unid. Descrição
Valor Unit. R$
1 02 Pç Geradores de Energia Silenciado de 75kva, 220 v Trifásico, Estacionário,
Diesel 3.200,00
VALOR: R$ 6.400,00 ( seis mil e quatrocentos reais) referente a recursos vinculados – QESE
NOTA FISCAL: 973
EXIGIBILIDADE: 09/07/2020
JUSTIFICATIVA: A locação dos geradores para as unidades educacionais EPG Nise da Silveira e EPG Milton
Almeida dos Santos foi imprescindível tendo em vista que, quando da inauguração e início de funcionamento
dos equipamentos, os serviços de ligação de energia definitivos não estavam concluídos pela concessionária
responsável
ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA
CNPJ: 56.998.701/0033-01
CONTRATO: 28701/2019 – DLC – Secretaria da Saúde
EMPENHO: 1648/2020
OBJETO: Fornecimento de aparelho para monitoramento de glicose.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 78 Un Freestyle libre sensor 349,90
VALOR: R$ 27.292,20 (vinte e sete mil duzentos e noventa e dois reais e vinte centavos). Referente a recursos
vinculados - Secretaria de Saúde.
NOTA FISCAL: 243697
EXIGIBILIDADE: 01/07/2020
JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma
vez que esse item não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município.
AGNUS COMERCIAL EIRELI – EPP
CNPJ: 26.894.851/0001-19
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 22035/2020 – Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil
EMPENHO: 9862/2020
OBJETO: Aquisição de esmalte sintético para pintura
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 8 Galão Tinta esmalte sintético amarelo galão 3,6 litros 31,15
2 10 Galão Tinta esmalte sintético azul galão 3,6 litros 31,16
3 10 Galão Tinta esmalte sintético vermelho 3,6 litros 31,15
VALOR: R$ 872,30 (oitocentos e setenta e dois reais e trinta centavos)
NOTA FISCAL: 504
EXIGIBILIDADE: 29/07/2020
JUSTIFICATIVA: A aquisição dos referidos produtos tem por finalidade a manutenção e conservação do prédio
da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, ambientes internos e externos.
AZULPHARMA DISTRIBUÍDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – EPP
CNPJ: 03.634.617/0001-57
EMPENHO: 8036/2020 e 8038/2020
OBJETO: Fornecimento de medicamento.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 1.050.000 Un Cálcio 600mg + vit. D 400 UI 0,1152
VALOR: R$ 120.960,00 (cento e vinte mil novecentos e sessenta reais). Referente a recursos vinculados –
Secretaria da Saúde.
NOTA FISCAL: 11277
EXIGIBILIDADE: 30/06/2020
JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de medicamento para distribuição e sua falta prejudicaria a assistência
à população usuária do SUS.
C.B. S MEDICO CIENTIFICA S/A
CNPJ: 48.791.685/0001-68
EMPENHO: 7970/2020 e 7971/2020
OBJETO: Fornecimento de cateter intravenoso periférico.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 28.600 Pc Cateter 20g 2,26
VALOR: R$ 64.636,00 (sessenta e quatro mil seiscentos e trinta e seis reais). Referente a recursos vinculados
- Secretaria de Saúde.
NOTA FISCAL: 1001715 e 1002255
EXIGIBILIDADE: 21/06/2020 e 27/06/2020
JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de materiais utilizados nas unidades básicas de saúde, hospitais e
unidades de pronto atendimento e sua falta prejudicaria a população usuária do SUS.
CARMEN SUMI NAKASU DE SOUZA
CPF: 147.454.598-07
CONTRATO/PEDIDO: 02/2019 - Secretaria de Cultura.
EMPENHO: 80/2020
OBJETO: Contratação de pessoa física para a atividade Arte-Educador do Programa Cuturativa na linguagem
Música
VALOR: R$ 1.207,50 (mil duzentos e sete reais e cinquenta centavos)
EXIGIBILIDADE: 25/06/2020
JUSTIFICATIVA: A Secretaria de Cultura compreende que o Estado deve ser indutor e zelador da distribuição
dos recursos de acesso, produção, formação e fruição culturais, garantindo o pleno exercício dos direitos
culturais, apoiando e incentivando a valorização e adi fusão das manifestações culturais nos termos dos
Artigos 215 e 216 C.F e de acordo com o constante no Artigo 15 da Lei 7491/2016 LDO do Município.
CIRUROMA COMERCIAL LTDA
CNPJ: 05.515.873/0001-50
EMPENHO: 4803/2020
OBJETO: Fornecimento de luva plástica para toque.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 50.000 Un Luva plástica para toque 0,02
VALOR: R$ 1.000,00 (um mil reais). Referente a recursos vinculados - Secretaria de Saúde.
NOTA FISCAL: 9202
EXIGIBILIDADE: 02/07/2020
JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de luva plástica utilizadas nas unidades básicas de saúde e sua
falta prejudicaria a população usuária do SUS.
COMERCIAL 3 ALBE LTDA
CNPJ: 74.400.052/0001-91
EMPENHO: 8876/2020, 8877/2020 e 8878/2020
OBJETO: Fornecimento de alimento nutricionalmente completo.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 6.660 Lta Pediasure baunilha lata 400g 39,64
VALOR: R$ 264.002,40 (duzentos e sessenta e quatro mil, dois reais e quarenta centavos). Referente a
recursos vinculados - Secretaria de Saúde.
NOTA FISCAL: 200370
EXIGIBILIDADE: 03/07/2020
JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de alimento nutricionalmente complete para distribuição gratuita e

sua falta prejudicaria na assistência à população usuária do SUS.
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA
CNPJ: 44.734.671/0001-51
EMPENHO: 8888/2020
OBJETO: Fornecimento de medicamentos.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 40 Un Ciclomidrin 1,0% 11,68
VALOR: R$ 467,20 (quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte centavos). Referente a recursos vinculados
- Secretaria de Saúde.
NOTA FISCAL: 2623859
EXIGIBILIDADE: 30/06/2020
JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de medicamento para utilização nos hospitais e unidades de pronto
atendimento e sua falta prejudicaria a população usuária do SUS.
D.B.S. HIGIÊNIZAÇÃO TEXTIL LTDA. ME.
CNPJ: 20.762.941/0002-50
CONTRATO: 40610/2019 – DLC – Secretaria da Saúde
EMPENHO: 1665/2020
OBJETO: Prestação de serviços de lavanderia hospitalar.
VALOR: R$ 23.121,02 (vinte e três mil cento e vinte e um reais e dois centavos). Referente a recursos
vinculados - Secretaria de Saúde.
NOTA FISCAL: 770
EXIGIBILIDADE: 17/07/2020
JUSTIFICATIVA: Trata-se da prestação de serviço de lavanderia hospitalar e sua falta prejudicaria a continuidade
dos serviços de higienização das roupas hospitalares.
DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP
CNPJ: 08.446.915/0001-37
PEDIDO DE FORNECIMENTO: 105/2020 – FMS – Secretaria da Saúde
EMPENHO: 8651/2020
OBJETO: Fornecimento de medicamentos.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 18 C x Domperidona 10mg cx 4bl x 15 comp 12,84
2 06 C x Propafenona Cloridrato 300mg 52,44
VALOR: R$ 545,76 (quinhentos e quarenta e cinco reais e setenta e seis centavos). Referente a recursos
vinculados - Secretaria de Saúde.
NOTA FISCAL: 15923
EXIGIBILIDADE: 30/06/2020
JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma
vez que esses itens não fazem parte dos que são oferecidos à população pela rede deste município.
EDILSON PEREIRA DE SOUZA
CPF: 108.697.068-37
CONTRATO/PEDIDO: 04/2019 - Secretaria de Cultura
EMPENHO: 75/2020
OBJETO: Referente à contratação para a atividade de Arte Educador do Programa Culturativa na linguagem
ARTES VISUAIS
VALOR: R$ 1.207,50 (mil duzentos e sete reais e cinquenta centavos)
EXIGIBILIDADE: 25/06/2020
JUSTIFICATIVA: A secretaria de Cultura compreende que o Estado deve ser indutor e zelador da distribuição
democrática dos recursos de acesso, produção, formação e fruição culturais, garantindo o pleno exercício dos
direitos culturais, garantindo o pleno exercício dos direitos culturais, apoiando e incentivando a valorização e
a difusão das manifestações culturais nos termos dos Artigos 215 e 216 da C.F e de acordo com o constante
no Artigo 15 de Lei nº 7491/2016 – LDO do Município.
EDILSON WALNEY MARTINS
CPF: 077.554.708-57
CONTRATO/PEDIDO: 05/2019 - Secretaria de Cultura
EMPENHO: 73/2020
OBJETO: Referente à contratação para a atividade de Arte Educador do Programa Culturativa na linguagem
música
VALOR: R$ 1.207,50 (mil duzentos e sete reais e cinquenta centavos)
EXIGIBILIDADE: 25/06/2020
JUSTIFICATIVA: A secretaria de Cultura compreende que o Estado deve ser indutor e zelador da distribuição
democrática dos recursos de acesso, produção, formação e fruição culturais, garantindo o pleno exercício dos
direitos culturais, garantindo o pleno exercício dos direitos culturais, apoiando e incentivando a valorização e
a difusão das manifestações culturais nos termos dos Artigos 215 e 216 da C.F e de acordo com o constante
no Artigo 15 de Lei nº 7491/2016 – LDO do Município.
EDSON FERREIRA DO NASCIMENTO
CPF: 859.947.078-72
CONTRATO/PEDIDO: 06/2019 - Secretaria de Cultura.
EMPENHO: 83/2020
OBJETO: Contratação de pessoa física para a atividade Arte-Educador do Programa Cuturativa na linguagem
de Cultura Popular
VALOR: R$ 1.207,50 (mil duzentos e sete reais e cinquenta centavos)
EXIGIBILIDADE: 25/06/2020
JUSTIFICATIVA: A Secretaria de Cultura compreende que o Estado deve ser indutor e zelador da distribuição
dos recursos de acesso, produção, formação e fruição culturais, garantindo o pleno exercício dos direitos
culturais, apoiando e incentivando a valorização e adi fusão das manifestações culturais nos termos dos
Artigos 215 e 216 C.F e de acordo com o constante no Artigo 15 da Lei 7491/2016 LDO do Município.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ: 34.028.316/0031-29
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 65893/2018 – Secretaria de Educação
EMPENHO: 7770/2020 e 7771/2020
OBJETO: Prestação de serviços de postagens correspondências
VALOR: R$ 40,17 (quarenta reais e dezessete centavos) referente a recursos vinculados – Secretaria de
Educação
NOTA FISCAL: 1873694
EXIGIBILIDADE: 01/07/2020
JUSTIFICATIVA: Serviços de Postagens de correspondência são de natureza essencial
EXPRESSO VIA BRASIL LOCADORA DE VEICULOS LTDA
CNPJ: 07.265.334/0001-36
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 30926/2019 – Secretaria de Educação
EMPENHO: 9826/2020 e 9827/2020
OBJETO: Trata-se de serviços de transporte escolar com veículos acessíveis, abastecidos de combustível,
para o transporte de alunos com ou sem dificuldade de locomoção.
VALOR: R$ 1.537.000,00 (um milhão quinhentos e trinta e sete mil reais) referente a recursos vinculados –
Secretaria de Educação
NOTA FISCAL:3118 3139 e 3143
EXIGIBILIDADE: 09/06/2020
JUSTIFICATIVA: Atende aos alunos da Rede Municipal de Ensino e Rede Conveniada no Programa de
Transporte Escolar Gratuito
GEN & ENERGY SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA – ME
CNPJ: 28.617.118/0001-82
CONTRATO: 55601/2018 - DLC - Secretaria da Saúde
EMPENHO: 1625/2020, 1632/2020, 1638/2020 e 1641/2020
LIQUIDAÇÃO: 19373/2020, 19376/2020, 19377/2020 e 19378/2020
OBJETO: Manutenção preventiva, corretiva, e emergencial em sistemas de geração de energia com fornecimento
de peças.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 01 Un Bateria 60 A/h 410,37
2 01 Pc Carregador de bateria 12v 1.054,00
VALOR: R$ 4.558,37 (quatro mil quinhentos e cinquenta e oito reais e trinta e sete centavos). Referente a
recursos vinculados - Secretaria de Saúde.
NOTA FISCAL: 212 e 1109
PERIODO: Junho/2020
EXIGIBILIDADE: 18/07/2020
JUSTIFICATIVA: Trata-se de manutenção preventiva e corretiva e emergencial com fornecimento de peças
para sistemas de geração de energia (conjunto grupo geradores) nos hospitais e unidade de pronto atendimento
e sua falta prejudicaria a assistência à população usuária do SUS.
GIDEP – GESTÃO DE INTELIGÊNCIA DE DEVEDORES PÚBLICOS LTDA.
CNPJ: 11.042.990/0001-47
CONTRATO/PEDIDO: 020501/2020 – Secretaria de Justiça.
EMPENHO: 3106/2020
OBJETO: Serviços técnicos de manutenção, suporte, treinamento, capacitação, atualização e aperfeiçoamento
do sistema informatizado de execução fiscal.
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VALOR: R$ 261.520,44 (duzentos e sessenta e um mil quinhentos e vinte reais e quarenta e quatro centavos)
NOTA FISCAL: 623
EXIGIBILIDADE: 15/07/2020
JUSTIFICATIVA: O presente tem como objetivo o pagamento referente aos serviços técnicos de manutenção,
suporte, treinamento, capacitação, atualização e aperfeiçoamento do sistema informatizado de gestão da
execução fiscal referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, sendo essa ferramenta indispensável para
recuperação da dívida.
GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA
CNPJ: 10.242.456/0001-57
PEDIDO DE FORNECIMENTO: 061/2020 – FMS – Secretaria da Saúde
EMPENHO: 6546/2020
OBJETO: Fornecimento de macacão e bota de cano longo padrão SAMU.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 33 Par Bota cano longo padrão SAMU 311,30
2 33 Un Macacão padrão SAMU 222,00
VALOR: R$ 17.598,90 (dezessete mil quinhentos e noventa e oito reais e noventa centavos). Referente a
recursos vinculados - Secretaria de Saúde.
NOTA FISCAL: 3210
EXIGIBILIDADE: 14/07/2020
JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de macacão e bota de cano longo padrão SAMU utilizados nos
atendimentos e sua falta prejudicaria a população usuária do SUS.
GUARANI INDÚSTRIA E COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 45.817.467/0001-67
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 61326/2019 - Secretaria de Serviços Públicos.
EMPENHOS: 9446/2020
OBJETO: Fornecimento de peça de guia de concreto reta
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 1400 Pç Guia de concreto reta 13,34
VALOR: R$ 18.676,00 (dezoito mil seiscentos e setenta e seis reais)
NOTA FISCAL: 112726, 112727, 112728, 112775, 112781, 112811, 113000 e 113048.
EXIGIBILIDADE: 07/07/2020, 08/07/2020, 14/07/2020 e 15/07/2020
JUSTIFICATIVA: Os materiais adquiridos destinam se ao uso do departamento de manutenção e conservação
e trata-se de um insumo essencial nas diversas obras de execução do município
GUARU PAO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – EPP
CNPJ: 46.319.224/0001-61
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 13444/2018 – Secretaria de Serviços Públicos
EMPENHOS: 987/2020
OBJETO: Fornecimento de Pão Francês com Margarina
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 3.683 Un Pão Francês com Margarina 0,42
VALOR: R$ 1.546,86 (mil quinhentos e quarenta e seis reais e oitenta e seis centavos)
NOTA FISCAL: 96512
EXIGIBILIDADE: 21/07/2020
JUSTIFICATIVA: O produto a ser adquirido será servido aos Colaboradores que prestam serviços operacionais
na Secretaria de Serviços Públicos
GUARUPASS - ASSOCIAÇÃO DAS CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS
DE GUARULHOS E REGIÃO
CNPJ: 74.504.937/0001-30
CONTRATO/PEDIDO: 23101/2018 – Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social
EMPENHO: 6078/2020
OBJETO: Fornecimento de vales-transporte para Conselheiros Tutelares
VALOR: R$ 6.520,80 (seis mil quinhentos e vinte reais e oitenta centavos)
EXIGIBILIDADE: 30/06/2020
JUSTIFICATIVA: A aquisição de vales – transporte destina-se aos Conselheiros Tutelares
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – EPP
CNPJ: 15.657.876/0001-82
EMPENHO: 8545/2020, 8546/2020 e 8547/2020
OBJETO: Fornecimento de materiais de escritório.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 196 C x Clips galv. 8.0 c/ 25 1,01
2 736 C x Clips galv 3.0 c/ 50 0,91
3 130 Un Colcete 10 c/ 72 2,47
4 33 C x Grampo galvanizado 26/6 2,28
5 960 Un Fita adesiva 50m 2,37
6 298 Un Cola Bastão 10g 0,56
7 510 PT Elasticolatex 18AM pct 100 gr 0,98
8 1.200 Un Borracha 20 premier 0,26
9 452 Un Marca texto 0,88
10 640 Un Fita adesiva 12mm x 30m 0,44
11 10.500 Un Caneta esf. 1.0 economic 0,46
12 17 Un Livro ata 100 fl 7,28
13 170 Un Marcador perm ponta chanf AZ 1,04
14 163 Un Marcador perm ponta chanf VM 1,04
15 1.600 Un Cola liq 40g 0,53
16 180 Un Tesoura 2,45
17 100 Un Bobina 57mm x 40m 1,55
18 1.738 Un Fita crepe 19mm x 50m 2,34
VALOR: R$ 16.008,30 (dezesseis mil oito reais e trinta centavos). Referente a recursos vinculados - Secretaria
de Saúde.
NOTA FISCAL: 7079, 7080, 7081, 7083 e 7084.
EXIGIBILIDADE: 15/07/2020
JUSTIFICATIVA: Trata-se do fornecimento de matérias de escritório e sua falta prejudicaria o bom andamento
dos serviços.
INDUMED COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
CNPJ: 01.985.366/0001-20
CONTRATO: 60201/2018 - DLC – Secretaria da Saúde
EMPENHO: 3914/2020
OBJETO: Serviços de manutenção preventiva semestral e corretiva ilimitada em equipamentos da marca zoll.
VALOR: R$ 17.100,00 (dezessete mil e cem reais). Referente a recursos vinculados - Secretaria de Saúde.
NOTA FISCAL: 3757
EXIGIBILIDADE: 22/07/2020
JUSTIFICATIVA: Trata-se de manutenção preventiva semestral e corretiva ilimitada em equipamentos da
marca zoll e a falta de pagamento prejudicaria a continuidade dos serviços.
INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA
CNPJ: 59.309.302/0001-99
EMPENHO: 8047/2020, 8090/2020 e 8623/220
OBJETO: Fornecimento de seringa descartável para insulina com agulha.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 2.172.500 Un Ser 01 ml ins stilly 8x0.30 30g 0,1998
Valor: R$ 434.065,50 (quatrocentos e trinta e quatro mil, sessenta e cinco reais e cinquenta centavos).
Referente a recursos vinculados - Secretaria de Saúde.
NOTA FISCAL: 101515
EXIGIBILIDADE: 01/07/2020
Justificativa: Trata-se de fornecimento de material para atendimento nas unidades básicas de saúde e atendimento
a mandado de segurança e sua falta prejudicaria na assistência à população usuária do SUS.
IRINEU GERONAZZO FILHO
CPF: 078.404.538-05
CONTRATO/PEDIDO: 08/2019 - Secretaria de Cultura
EMPENHO: 76/2020
OBJETO: Referente à contratação para a atividade de Arte Educador do Programa Culturativa na linguagem
Música
VALOR: R$ 1.207,50 (mil duzentos e sete reais e cinquenta centavos)
EXIGIBILIDADE: 25/06/2020
JUSTIFICATIVA: A secretaria de Cultura compreende que o Estado deve ser indutor e zelador da distribuição
democrática dos recursos de acesso, produção, formação e fruição culturais, garantindo o pleno exercício dos
direitos culturais, garantindo o pleno exercício dos direitos culturais, apoiando e incentivando a valorização e
a difusão das manifestações culturais nos termos dos Artigos 215 e 216 da C.F e de acordo com o constante
no Artigo 15 de Lei nº 7491/2016 – LDO do Município.
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A – IMESP
CNPJ: 48.066.047/0001-84
PROCESSO ADMNISTRATIVO: 31752/2019 – Secretaria da Fazenda
EMPENHO: 2294/2020

OBJETO: Publicação de atos administrativos do Município na Imprensa Oficial do Estado
VALOR: R$ 5.227,17 (cinco mil duzentos e vinte sete reais e dezessete centavos)
NOTA FISCAL: 1434925
EXIGIBILIDADE: 21/07/2020
JUSTIFICATIVA: O serviço de publicação na Imprensa Oficial do Estado atende a preceitos e prazos legais na
forma estabelecidas através dos Artigos 3º e 20º - item III da Lei federal 8666/93, sem o que a Administração
estaria ferindo um dos princípios fundamentais da Lei de Licitações.
JOÃO BOSCO DA SILVA
CPF: 618.296.688-20
CONTRATO/PEDIDO: 09/2019 - Secretaria de Cultura.
EMPENHO: 84/2020
OBJETO: Contratação de pessoa física para a atividade Arte-Educador do Programa Culturativa na linguagem
de Cultura Popular
VALOR: R$ 1.207,50 (mil duzentos e sete reais e cinquenta centavos)
EXIGIBILIDADE: 25/06/2020
JUSTIFICATIVA: A Secretaria de Cultura compreende que o Estado deve ser indutor e zelador da distribuição
dos recursos de acesso, produção, formação e fruição culturais, garantindo o pleno exercício dos direitos
culturais, apoiando e incentivando a valorização e adi fusão das manifestações culturais nos termos dos
Artigos 215 e 216 C.F e de acordo com o constante no Artigo 15 da Lei 7491/2016 LDO do Município.
KENOO ARQUITETURA E ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 26.401.214/0001-63
CONTRATO/PEDIDO: 42701/2019 – Secretaria de Esporte e Lazer
EMPENHOS: 6555/2020
OBJETO: Serviços de medição para a execução de cobertura metálica para quadra situada a Rua Hilário Pires
de Freitas s/n Jardim Fortaleza - Guarulhos
VALOR: R$ 69.281,33 (sessenta e nove mil duzentos e oitenta e um reais e trinta e três centavos)
NOTA FISCAL: 69
EXIGIBILIDADE: 21/07/2020
JUSTIFICATIVA: A aquisição do serviço é parte indispensável para execução da Obra de cobertura metálica da
Quadra no Jardim Fortaleza
LE CARD ADMNINSTRADORA DE CARTÕES LTDA
CPF: 19.207.352/0001-40
CONTRATO/PEDIDO: 22401/2020 - Secretaria do Trabalho
EMPENHO: 4790/2020
OBJETO: Gerenciamento de vale-refeição e de vale-alimentação em cartão magnético aos participantes do
Programa Bolsa Trabalho
VALOR: R$ 26.683,54 (vinte seis mil seiscentos e oitenta e três reais e cinquenta e quatro centavos)
EXIGIBILIDADE: 01/08/2020
JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de vale-refeição e vale- alimentação aos
bolsistas participantes do Programa Bolsa Trabalho – criado através da Lei nº 7146/2013, regulamentada pelo
Decreto nº 31603/2014.
LUCFE SERVIÇOS URBANOS EIRELI – ME
CNPJ: 21.047.409/0001-33
CONTRATO/PEDIDO: 32301/2015 – Secretaria da Fazenda
EMPENHO: 372/2020
OBJETO: Prestação de Serviços de execução de limpeza
VALOR: R$ 37.894,17 (trinta e sete mil oitocentos e noventa e quatro reais e dezessete centavos)
NOTA FISCAL: 38
EXIGIBILIDADE: 07/07/2020
JUSTIFICATIVA: Trata-se de empresa destinada, entre outros, de serviços especiais para limpeza, conservação
e higienização, no escopo de garantir a manutenção das atividades e atribuições desempenhadas pelos
servidores do prédio da Secretaria da Fazenda.
MAIC ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 03.770.645/0001-00
CONTRATO: 43901/2019 - DLC – Secretaria da Saúde
EMPENHO: 5172/2020
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução das obras de reformas e manutenção da UBS
São Rafael.
VALOR: R$ 40.381,95 (quarenta mil trezentos e oitenta e um reais e noventa e cinco centavos). Referente a
recursos vinculados - Secretaria de Saúde.
NOTA FISCAL: 1093
EXIGIBILIDADE: 16/07/2020
JUSTIFICATIVA: Contratação de empresa especializada para execução das obras de reformas e manutenção
da UBS São Rafael. A interrupção desse serviço causaria enormes transtornos em relação à conservação
adequada da unidade de básica de saúde e a continuidade do atendimento aos usuários do SUS.
MARCIO SCIALIS DA SILVA
CPF: 190.797.498-93
CONTRATO/PEDIDO: 12/2019 - Secretaria de Cultura.
EMPENHO: 79/2020
OBJETO: Contratação de pessoa física para a atividade Arte-Educador do Programa Culturativa na linguagem
Música
VALOR: R$ 1.207,50 (mil duzentos e sete reais e cinquenta centavos)
EXIGIBILIDADE: 25/06/2020
JUSTIFICATIVA: A Secretaria de Cultura compreende que o Estado deve ser indutor e zelador da distribuição
dos recursos de acesso, produção, formação e fruição culturais, garantindo o pleno exercício dos direitos
culturais, apoiando e incentivando a valorização e adi fusão das manifestações culturais nos termos dos
Artigos 215 e 216 C.F e de acordo com o constante no Artigo 15 da Lei 7491/2016 LDO do Município.
MARIA LUIZA OLIVEIRA COELHO ALVES
CPF: 035.309.888-47
CONTRATO/PEDIDO: 13/2019 - Secretaria de Cultura
EMPENHO: 82/2020
OBJETO: Referente à contratação para a atividade de Arte Educador do Programa Culturativa na linguagem
Artes Visuais
VALOR: R$ 1.207,50 (mil duzentos e sete reais e cinquenta centavos)
EXIGIBILIDADE: 25/06/2020
JUSTIFICATIVA: A secretaria de Cultura compreende que o Estado deve ser indutor e zelador da distribuição
democrática dos recursos de acesso, produção, formação e fruição culturais, garantindo o pleno exercício dos
direitos culturais, garantindo o pleno exercício dos direitos culturais, apoiando e incentivando a valorização e
a difusão das manifestações culturais nos termos dos Artigos 215 e 216 da C.F e de acordo com o constante
no Artigo 15 de Lei nº 7491/2016 – LDO do Município.
MASS CLEAN COMÉRCIO DE MERCADORIAS PARA HIGIENIZAÇÃO EIRELLI -EPP
CNPJ: 07.646.179/0001-06
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8973/2020 – Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social
EMPENHO: 5164/2020
OBJETO: Aquisição de esponja dupla face, vassoura pelo e vassoura nylon
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 1.000 Un Esponja dupla face 0,61
2 40 Un Vassoura pelo 30 cm sintético 6,78
3 60 Un Vassoura nylon 9,45
VALOR: R$ 1.448,20 (mil quatrocentos e quarenta e oito reais e vinte centavos)
NOTA FISCAL: 2310
EXIGIBILIDADE: 0406/2020
JUSTIFICATIVA: Considerando que a reposição do estoque dos materiais supramencionados é condição
essencial no atendimento das necessidades das unidades administrativas dessa Secretaria
NELSON SERAPIÃO DA SILVA FILHO
CPF: 147.171.108-03
CONTRATO/PEDIDO: 014/2019 - Secretaria de Cultura.
EMPENHO: 74/2020
OBJETO: Contratação de pessoa física para a atividade Arte-Educador do Programa Culturativa na linguagem
Música
VALOR: R$ 1.207,50 (mil duzentos e sete reais e cinquenta centavos)
EXIGIBILIDADE: 25/06/2020
JUSTIFICATIVA: A Secretaria de Cultura compreende que o Estado deve ser indutor e zelador da distribuição
dos recursos de acesso, produção, formação e fruição culturais, garantindo o pleno exercício dos direitos
culturais, apoiando e incentivando a valorização e adi fusão das manifestações culturais nos termos dos
Artigos 215 e 216 C.F e de acordo com o constante no Artigo 15 da Lei 7491/2016 LDO.
NET TELECOM INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 04.597.289/0001-29
CONTRATO/PEDIDO: 27301/2019 – Secretaria de Gestão
EMPENHO: 321/2020, 450/2020, 452/2020 e 8533/2020
OBJETO: Contratação de Empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva de redes de fibra
óptica
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VALOR: R$ 99.651,00 (noventa e nove mil seiscentos e cinquenta e um reais) sendo R$ 33.217,00 ( trinta e três
mil duzentos e dezessete reais) referente a recursos Próprios e R$ 66.434,00 (sessenta e seis mil quatrocentos
e trinta e quatro reais) referente a recursos vinculados – Secretaria de Educação
NOTA FISCAL: 6498, 6499, 6500, 6501.
EXIGIBILIDADE: 16/07/2020
JUSTIFICATIVA: Este serviço é de caráter essencial, pois visa garantir a execução das atividades desenvolvidas
em cada localidade, já que atualmente grande parte dos serviços prestados ao cidadão é baseada na Web,
aumentado com isso à necessidade de se garantir qualidade, eficiência, segurança, disponibilidade e a
confiabilidade das informações.
NICKVALLE COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA – ME
CNPJ: 22.366.329/0001-03
EMPENHO: 7180/2020, 7182/2020 e 7186/2020
OBJETO: Fornecimento de papel higiênico.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 40.000 Rolo Papel higiênico 3,22
VALOR: R$ 128.800,00 (cento e vinte e oito mil e oitocentos reais). Referente a recursos vinculados -
Secretaria de Saúde.
NOTA FISCAL: 1682, 1702, 1715, 1716 e 1725.
EXIGIBILIDADE: 04/07/2020
JUSTIFICATIVA: O fornecimento de papel higiênico é indispensável aos servidores e demais usuários dos
Departamentos e Secretaria da Saúde.
P.H.O – PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS EIRELI
CNPJ: 08.211.767/0001-71
EMPENHO: 8910/2020
OBJETO: Fornecimento de materiais hospitalares.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 24 Pct Campo OP 44,80
2 78.560 Pct Compressa gaze 0,354
3 780 Un Atadura gessada 10cm 1,18
4 2.200 Un Atadura gessada 15cm 1,70
VALOR: R$ 33.545,80 (trinta e três mil quinhentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos). Referente a
recursos vinculados - Secretaria de Saúde.
NOTA FISCAL: 9533 e 9538
EXIGIBILIDADE: 02/07/2020
JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de materiais hospitalares para atendimento na rede municipal de
saúde e sua falta prejudicaria na assistência à população usuária do SUS.
PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE GUARULHOS S/A – PROGUARU
CNPJ: 51.370.575/0001-37
CONTRATO/PEDIDO: 34801/2019 – Secretaria do Meio Ambiente.
EMPENHOS: 542/2020.
OBJETO: Execução de obras para Construção da Clinica Veterinária e Reforma dos Recintos das Aves,
Recinto dos Leões e Sanitários públicos 5ª Medição – 01/03/2020 a 31/03/2020.
VALOR: R$ 58.321,70 (cinquenta e oito mil trezentos e vinte um reais e setenta centavos)
NOTA FISCAL: 6275.
EXIGIBILIDADE: 25/07/2020
JUSTIFICATIVA: Trata-seda construção de Clinica Veterinária e Reforma do Recinto das Aves nas dependências
do Zoológico Municipal de Guarulhos, em cumprimento específico de obrigação de termo de Ajustamento de
Conduta firmado com o Ministério Publico.
REDE ELÉTRICA BRASIL LTDA – EPP
CNPJ: 17.151.151/0001-43
EMPENHO: 7597/2020
OBJETO: Fornecimento de terminal de compressão.
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1 10 Un Terminal de compressão 120mm 10,00
2 20 Un Terminal de compressão 16mm 1,570
3 20 Un Terminal de compressão 25mm 1,950
4 20 Un Terminal de compressão 35mm 2,410
5 20 Un Terminal de compressão 50mm 4,00
6 30 Un Terminal de compressão 95mm 6,450
7 20 Un Terminal de compressão 70mm 5,070
VALOR: R$ 593,50 (quinhentos e noventa e três reais e cinquenta centavos). Referente a recursos vinculados
- Secretaria de Saúde.
NOTA FISCAL: 36372
EXIGIBILIDADE: 18/07/2020
JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de terminal de compressão utilizadas nas unidades básicas de
saúde e sua falta prejudicaria na assistência à população usuária do SUS.
SANEBAN SOLUÇÕES EM SANEAMENTO E BANHEIROS QUIMICOS – EIRELI
CNPJ: 18.203.555/0001-04
CONTRATO/PEDIDO: 009701/2019 – Secretaria de Serviços Públicos
EMPENHO: 1590/2020 e 7606/2020
OBJETO: Coleta e Transporte de Líquidos Percolados (Chorume) gerado no Aterro Sanitário de Guarulhos
VALOR: R$ 72.235,00 (setenta e dois mil duzentos e trinta e cinco reais)
NOTA FISCAL: 051
EXIGIBILIDADE: 07/07/2020
JUSTIFICATIVA: A empresa em questão fornece a esta Municipalidade serviços necessários para coleta e
transporte de Liquido Percolado (Chorume), produzidos pela decomposição de matéria orgânica depositada no
Aterro Sanitário até o local de tratamento, considerado todas as exigências existentes na Licença Ambiental
de Operação pela CETESB.
SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA. - EPP
CNPJ: 27.339.484/0001-54
CONTRATO/PEDIDO: 173/2020 - Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social
EMPENHO: 3448/2020
OBJETO: Aquisição de extrato de tomate concentrado
Item Qtde. Unid. Descrição Valor Unit. R$
1    160 Kg Extrato de tomate tomarelli 2,87
VALOR: R$ 459,20 (quatrocentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos)
 NOTA FISCAL: 3900
EXIGIBILIDADE: 15/04/20202020
JUSTIFICATIVA: O item solicitado é de extrema necessidade para o preparo de refeições que serão servidas
nos Restaurantes Populares, que atendem população em situação de vulnerabilidade social.
UA GRÁFICA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI – EPP
CNPJ: 28.508.540/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 37435/2019 – Secretaria de Desenvolvimento Cientifico Econômico Tecnológico
e de Inovação
EMPENHO: 5284/2020
OBJETO: Fornecimento de material para escritório
Item Qtde. Unid. Descrição  Valor Unit. R$
1 800 Un Bloco p/ anotação – Medida 15x21cm – Papel Impresso OFF SET

75mg/m² - Impressão 4/04 cores na
capa e marca d’água nas folhas internas com logomarca do evento – nº
de páginas: 25 – própria / proc. nacional 0,98

2 500 Un Crachá – medida 10x13cm – PVC Flexível – com logomarca do evento –
Impressão 4/0 cores – acabamentos
– acompanhados com cordão (rabo de rato), dois furos – própria/ Proc.
Nacional 1,87

3 800 Un Caneta – esferográfica personalizada própria – Proc. Nacional 0,83
VALOR: R$ 2.383,00 (dois mil trezentos e oitenta e três reais)
NOTA FISCAL: 00000919
EXIGIBILIDADE: 17/07/2020
JUSTIFICATIVA: Confecção de materiais como blocos de anotações, canetas, pastas tipo zip bag, crachás e
pins são essenciais para execução e êxito dos projetos e eventos, e por este motivo, instauramos os autos
para sua devida aquisição.
ZETTA FROTAS LTDA
CNPJ: 02.491.558/0001-42
CONTRATO: 27501/2019 – DLC – Secretaria da Saúde
EMPENHO: 2465/2020
OBJETO: Contratação de serviços de locação de veículos.
VALOR: R$ 19.791,00 (dezenove mil setecentos e noventa e um reais). Referente a recursos vinculados –
Secretaria da Saúde.
NOTA FISCAL: 5896
EXIGIBILIDADE: 11/07/2020
JUSTIFICATIVA: Trata-se de contratação de empresa para locação de veículos que prestam serviços junto ao

S.V.O. (Serviço de Verificação de Óbito) e sua falta prejudicaria o andamento dos serviços.
W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP
CNPJ: 01.527.405/0001-45
CONTRATO/PEDIDO: 57601/2018 – Secretaria da Fazenda
EMPENHO: 4628/2020
OBJETO: Publicação de atos administrativos do Município em jornal de grande circulação
VALOR: R$ 408,00 ( quatrocentos e oito reais) referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde
NOTA FISCAL: 2275
EXIGIBILIDADE: 18/07/2020
JUSTIFICATIVA: O serviço de publicação em jornal de grande circulação atende a preceitos e prazos legais na
forma estabelecidas através dos artigos 3º e 20º - item III da Lei Federal 8.666/93, sem o que, a Administração
estaria ferindo um dos princípios fundamentais da Lei de Licitações
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-
CAPS II – SECRETARIA DA SAÚDE
AZEMILDE HEVIA DE QUEIROZ
CPF: 069.156.408-60
CONTRATO: 1605/2015 - CL – Secretaria da Saúde
EMPENHO: 2755/2020
PROCESSO: 53234/2008
OBJETO: Locação do imóvel sito à Rua Raphael Colacioppo, nº 80, Jardim Bom Clima, Guarulhos/SP.
VALOR: R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais). Referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde.
EXIGIBILIDADE: 11/07/2020
JUSTIFICATIVA: Trata-se locação de imóvel destinado à instalação do Centro de Atendimento Psicossocial –
CAPS II. A interrupção no pagamento dessa locação causaria transtornos nos atendimentos de ações em
saúde mental, álcool e outras drogas aos usuários do SUS.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA UBS JD. PARAVENTI – SECRETARIA DA
SAÚDE
BIGPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
CNPJ: 04.326.933/0001-24
CONTRATO: 10205/2013 – CL – Secretaria da Saúde
EMPENHO: 2804/2020
PROCESSO: 5354/2002
OBJETO: Locação de imóvel sito à Rua Vila Lobos nº 398-Jd. Paraventi-Guarulhos/SP.
VALOR: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde.
EXIGIBILIDADE: 13/07/2020
JUSTIFICATIVA: Trata-se de locação de imóvel destinado a instalação da Unidade Básica de Saúde do Jardim
Paraventi. A interrupção do pagamento causaria enormes transtornos à população usuária.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO (CCI):
CAIXA BENEFICENTE PADRE BENTO
CNPJ: 49.095.417/0001-74
CONTRATO/PEDIDO: 1905/2018 – Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social.
EMPENHO: 1588/2020
OBJETO: Locação de imóvel sito à Av. Leopoldo Cunha, 85 – Jd. Tranquilidade.
VALOR: R$ 6.000,00 (seis mil reais)
EXIGIBILIDADE: 21/07/2020
JUSTIFICATIVA: Locação de equipamento da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, onde está
instalado o Centro de Convivência do Idoso (CCI).
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR REGIÃO TABOÃO:
CARLOS ALEXANDRE DINIS MONTEIRO
CPF: 281.101.048-35
CONTRATO/PEDIDO: 5905/2014 - Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social.
EMPENHO: 1172/2020
OBJETO: Locação de Imóvel situado na Rua Ipauçu, nº 192, Jardim Bela Vista.
VALOR: R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais)
EXIGIBILIDADE: 30/07/2020
JUSTIFICATIVA: Locação de Equipamento da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, onde está
instalado o Conselho Tutelar região Taboão.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA 8º DISTRITO POLICIAL DE GUARULHOS
DUPLO P CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ: 10.629.009/0001-10
CONTRATO/PEDIDO: 1205/2019 – Secretaria para Assuntos de Segurança Pública
EMPENHO: 538/2020
OBJETO: Locação do imóvel sito à Av. Santos Dumont, 2531 – Guarulhos – 8º Distrito Policial de Guarulhos.
VALOR: R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais)
EXIGIBILIDADE: 01/07/2020
JUSTIFICATIVA: Trata-se de locação de imóvel destinado à instalação do 8º Distrito Policial de Guarulhos,
Secretaria para Assuntos de Segurança Pública.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JD. ALAMO–
SECRETARIA DA SAÚDE
EIGI FUDABA
CPF: 536.036.058-53
CONTRATO: 705/2016 - CL – Secretaria da Saúde
EMPENHO: 2882/2020
PROCESSO: 1722/2016
OBJETO: 50% da Locação de imóvel sito à Rua Nicolina Lapenna Turri, 33 – Jd. Álamo – Guarulhos-SP.
VALOR: R$ 2.142,50 (dois mil cento e quarenta e dois reais e cinquenta centavos). Referente a recursos
vinculados – Secretaria da Saúde.
EXIGIBILIDADE: 13/07/2020
JUSTIFICATIVA: Trata-se locação de imóvel destinado à UBS JD. Álamo – Secretaria da Saúde. A interrupção
no pagamento dessa locação causaria enormes transtornos no atendimento à população usuária.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SRT CAPS REGIÃO DE SAÚDE CANTAREIRA
II – SECRETARIA DA SAÚDE
F & C ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S
CNPJ: 01.351.859/0001-08
CONTRATO: 00705/2018 - CL – Secretaria da Saúde
EMPENHO: 2940/2020
PROCESSO: 44030/2017
OBJETO: Locação do imóvel sito à Rua Cônego Ezequias, 317 – Vila Galvão – Guarulhos/SP
VALOR: R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde.
EXIGIBILIDADE: 14/07/2020
JUSTIFICATIVA: Trata-se locação de imóvel destinado à Instalação do SRT CAPS Região de Saúde Cantareira
II e a interrupção do pagamento dessa locação causaria enormes transtornos no atendimento à população
usuária.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CRAS CENTENÀRIO.
FABIO MASSAO KAWANO
CPF: 255.942.608-03
CONTRATO/PEDIDO: 3905/2011 – Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social.
EMPENHO: 1658/2020
OBJETO: Locação de imóvel sito à Rua Centenário, nº 367 – JD. Centenário – Guarulhos.
VALOR: R$ 3.100,00 (três mil e cem reais)
EXIGIBILIDADE: 15/07/2020
JUSTIFICATIVA: Locação de Imóvel destinado à instalação do Cras Centenário
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR
FAST PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/C LTDA
CNPJ: 05.486.993/0001-77
CONTRATO/PEDIDO: 805/2018 – Secretaria para Assuntos de Segurança Pública.
EMPENHO: 368/2020
OBJETO: Locação do imóvel sito à Av. Salgado Filho, nº 437 - Centro - Guarulhos.
VALOR: R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais)
EXIGIBILIDADE: 03/07/2020
JUSTIFICATIVA: Locação de imóvel para instalação da Junta de Alistamento Militar.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA JUNTA DO ALISTAMENTO MILITAR
FLAUMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ: 08.679.064/0001-72
CONTRATO/PEDIDO: 010605/2013 – Secretaria da Fazenda
EMPENHO: 363/2020
OBJETO: Locação de imóvel Sito a Av. Salgado Filho nº 886, Centro – Guarulhos / SP.
VALOR: R$ 100.000,00 (cem mil reais)
EXIGIBILIDADE: 10/07/2020
JUSTIFICATIVA: Locação do imóvel para instalação da Secretaria da Fazenda
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA UBS JD. CAMBARÁ– SECRETARIA DA
SAÚDE
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FRANCISCO GUSTAVO DE CARVALHO
CPF: 012.082.798-07
CONTRATO: 1505/2015 - CL – Secretaria da Saúde
EMPENHO: 2796/2020
PROCESSO: 30308/2015
OBJETO: Locação do imóvel sito à Rua Adolfo Vasconcelos Noronha, nº 233, Parque Continental III, Guarulhos/SP.
VALOR: R$ 2.948,53 (dois mil novecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e três centavos). Referente a
recursos vinculados – Secretaria da Saúde.
EXIGIBILIDADE: 11/07/2020
JUSTIFICATIVA: Trata-se locação de imóvel destinado para instalação da UBS- JD Cambará. A interrupção no
pagamento dessa locação causaria enormes transtornos no atendimento à população usuária.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL:
HANANKA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 04.840.079/0001-10
CONTRATO/PEDIDO: 1205/2017 – Secretaria de Habitação e Secretaria de Desenvolvimento e Assistência
Social
EMPENHO: 1028/2020 e 1280/2020
OBJETO: Locação do imóvel sito à Av. Guarulhos, 2200 – Vila Endres.
VALOR: R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais)
EXIGIBILIDADE: 16/07/2020
JUSTIFICATIVA: Locação do imóvel destinado à instalação da sede da Secretaria de Habitação e Secretaria
de Desenvolvimento e Assistência Social.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JARDIM MUNHOZ
– SECRETARIA DA SAÚDE
HIRMA SILVÉRIO RAMIRES
CPF: 027.396.098-92
CONTRATO: 1805/2018 - CL – Secretaria da Saúde
EMPENHO: 2819/2020
PROCESSO: 45045/2017
OBJETO: Locação do imóvel sito à Rua Professor José Munhoz nº 474-Jd. Munhoz -Guarulhos/SP.
VALOR: R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais). Referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde.
EXIGIBILIDADE: 11/07/2020
JUSTIFICATIVA: Trata-se locação de imóvel destinado para instalação da unidade Básica de Saúde Jardim
Munhoz. A interrupção dessa locação causaria enormes transtornos ao atendimento da população usuária do
sistema SUS.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SEDE DA REGIÃO DE SAÚDE III – SÃO JOÃO/
BONSUCESSO – SECRETARIA DA SAÚDE
HUMBERTO ANTONIO ALVES
CPF: 005.872.848-11
CONTRATO: 002205/2018 - CL – Secretaria da Saúde
EMPENHO: 2879/2020
PROCESSO: 39876/2017
OBJETO: Locação do imóvel sito à Av. Serra redonda, 203-Jardim São João – Guarulhos/SP.
VALOR: R$ 8.166,23 (oito mil cento e sessenta e seis reais e vinte e três centavos). Referente a recursos
vinculados – Secretaria da Saúde.
EXIGIBILIDADE: 16/07/2020
JUSTIFICATIVA: Trata-se locação de imóvel destinado à Instalação da sede da Região de Saúde III São João
Bonsucesso e a interrupção do pagamento dessa locação causaria enormes transtornos no atendimento à
população usuária.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR REGIÃO - CENTRO
J. MAJOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACAO LTDA ME
CNPJ: 09.610.888/0001-59
CONTRATO/PEDIDO: 305/2018 – Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social.
EMPENHO: 1384/2020
OBJETO: Locação do imóvel sito à Rua José Moreira da Costa, 31 – Jardim Santa Clara.
VALOR: R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
EXIGIBILIDADE: 04/07/2020
JUSTIFICATIVA: Locação de equipamento da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, onde está
instalado o Conselho Tutelar Centro.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CENTRO POP:
J. MAJOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACAO LTDA ME
CNPJ: 09.610.888/0001-59.
CONTRATO/PEDIDO: 205/2019 – Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social.
EMPENHO: 1575/2020
OBJETO: Locação do imóvel sito na Rua Salvador Gorgone, 03 – Vila Augusta – Guarulhos/ SP.
VALOR: R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais)
EXIGIBILIDADE: 09/07/2020
JUSTIFICATIVA: Locação de imóvel onde está instalado o Centro POP.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA INSPETORIA CENTRO DE PSICOLOGIA DA
GUARDA CIVIL MUNICIPAL
JOSÉ GONÇALVES RIBEIRO
CNPJ: 579.693.028-15
CONTRATO/PEDIDO: 405/2018 - Secretaria para Assuntos de Segurança Pública.
EMPENHO: 330/2020
OBJETO: Locação de imóvel sito à Rua Conceição, nº 41 e 51 – Vila Zanardi.
VALOR: R$ 10.260,86 (dez mil duzentos e sessenta reais e oitenta e seis centavos)
EXIGIBILIDADE: 13/07/2020
JUSTIFICATIVA: Locação de imóvel destinado à instalação da Inspetoria Centro e Serviços de Psicologia da
Guarda Civil Municipal.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL – INSS - PIMENTAS
MAKAN ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA
CNPJ: 08.307.774/0001-71
CONTRATO/PEDIDO: 1405/2019 – Secretaria de Governo Municipal
EMPENHO: 948/2020
OBJETO: Locação do imóvel sito à Av. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, 3023- (térreo e subsolo) – Pimentas
–Guarulhos.
VALOR: R$ 17.697,00 (dezessete mil seiscentos e noventa e sete reais)
EXIGIBILIDADE: 22/07/2020
JUSTIFICATIVA: Locação de imóvel onde se encontra instalada a Agência Nacional de Previdência Social-
INSS – Pimentas – Guarulhos
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA, CRAS CENTRO E CASA
DOS CONSELHOS.
MARIA TERESA FERREIRA MARQUES
CPF: 212.981.058-62
CONTRATO/PEDIDO: 4905/2018 - Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social.
EMPENHO: 1407/2020, 1408/2020 e 1410/2020
OBJETO: Locação de imóvel sito à Av. Bom Clima, nº 425 – Fundos com a Rua Santana do Jacaré, 84 Jardim
Bom Clima – Guarulhos.
VALOR: R$ 14.037,56 (quatorze mil e trinta e sete reais e cinquenta e seis centavos)
EXIGIBILIDADE: 20/07/2020
JUSTIFICATIVA: Locação de equipamento da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, para
instalação do Bolsa Família, CRAS Centro e Casa dos Conselhos
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PARQUE
SANTOS DUMONT – SECRETARIA DA SAÚDE
MARIA TERESA FERREIRA MARQUES
CPF: 212.981.058-62
CONTRATO: 2505/2018 - CL – Secretaria da Saúde
EMPENHO: 2909/2020
PROCESSO: 63002/2017
OBJETO: Locação do imóvel sito à Rua Rafael Fernandes 11-A – Pq. Santos Dumont – Guarulhos – SP.
VALOR: R$ 1.564,74 (um mil quinhentos e sessenta e quatro reais e setenta e quatro centavos). Referente a
recursos vinculados - Secretaria de Saúde.
EXIGIBILIDADE: 10/01/2020
JUSTIFICATIVA: Trata-se locação de imóvel destinado para instalação da UBS –Pq. Santos Dumont. A
interrupção dessa locação causaria enormes transtornos à população usuária.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CRAS E CREAS MORROS:
 MARTINHO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
CNPJ: 11.682.467/0001-85
CONTRATO/PEDIDO: 1305/2018 - Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social.
EMPENHO: 1346/2020

OBJETO: Locação do imóvel sito à Rua Nicolau Falci, 132 – Jd. Valéria.
VALOR: R$ 12.000,00 (doze mil reais)
EXIGIBILIDADE: 01/07/2020
JUSTIFICATIVA: Locação de imóvel para instalação do CRAS e CREAS
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE JUSTIÇA
NASSER ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/C LTDA
CNPJ: 05.313.011/0001-45
CONTRATO/PEDIDO: 01005/2019 – Secretaria de Justiça.
EMPENHO: 881/2020
OBJETO: Locação do imóvel sito na Av. Salgado Filho, 494 - Centro.
VALOR: R$ 126.000,00 (cento e vinte seis mil reais)
EXIGIBILIDADE: 01/07/2020
JUSTIFICATIVA: Locação de imóvel destinado a instalação da sede da Secretaria de Justiça
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO 4º DISTRITO POLICIAL.
NASSER ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/C LTDA.
CNPJ: 05.313.011/0001-45
CONTRATO/PEDIDO: 305/2019 - Secretaria para Assuntos de Segurança Pública.
EMPENHO: 523/2020
OBJETO: Locação de imóvel sito na Avenida Santana do Mundaú, 684 - Pq Alvorada.
VALOR: R$ 10.862,22 (dez mil oitocentos e sessenta e dois reais e vinte dois centavos)
EXIGIBILIDADE: 16/07/2020
JUSTIFICATIVA: Locação de imóveis destinados a instalação do 4º Distrito Policial de Guarulhos – SP
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO 4º DISTRITO POLICIAL – PREDIO II
NASSER ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/C LTDA.
CNPJ: 05.313.011/0001-45
CONTRATO/PEDIDO: 13705/2014 - Secretaria para Assuntos de Segurança Pública.
EMPENHO: 6738/2020
OBJETO: Locação de imóvel sito na Avenida Santana do Mundaú, 925 (antigo 684) - Pq Alvorada – Guarulhos – SP.
VALOR: R$ 11.999,61 (onze mil novecentos e noventa e nove reais e sessenta e um centavos)
EXIGIBILIDADE: 03/07/2020
JUSTIFICATIVA: Locação de imóveis destinados a instalação do 4º Distrito Policial de Guarulhos – SP
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR PIMENTAS
NATALINO MARCONDES
CPF: 107.081.898-49
CONTRATO/PEDIDO: 4405/2014 - Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social.
EMPENHO:6548/2020
OBJETO: Locação de Imóvel situado na Av. Juscelino Kubitshek de Oliveira, nº 480 – Pimentas – Guarulhos/SP.
VALOR: R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
EXIGIBILIDADE: 15/07/2020
JUSTIFICATIVA: Locação de Equipamento da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, onde está
instalado o Conselho Tutelar Pimentas.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA E EXECUÇÕES
FISCAIS, VARAS DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, VARAS DA FAMILIA E SUCESSOES, JUIZADO
ESPECIAL CIVIL, VARAS CÍVEIS, ZONA ELEITORAL.
NOVO CAMPO ADMINISTRADORA E INCORPORADORA S/A
CPF: 05.811.789/0001-84
CONTRATO/PEDIDO: 1305/2019 - Secretaria de Justiça
EMPENHO: 1137/2020
OBJETO: Locação de imóvel sito à Rua dos Crisântemos, 29 – Bairro Vila Tijuco – Guarulhos.
VALOR: R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais)
EXIGIBILIDADE: 01/07/2020
JUSTIFICATIVA: Locação de imóvel destinado para instalações da Vara da Fazenda Pública e execuções
fiscais, vara do juizado especial Cível, Varas da Família e Sucessões, Juizado Especial Civil, Varas Cíveis,
Zonas Eleitorais nº 176ª, 278ª, 279ª e 393ª. Referente período 01/06/2020 à 30/06/2020
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA UNIDADE OPERACIONAL DA SECRETARIA
DE TRANSPORTE E TRÂNSITO:
VEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – EPP
CNPJ: 08.810.028/0001-04
CONTRATO/PEDIDO: 305/2014 - Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana.
EMPENHO: 135
OBJETO: Locação do imóvel sito à Rua Pernambuco esquina com Rua Padre Claudio Arenal
VALOR: R$ 86.762,14 (oitenta e seis mil setecentos e sessenta e dois reais e quatorze centavos) referente a
recursos vinculados – FMTT
EXIGIBILIDADE: 27/06/2020 e 27/07/2020
JUSTIFICATIVA: Locação de imóvel onde se encontra instalada as unidades operacionais desta Secretaria de
Transporte e Mobilidade Urbana
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA 394ª ZONA ELEITORAL:
ALEXANDRE LOPES
CPF: 078.402.648-32
CONTRATO/PEDIDO: 1705/2016– Secretaria de Justiça.
EMPENHO: 1084/2020
OBJETO: Locação do imóvel sito na Rua João Veloso da Silva, 1181- Cidade Jardim Cumbica.
VALOR: R$ 3.666,00 (três mil seiscentos e sessenta e seis reais)
EXIGIBILIDADE: 15/07/2020
JUSTIFICATIVA: Locação de imóvel para instalação da 394ª Zona Eleitoral.
ADMILSON LOPES
CPF: 066.223.078-73
CONTRATO/PEDIDO: 1605/2016– Secretaria de Justiça.
EMPENHO: 1083/2020
OBJETO: Locação do imóvel sito na Rua João Veloso da Silva, 1181- Cidade Jardim Cumbica.
VALOR: R$ 3.666,00 (três mil seiscentos e sessenta e seis reais)
EXIGIBILIDADE: 15/07/2020
JUSTIFICATIVA: Locação de imóvel para instalação da 394ª Zona Eleitoral.
ANA LOPES
CPF: 160.493.478-67
CONTRATO/PEDIDO: 1805/2016 – Secretaria de Justiça.
EMPENHO: 1085/2020
OBJETO: Locação do imóvel sito na Rua João Veloso da Silva, 1181- Cidade Jardim Cumbica.
VALOR: R$ 3.834,00 (três mil oitocentos e trinta e quatro reais)
EXIGIBILIDADE: 15/07/2020
JUSTIFICATIVA: Locação de imóvel para instalação da 394ª Zona Eleitoral.
ADILSON LOPES
CPF: 413.811.578-15
CONTRATO/PEDIDO: 1505/2016 – Secretaria de Justiça.
EMPENHO: 1082/2020
OBJETO: Locação do imóvel sito na Rua João Veloso da Silva, 1181- Cidade Jardim Cumbica.
VALOR: R$ 3.834,00 (três mil oitocentos e trinta e quatro reais)
EXIGIBILIDADE: 15/07/2020
JUSTIFICATIVA: Locação de imóvel para instalação da 394ª Zona Eleitoral.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA 1ª COMPANHIA DO 44º BATALHÃO DA POLÍCIA
MILITAR:
ALEXSANDRO TORRES DE ANDRADE
CPF: 276.063.528-79
CONTRATO/PEDIDO: 605/2018 - Secretaria para Assuntos de Segurança Pública.
EMPENHO: 544/2020
OBJETO: Locação de imóvel sito a Rua Pirajussara, nº 24 – Parque Jurema.
VALOR: R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais)
EXIGIBILIDADE: 16/07/2020
JUSTIFICATIVA: Locação de imóvel para instalação da 1ª Cia do 44º Batalhão da Polícia Militar.
MONICA MENEZES DE ANDRADE
CPF: 314.206.178-93
CONTRATO/PEDIDO: 505/2018 – Secretaria Para Assuntos de Segurança Pública.
EMPENHO: 545/2020
OBJETO: Locação de imóvel sito a Rua Pirajussara, nº 24 – Parque Jurema.
VALOR: R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais)
EXIGIBILIDADE: 16/07/2020
JUSTIFICATIVA: Locação de imóvel para instalação da 1ª Cia do 44º Batalhão da Polícia Militar.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO 5º DP DE GUARULHOS:
ANA CLOFI PORCEL SUCH
CPF: 104.216.138-07
CONTRATO/PEDIDO: 205/2018 – Secretaria para Assuntos de Segurança Pública.
EMPENHO: 3593/2020
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OBJETO: Locação de imóvel sito à Rua Mogi das Cruzes, 500 – Vila Augusta.
VALOR: R$ 3.000,00 (três mil reais)
EXIGIBILIDADE: 15/07/2020
JUSTIFICATIVA: Locação de imóvel destinado à instalação do 5° DP de Guarulhos.
JUAN JOSÉ SUCH BENITO
CPF: 059.846.538-34
CONTRATO/PEDIDO: 105/2018 – Secretaria para Assuntos de Segurança Pública.
EMPENHO: 3589
OBJETO: Locação de imóvel sito à Rua Mogi das Cruzes, 500 – Vila Augusta.
VALOR: R$ 3.000,00 (três mil reais)
EXIGIBILIDADE: 15/07/2020
JUSTIFICATIVA: Locação de imóvel destinado à instalação do 5º DP de Guarulhos.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA CASA CLARA MARIA IV:
ANTONIO TADEU FERNANDES
CPF: 559.557.978-15
CONTRATO/PEDIDO: 4505/2018 – Secretaria de Direitos Humanos
EMPENHO: 1576/2020
OBJETO: Locação de imóvel sito a Rua Brigadeiro Lima e Silva, 565 – Jardim Vila Galvão.
VALOR: R$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais)
EXIGIBILIDADE: 21/07/2020
JUSTIFICATIVA: Locação de imóvel destinado a instalação da Casa Clara Maria IV, que faz atendimento às
mulheres vítimas de violência e em situação de vulnerabilidade social.
FABIO EDUARDO FERNANDES
CPF: 355.435.988-23
CONTRATO/PEDIDO: 4805/2018 – Secretaria de Direitos Humanos.
EMPENHO: 1569/2020
OBJETO: Locação do imóvel sito na Rua Brigadeiro Lima e Silva, 565 – Jardim Vila Galvão.
VALOR: R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais)
EXIGIBILIDADE: 21/07/2020
JUSTIFICATIVA: Locação de imóvel para instalação da Casa Clara Maria IV, que faz atendimento às mulheres
vítimas de violência e em situação de vulnerabilidade social.
CELSO RICARDO FERNANDES
CPF: 355.435.998-03
CONTRATO/PEDIDO: 4705/2018 – Secretaria de Direitos Humanos.
EMPENHO: 1563/2020
OBJETO: Locação do imóvel sito na Rua Brigadeiro Lima e Silva, 565 – Jardim Vila Galvão.
VALOR: R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais)
EXIGIBILIDADE: 21/07/2020
JUSTIFICATIVA: Locação de imóvel para instalação da Casa Clara Maria IV, que faz atendimento às mulheres
vítimas de violência e em situação de vulnerabilidade social.
EVANDRO LUIZ FERNANDES
CPF: 263.121.948-17
CONTRATO/PEDIDO: 4605/2018 – Secretaria de Direitos Humanos
EMPENHO: 1560/2020
OBJETO: Locação do imóvel sito na Rua Brigadeiro Lima e Silva, 565 – Jardim Vila Galvão.
VALOR: R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais)
EXIGIBILIDADE: 21/07/2020
JUSTIFICATIVA: Locação de imóvel para instalação da Casa Clara Maria IV, que faz atendimento às mulheres
vítimas de violência e em situação de vulnerabilidade social.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES
ODONTOLÓGICAS SÃO JOÃO- SECRETARIA DA SAÚDE
CARMEN SILVIA SPERANCIN CARVALHO
CPF: 068.786.178-04
CONTRATO: 5305/2012 – CL  – Secretaria da Saúde
EMPENHO: 2762/2020
PROCESSO: 34647/1997
OBJETO: 50% da locação do imóvel sito à rua Cruz do Espírito Santo, 44 – Cidade Seródio - Guarulhos/SP
VALOR: R$ 1.850,00 (um mil oitocentos e cinquenta reais). Referente a recursos vinculados- Secretaria de Saúde.
EXIGIBILIDADE: 15/07/2020
JUSTIFICATIVA: Trata-se locação de imóvel destinado à instalação do Centro de Especialidades Odontológicas
São João - Secretaria da Saúde. A interrupção no pagamento dessa locação causaria enormes transtornos nos
atendimentos odontológicos.
JOSÉ CELINIO DE CARVALHO NETO
CPF: 966.836.278-00
CONTRATO: 5205/2012 – CL – Secretaria da Saúde
EMPENHO: 2764/2020
PROCESSO: 34647/1997
OBJETO: 50% da locação do imóvel sito à rua Cruz do Espírito Santo, 44 – Cidade Seródio - Guarulhos/SP
VALOR: R$ 1.850,00 (um mil oitocentos e cinquenta reais). Referente a recursos vinculados- Secretaria de Saúde.
EXIGIBILIDADE: 15/07/2020
JUSTIFICATIVA: Trata-se locação de imóvel destinado à instalação do Centro de Especialidades Odontológicas
São João - Secretaria da Saúde. A interrupção no pagamento dessa locação causaria enormes transtornos nos
atendimentos odontológicos.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CRAS SANTOS DUMOND
CRISTIANA PATRICIA DE LIMA
CPF: 284.963.648-79
CONTRATO/PEDIDO: 705/2019 – Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social.
EMPENHO: 1362/2020
OBJETO: Locação 50% do imóvel Rua Adalberto Beline, 214 – Jardim Bananal.
VALOR: R$ 1.450,00 (mil quatrocentos e cinquenta reais)
EXIGIBILIDADE: 07/07/2020
JUSTIFICATIVA: Locação do equipamento da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, onde está
instalado o CRAS Santos Dumont.
ADAILTO LUIZ DA SILVA
CPF: 078.457.358-17
CONTRATO/PEDIDO: 605/2019 – Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social.
EMPENHO: 1360/2020
OBJETO: Locação 50% do imóvel Rua Adalberto Beline, 214 – Jardim Bananal.
VALOR: R$ 1.450,00 (mil quatrocentos e cinquenta reais)
EXIGIBILIDADE: 07/07/2020
JUSTIFICATIVA: Locação do equipamento da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, onde está
instalado o CRAS Santos Dumont.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA 1ª CIA DO 15º BATALHÃO DA POLÍCIA
MILITAR:
DANIEL MARTINS
CPF: 681.103.758-04
CONTRATO/PEDIDO: 505/2017 – Secretaria para Assuntos de Segurança Pública.
EMPENHO: 530/2020
OBJETO: Locação de imóvel sito à Rua Silvio Barbosa, 107 – Vila dos Camargos.
VALOR: R$ 3.550,00 (três mil quinhentos e cinquenta reais)
EXIGIBILIDADE: 07/07/2020
JUSTIFICATIVA: Locação de imóvel destinado a instalação da 1ª Cia. Do 15º Batalhão da Policia Militar.
ADELIA CARDOSO DA SILVA
CPF: 027.399.048-94
CONTRATO/PEDIDO: 405/2017 – Secretaria para Assuntos de Segurança Pública.
EMPENHO: 333/2019
OBJETO: Locação de imóvel sito à Rua Silvio Barbosa, 107 – Vila dos Camargos.
VALOR: R$ 3.550,00 (três mil quinhentos e cinquenta reais)
EXIGIBILIDADE: 07/07/2020
JUSTIFICATIVA: Locação de imóvel destinado a instalação da 1ª Cia. Do 15º Batalhão da Polícia Militar.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JD. ALAMO–
SECRETARIA DA SAÚDE
EIGI FUDABA
CPF: 536.036.058-53
CONTRATO: 705/2016 - CL – Secretaria da Saúde
EMPENHO: 2882/2020
PROCESSO: 1722/2016
OBJETO: 50% da Locação de imóvel sito à Rua Nicolina Lapenna Turri, 33 – Jd. Álamo – Guarulhos-SP.
VALOR: R$ 2.142,50 (dois mil cento e quarenta e dois reais e cinquenta centavos). Referente a recursos
vinculados – Secretaria da Saúde.
EXIGIBILIDADE: 13/07/2020
JUSTIFICATIVA: Trata-se locação de imóvel destinado à UBS JD. Álamo – Secretaria da Saúde. A interrupção

no pagamento dessa locação causaria enormes transtornos no atendimento à população usuária.
MARIA APARECIDA RODRIGUES ISHIKAWA
CPF: 009.901.338-00
CONTRATO: 805/2016 – CL – Secretaria da Saúde
EMPENHO: 2884/2020
PROCESSO: 1722/2016
OBJETO: 50% da Locação de imóvel sito à Rua Nicolina Lapenna Turri, 33 – Jd. Álamo – Guarulhos-SP.
VALOR: R$ 2.142,50 (dois mil cento e quarenta e dois reais e cinquenta centavos). Referente a recursos
vinculados – Secretaria da Saúde.
EXIGIBILIDADE: 13/07/2020
JUSTIFICATIVA: Trata-se locação de imóvel destinado à UBS JD. Álamo – Secretaria da Saúde. A interrupção
no pagamento dessa locação causaria enormes transtornos no atendimento à população usuária.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DA REGIÃO DE SAÚDE IV
PIMENTAS CUMBICA - SECRETARIA DA SAÚDE
FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO DE OLIVEIRA
CPF: 269.886.586-53
CONTRATO: 1005/2015 - CL – Secretaria da Saúde
EMPENHO: 2814/2020
PROCESSO: 7109/2007
OBJETO: 50% da Locação do imóvel sito a Rua Picuíra, 36 – Parque Jurema, Guarulhos/SP.
VALOR: R$ 2.393,84 (dos mil, trezentos e noventa e três reais e oitenta e quatro centavos). Referente a
recursos vinculados – Secretaria da Saúde.
EXIGIBILIDADE: 16/07/2020
JUSTIFICATIVA: Trata-se locação de imóvel destinado para instalação do Departamento da Região de Saúde
IV - Pimentas Cumbica - Secretaria da Saúde.  A interrupção do pagamento causaria enormes transtornos à
população usuária.
NOEMIA MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA
CPF: 252.385.798-70
CONTRATO: 1105/2015 - CL – Secretaria da Saúde
EMPENHO: 2815/2020
PROCESSO: 7109/2007
OBJETO: 50% da Locação do imóvel sito a Rua Picuíra, 36 – Parque Jurema, Guarulhos/SP.
VALOR: R$ 2.393,84 (dos mil, trezentos e noventa e três reais e oitenta e quatro centavos). Referente a
recursos vinculados – Secretaria da Saúde.
EXIGIBILIDADE: 16/07/2020
JUSTIFICATIVA: Trata-se locação de imóvel destinado para instalação do Departamento da Região de Saúde
IV - Pimentas Cumbica - Secretaria da Saúde.  A interrupção do pagamento causaria enormes transtornos à
população usuária.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO 3º DP DE GUARULHOS:
IVONETE FRANCO DA SILVA
CPF: 282.235.898-26
CONTRATO/PEDIDO: 11405/2014 – Secretaria Para Assuntos de Segurança Pública.
EMPENHO: 503/2020
OBJETO: Locação de imóvel sito na Avenida Damião Lins de Vasconcelos, 1483- Jardim Cumbica.
VALOR: R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais)
EXIGIBILIDADE: 01/07/2020
JUSTIFICATIVA: Locação de imóvel destinado a instalação do 3° DP de Guarulhos.
WILSON RONDON E SILVA
CPF: 681.745.788-20
CONTRATO/PEDIDO: 11505/2014 – Secretaria Para Assuntos de Segurança Pública.
EMPENHO: 500/2020
OBJETO: Locação de imóvel sito à Av. Damião Lins de Vasconcelos nº 1483, Jardim Cumbica.
VALOR: R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais)
EXIGIBILIDADE: 01/07/2020
JUSTIFICATIVA: Locação de imóvel destinado a instalação do 3º DP de Guarulhos.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO JARDIM
SANTA PAULA- SECRETARIA DA SAÚDE
JOSÉ CARLOS DOS SANTOS
CPF: 327.639.306-97
CONTRATO: 8005/2014 - CL – Secretaria da Saúde
EMPENHO: 2906/2020
PROCESSO: 14558/2014
OBJETO: 50% da locação do imóvel sito à Rua Roza de Campos, 156-Jd. Santa Paula – Guarulhos/SP
VALOR: R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais). Referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde.
EXIGIBILIDADE: 15/07/2020
JUSTIFICATIVA: Trata-se locação de imóvel destinado à Instalação da Unidade Básica de Saúde do Jardim
Santa Paula e a interrupção do pagamento dessa locação causaria enormes transtornos no atendimento à
população usuária.
MARIA NATALICE DA CONCEIÇÃO SOARES DOS SANTOS
CPF: 262.265.778-19
CONTRATO: 008105/2014 - CL – Secretaria da Saúde
EMPENHO: 2905/2020
PROCESSO: 14558/2014
OBJETO: 50% da locação do imóvel sito à Rua Roza de Campos, 156-Jd. Santa Paula – Guarulhos/SP
VALOR: R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais). Referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde.
EXIGIBILIDADE: 15/07/2020
JUSTIFICATIVA: Trata-se locação de imóvel destinado à Instalação da Unidade Básica de Saúde do Jardim
Santa Paula e a interrupção do pagamento dessa locação causaria enormes transtornos no atendimento à
população usuária.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA 5ª CIA DO 15º
JOSE GONCALVES RIBEIRO BATALHAO DA POLICIA MILITAR
CPF: 579.693.028- 15
CONTRATO/PEDIDO: 4005/2018 - Secretaria Para Assuntos de Segurança Pública.
EMPENHO: 511/2020
OBJETO: Locação de imóvel sito à Rua Conceição, nº 39 – Vila Zanardi.
VALOR: R$ 7.000,00 (sete mil reais)
EXIGIBILIDADE: 13/07/2020
JUSTIFICATIVA: Locação de imóvel destinado à instalação da 5ª CIA do 15º Batalhão da Polícia Militar.
CARMELIA DO CEU TOME RIBEIRO
CPF: 664.492.278-34
CONTRATO/PEDIDO: 4105/2018 - Secretaria Para Assuntos de Segurança Pública.
EMPENHO: 337/2020
OBJETO: Locação de imóvel sito à Rua Conceição, nº 39 – Vila Zanardi.
VALOR: R$ 7.000,00 (sete mil reais)
EXIGIBILIDADE: 13/07/2020
JUSTIFICATIVA: Locação de imóvel destinado à instalação da 5ª CIA do 15º Batalhão da Polícia Militar.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA 6º DISTRITO POLICIAL DE GUARULHOS:
JULIANA ALCAIDE GIMENEZ SANAIOTE
CPF: 323.592.838-39
CONTRATO/PEDIDO: 4205/2018 – Secretaria de Assuntos Para Segurança Pública.
EMPENHO: 517/2020
OBJETO: Locação do imóvel sito na Rua Professor Vasco Queiroz Guimarães, nº 341 – Bom Clima.
VALOR: R$ 1.366,53 (mil trezentos e sessenta e seis reais e cinquenta e três centavos)
EXIGIBILIDADE: 19/07/2020
JUSTIFICATIVA: Locação de imóvel para instalação do 6º Distrito Policial.
CAROLINA ALCAIDE GIMENEZ
CPF: 344.739.008-51
CONTRATO/PEDIDO: 4305/2018 – Secretaria de Assuntos Para Segurança Pública.
EMPENHO: 518/2020
OBJETO: Locação do imóvel sito na Rua Professor Vasco Queiroz Guimarães, nº 341 – Bom Clima.
VALOR: R$ 1.366,53 (mil trezentos e sessenta e seis reais e cinquenta e três centavos)
EXIGIBILIDADE: 19/07/2020
JUSTIFICATIVA: Locação de imóvel para instalação do 6º Distrito Policial.
ANDRÉ GIMENES BARRIONUEVO
CPF: 364.384.338-02
CONTRATO/PEDIDO: 4405/2018 – Secretaria de Assuntos Para Segurança Pública.
EMPENHO: 519/2020
OBJETO: Locação do imóvel sito na Rua Professor Vasco Queiroz Guimarães, nº 341 – Bom Clima.
VALOR: R$ 1.366,94 (mil trezentos e sessenta e seis reais e noventa e quatro centavos)
EXIGIBILIDADE: 19/07/2020
JUSTIFICATIVA: Locação de imóvel para instalação do 6º Distrito Policial.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA RESIDÊNCIA DO INSTRUTOR DO TIRO DE
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GUERRA:
KARLA CRISTINA PANNOCHIA SOARES
CPF: 282.742.258-13
CONTRATO/PEDIDO: 03605/2018 - Secretaria para Assuntos de Segurança Pública.
EMPENHO: 512/2020
OBJETO: Locação de imóvel sito à Rua Maximo Gonçalves, nº 16 – Cidade Maia – Guarulhos – SP.
VALOR: R$ 128,35 (cento e vinte oito reais e trinta e cinco centavos)
EXIGIBILIDADE: 04/07/2020
JUSTIFICATIVA: Locação de imóvel destinado à instalação da Residência do Instrutor do Tiro de Guerra.
KARINA PANNOCHIA SOARES KRIEGEL
CPF: 282.741.768-55
CONTRATO/PEDIDO: 03705/2018 - Secretaria para Assuntos de Segurança Pública.
EMPENHO: 509/2020
OBJETO: Locação de imóvel sito à Rua Maximo Gonçalves, nº 16 – Cidade Maia – Guarulhos – SP.
VALOR: R$ 128,20 (cento e vinte oito reais e vinte centavos)
EXIGIBILIDADE: 04/07/2020
JUSTIFICATIVA: Locação de imóvel destinado à instalação da Residência do Instrutor do Tiro de Guerra.
RUTE PANNOCHIA SOARES
CPF: 681.066.968-04
CONTRATO/PEDIDO: 03505/2018 - Secretaria Para Assuntos de Segurança Pública.
EMPENHO: 506/2020
OBJETO: Locação de imóvel sito à Rua Maximo Gonçalves, nº 16 – Cidade Maia – Guarulhos – SP.
VALOR: R$ 512,96 (quinhentos e doze reais e noventa e seis centavos)
EXIGIBILIDADE: 04/07/2020
JUSTIFICATIVA: Locação de imóvel destinado à instalação da Residência do Instrutor do Tiro de Guerra.
FERNANDO VAZ AUGUSTO SOARES
CPF: 037.672.728-49
CONTRATO/PEDIDO: 03405/2018 - Secretaria Para Assuntos de Segurança Pública.
EMPENHO: 505/2020
OBJETO: Locação de imóvel sito à Rua Maximo Gonçalves, nº 16 – Cidade Maia – Guarulhos SP.
VALOR: R$ 769,51 (setecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e um centavos)
EXIGIBILIDADE: 04/07/2020
JUSTIFICATIVA: Locação de imóvel destinado à instalação da Residência do Instrutor do Tiro de Guerra.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CARTÓRIO DA 395ª ZONA ELEITORAL
MARIA ROSA OLIVEIRA HATADA
CPF: 153.576.848-71
CONTRATO/PEDIDO: 905/2015 e TA 01/2018 -Secretaria de Justiça.
EMPENHO: 886/2020
OBJETO: Locação de Imóvel situado na Rua Cariri Açu, nº 32, Cidade Jardim Cumbica.
VALOR: R$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais)
EXIGIBILIDADE: 01/07/2020
JUSTIFICATIVA: Locação de imóvel destinado a instalação do Cartório da 395ª Zona Eleitoral.
MILTON MINORU HATADA
CPF: 051.047.478-08
CONTRATO/PEDIDO: 805/2015 e TA 01/2018- Secretaria de Justiça.
EMPENHO: 884/2020
OBJETO: Locação de Imóvel situado na Rua Cariri Açu, nº 32, Cidade Jardim Cumbica.
VALOR: R$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais)
EXIGIBILIDADE: 01/07/2020
JUSTIFICATIVA: Locação de imóvel destinado à instalação do Cartório da 395ª Zona Eleitoral.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÙDE- JD.  NOVA
CIDADE– SECRETARIA DA SAÚDE.
MARIA RUTE DE MELO DE ALMEIDA
CPF: 074.982.598 - 77
CONTRATO: 8405/2014 - CL – Secretaria da Saúde
EMPENHO: 2776/2020
PROCESSO: 18545/2004
OBJETO: 50% Da Locação do imóvel sito à Rua Ângelo Roberto Orsomarso, nº 146, Jardim Nova Cidade
Guarulhos/SP.
VALOR: R$ 2.890,16 (dois mil e oitocentos e noventa reais e dezesseis centavos). Referente a recursos
vinculados – Secretaria da Saúde.
EXIGIBILIDADE: 15/07/2020
JUSTIFICATIVA: Trata-se locação de imóvel destinado para instalação da Unidade Básica de Saúde do Jardim
Nova Cidade. A interrupção dessa locação causaria enormes transtornos à população usuária do sistema SUS.
MILTON NATALICIO SABINO DE ALMEIDA
CPF: 004.716.878 -12
CONTRATO: 8305/2014 - CL – Secretaria da Saúde
EMPENHO: 2772/2020
PROCESSO: 18545/2004
OBJETO: 50% Da Locação do imóvel sito à Rua Ângelo Roberto Orsomarso, nº 146, Jardim Nova Cidade
Guarulhos/SP.
VALOR: R$ 2.890,16 (dois mil e oitocentos e noventa reais e dezesseis centavos). Referente a recursos
vinculados – Secretaria da Saúde.
EXIGIBILIDADE: 15/07/2020
JUSTIFICATIVA: Trata-se locação de imóvel destinado para instalação da Unidade Básica de Saúde do Jardim
Nova Cidade. A interrupção dessa locação causaria enormes transtornos à população usuária do sistema SUS.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR REGIÃO CUMBICA:
SERGIO BRYSIUK
CPF: 585.509.928-87
CONTRATO/PEDIDO: 3705/2015 – Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social.
EMPENHO: 1399/2020
OBJETO: Locação do imóvel sito à Rua Jati, 247 - Cidade Jardim. Cumbica.
VALOR: R$ 1.750,00 (mil setecentos e cinquenta reais)
EXIGIBILIDADE: 10/07/2020
JUSTIFICATIVA: Locação de imóvel destinado a instalação do Conselho Tutelar Região Cumbica.
DIVA BRYSIUK
CPF: 317.841.548-30
CONTRATO/PEDIDO: 3805/2015 – Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social.
EMPENHO: 1398/2020
OBJETO: Locação do imóvel sito à Rua Jati, 247 - Cidade Jardim Cumbica.
VALOR: R$ 1.750,00 (mil setecentos e cinquenta reais)
EXIGIBILIDADE: 10/07/2020
JUSTIFICATIVA: Locação de imóvel destinado a instalação do Conselho Tutelar Região Cumbica.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL UTILIZADO NAS OBRAS DE READEQUAÇÃO VIÁRIA DO TREVO DE BONSUCESSO
YARA EUNICE SAKAMOTO
CPF: 027.282.568-96
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 29529/2018 – Secretaria de Mobilidade Urbana
EMPENHO: 10793/2020
OBJETO: Locação do imóvel sito à Av. Arthur M. de Siqueira – Bonsucesso – Guarulhos - SP
VALOR: R$ 63.421,07 (sessenta e três mil quatrocentos e vinte um reais e sete centavos) referente a recursos
vinculados - FMTT
EXIGIBILIDADE: 01/07/2020
JUSTIFICATIVA: Locação de imóvel utilizado nas obras de readequação viária do trevo de Bonsucesso
CLAUDIO SATIO SAKAMOTO
CPF: 681.769.028-53
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 29529/2018 – Secretaria de Mobilidade Urbana
EMPENHO: 10792/2020
OBJETO: Locação do imóvel sito à Av. Arthur M. de Siqueira – Bonsucesso – Guarulhos - SP
VALOR: R$ 63.421,07 (sessenta e três mil quatrocentos e vinte um reais e sete centavos) referente a recursos
vinculados - FMTT
EXIGIBILIDADE: 01/07/2020
JUSTIFICATIVA: Locação de imóvel utilizado nas obras de readequação viária do trevo de Bonsucesso
FUMIO SAKAMOTO
CPF: 681.768.998-87
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 29529/2018 – Secretaria de Mobilidade Urbana
EMPENHO: 10791/2020
OBJETO: Locação do imóvel sito à Av. Arthur M. de Siqueira – Bonsucesso – Guarulhos - SP
VALOR: R$ 63.421,07 (sessenta e três mil quatrocentos e vinte um reais e sete centavos) referente a recursos
vinculados - FMTT
EXIGIBILIDADE: 01/07/2020
JUSTIFICATIVA: Locação de imóvel utilizado nas obras de readequação viária do trevo de Bonsucesso
ERRATA

D. O. Nº 089/2020-GP DE 03/07/2020
Onde se lê:
ATTEND AMBIENTAL S.A
CONTRATO PEDIDO: 58301/2019 – Secretaria de Serviços Públicos
Leia-se:
ATTEND AMBIENTAL S.A
CONTRATO PEDIDO: 58301/2018 – Secretaria de Serviços Públicos
Onde se lê:
FAMAHA COMPERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA – ME
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 11719/2019 – Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social
Leia-se:
FAMAHA COMPERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA – ME
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1171/2019 – Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social e 11715/
2020 – Secretaria de Gestão

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
A Prefeitura de Guarulhos, através do Departamento de Licitações e Contratos, torna público os seguintes atos
administrativos:O Departamento de Licitações e Contratos, torna público às Unidades da Administração que
realizará abertura de procedimentos licitatórios para Registro de Preços dos seguintes itens:
- Sobrepor para 2 lâmpadas fluorescente 32/40 W e outros – PA23302/2020
- Lâmpada led tubular com dispositivo de controle integrado – PA 23301/2020
- Formula Infantil em pó base de proteína de soja – PA 23062/2020
- Camisetas – PA 15348/2020
- Cesta Básica – PA 24676/2020
- Luvas de Borracha – PA 23989/2020
- Livros para distribuição aos alunos da rede municipal de educação – PA6365/2020
- RP luva de procedimento – PA24318/20
- RP avental impermeável descártavel – PA21868/20
- RP avental descartável TNT – PA22337/20
Havendo interesse na participação, a Unidade deverá efetuar manifestação junto ao SIRECCON e enviar o
respectivo documento assinado pelo Secretário/ Coordenador da pasta à Unidade Requisitante. A manifestação
deverá ser realizada em até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do dia útil seguinte a esta publicação,
Impreterivelmente, sob pena de não adesão posterior à futura ata.
LICITAÇÕES AGENDADAS:
PE206/20-DLC PA18894/19 menor preço global, visando Prestação de serviços de manutenção no sistema de
refrigeração (Câmara fria).Abertura:24/07/2020 08:30.Disputa:24/07/2020 09hs.
PE207/20-DLC PA18336/20 menor preço global do item, com reserva para ME,EPP e MEI visando Registro de
Preços para fornecimento de alimento para dieta oral ou enteral em pó.Abertura:24/07/2020 08:30.Disputa:24/
07/2020 09hs.
PE208/20 -DLC PA8784/20 menor preço, com reserva para ME,EPP e MEI visando Registro de preços para
fornecimento de extrato de tomate, milho, caldo de carne e outros.Abertura:24/07/2020 08:30.Disputa:24/07/
2020 09hs.
PE209/20-DLC PA79503/19 menor preço global do item, exclusivo para ME,EPP e MEI visando Registro de
preços para fornecimento de epinefrina para atendimento de mandado judicial.Abertura:30/07/2020
08:30.Disputa:30/07/2020 09hs.
PE210/20-DLC PA8014/20 menor preço global do item, visando Registro de preços para fornecimento de
levonorgestrel + etinilestradiol.Abertura:27/07/2020 08:30.Disputa:27/07/2020 09hs.
PE211/20-DLC PA16523/19 menor preço global, visando Prestação de serviços de manutenção preventiva,
corretiva e emergencial em cabines primárias e painéis.Abertura:27/07/2020 08:30.Disputa:27/07/2020 09hs.
PE 212/20-DLC PA14896/20 menor preço global do item, com reserva para ME,EPP e MEI visando Registro
de preços para fornecimento de dexametasona, diclofenaco e outros medicamentos.Abertura:27/07/2020
08:30.Disputa:27/07/2020 09hs.
PE213/20-DLC PA8877/20 menor preço global do item, com reserva para ME,EPP e MEI visando Registro de
Preços para fornecimento de benzilpenicilina potássica, adenosina, cefazolina e outros medicamentos.Abertura:27/
07/2020 08:30.Disputa:27/07/2020 09hs.
PE214/20-DLC PA6865/20 menor preço, exclusivo para ME,EPP e MEI visando Aquisição de aripiprazol,
colecalciferol, tretinoína e outros medicamentos para atender mandado judicial.Abertura:28/07/2020
08:30.Disputa:28/07/2020   09hs.
PE215/20-DLC PA8011/20 menor preço global do item, com reserva para ME,EPP e MEI visando Registro de
preços para fornecimento de agulha gengival, anestésico e outros materiais odontológicos.Abertura:28/07/
2020 08:30.Disputa:28/07/2020 09hs.
PE216/20 -DLC PA6873/20 menor preço global do item, exclusivo para ME,EPP e MEI visando Registro de
preços para fornecimento de benzoato de alogliptina, hemifumarato de quetiapina e outros medicamentos para
atender mandado judicial.Abertura:29/07/2020 08:30.Disputa:29/07/2020 09hs.
PE217/20 -DLC PA4484/20 menor preço global do lote, com reserva para ME,EPP e MEI visando Registro de
Preços para fornecimento de rações, cereais, suplementos vitamínicos para animais e outros .Abertura:28/07/
2020 08:30.Disputa:28/07/2020 09hs.
PE218/20-DLC PA55309/19 menor preço global do item, com reserva para ME,EPP e MEI visando Registro de
preços para fornecimento de bebedouro, fogão elétrico, lixeira com tampa a pedal e outros.Abertura:28/07/
2020 08:30.Disputa:28/07/2020 09hs.
PE219/20-DLC PA86746/19 menor preço global do item, com reserva para ME,EPP e MEI visando Registro de
Preços para fornecimento de Luminárias LED ornamentais para praças.Abertura:24/07/2020 08:30.Disputa:24/
07/2020 09hs.
PE220/20-DLC PA86025/19 menor preço global do lote, visando Registro de Preços para serviços de montagem
de infraestrutura com mão de obra e equipamentos para eventos diversos.Abertura:29/07/2020 08:30.Disputa:29/
07/2020 09hs.
PE221/20-DLC PA8791/20 menor preço, com reserva para ME,EPP e MEI visando Fornecimento de Mobiliário
para o Fácil – Bom Clima.Abertura:24/07/2020 08:30.Disputa:24/07/2020 09hs.
REPETIÇÃO DE CERTAME:
PE105/20-DLC PA83728/19 menor preço global do item, com reserva para ME,EPP e MEI visando Registro de
preços para fornecimento de carbonato de lítio.Abertura:27/07/2020 08:30.Disputa:27/07/2020 09hs.
PE113/20-DLC PA11575/20 menor preço global do item, com reserva para ME,EPP e MEI visando Registro de
preços para fornecimento de paracetamol 500mg.Abertura:30/07/2020 08:30.Disputa:30/07/2020 09hs.
PE334/19-DLC PA23216/19 menor preço global do item, visando Registro de Preços para fornecimento de
Ribavirina para atendimento de mandato judicial.Abertura:27/07/2020 08:30.Disputa:27/07/2020 09hs.
PE384/19-DLC PA31849/19 menor preço global do item, visando Registro de Preços para fornecimento de
Ziprasidona – para atender mandado judicial.Abertura:27/07/2020 08:30.Disputa:27/07/2020 09hs.
PE386/19 -DLC PA4697/19 menor preço global do item, com reserva para ME,EPP e MEI visando Registro de
preços para fornecimento de imunoglobulina humana para atender mandado judicial.Abertura:28/07/2020
08:30.Disputa:28/07/2020 09hs.
HOMOLOGAÇÃO:
PE 152/20-DLC PA 66003/19
Itens 1, 2, 3 e 4 – Limp Safe Comércio de Equipamentos Eireli
Itens 5 – Eletridal Comércio de Materiais Equipamentos e Serviço Eireli
PE 82/20-DLC PA 48909/19
Itens 1 e 2 – Locamais Serviços Eireli -EPP
PE 142/20-DLC PA 72572/19
Lotes 1 e 2 - Revogados em atendimento ao subitem 5.2 do Edital.
Lote 3 – Esfera Master Comercial Eireli
Lote 4 – Fracassado
Lote 5 – Force Medical Distribuidora Eireli
PE 163/20-DLC PA 1729/20
Item 1 – Transtam Comercial Eireli
JULGAMENTO DE RECURSO:
PE 349/19-DLC PA 5377/2019
Recorrente: Comércio Silveira Atacadista de Móveis Mogi Mirim Eireli
Decisão: Negado Provimento. 
EXTRATO DE CONTRATOS/TERMOS/AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO:
CONTRATO DE FORNECIMENTO nº 028001/2020-DLC Dispensa: Inciso IV, Art. 24, Lei 8666/93. PA 20742/20
Contratante: M.G. (Sec. de Saúde) Contratada: Dupatri Hospitalar Comércio, Importação e Exportação Ltda.
Objeto: Fornecimento de Hidralazina 25 mg Vigência: 180 dias Valor: R$23.985,00 Assinatura: 06/07/2020
CONTRATO DE FORNECIMENTO nº 027901/2020-DLC Dispensa: Inc. IV, Art. 24, Lei 8666/93 P.A. 20023/2020
Contratante: M.G. (Sec. de Saúde) Contratada: ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA Objeto: Fornecimento do
medicamento Cefazolina 1g Vigência: 180 dias Valor: R$33.160,00 Assinatura: 06/07/2020
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS nº 028101/2020-DLC Dispensa - Inciso IV, Art. 24 / P.A. 19143/2020
Contratante: M.G. (Sec. de Obras) Contratada: COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Objeto: contenção e drenagem na Rua Santo Antonio Aventureiro – Taboão - Guarulhos/SP Vigência: 180 dias
Valor: R$ 2.893.725,50 Assinatura: 07/07/2020
TERMO DE ADITAMENTO: 04/2020 PA: 9671/2015 Contratante: M.G (Sec. Da Fazenda) Contratada: Serviço
Federal de Processamento de Dados (SERPRO) Objeto: Prestação de serviço de processamento de dados
Finalidade: Prorrogação do prazo de vigência contratual por 12 meses Vigência: 10/06/2020 a 10/06/2121 Valor:
R$ 8.268,72 Assinatura: 09/06/2020
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TERMO DE ADITAMENTO: 02-039501/2019-DLC PA: 32907/16 Contratante: M.G (Sec. de Saúde) Contratada:
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Objeto: Locação de ventilador para suporte ventilatório não invasivo (BIPAP)
Finalidade: Prorrogação do prazo de vigência contratual por 12 meses Vigência: 28/06/2021 Valor: R$ 207.254,40
Assinatura: 26/06/2020
TERMO DE ADITAMENTO: 01-045201/2019-DLC PA: 28822/2019 Contratante: M.G (Sec. De Obras) Contratada:
COPAV CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA. Objeto: Execução de obras de pavimentação asfáltica,
drenagem, guias, sarjetas, sarjetão, passeio de concreto e acessibilidade na Rua dos Estagiários, trecho entre a
Rua Ajax e Rua Dolomita, Bairro Parque Primavera, Guarulhos/SP Finalidade: Supressão equivalente a R$
33.948,20, com a consequente atualização do valor contratual, em razão de readequação da planilha de preços
unitários pela Caixa Econômica Federal. Valor: R$1.374.549,59 Assinatura: 29/06/2020.
Apostilamento ao Contrato de Prestação de Serviços nº 013501/2017-DLC PA: 43059/2017 Contratante: M.
G. (Sec. de Educação) Contratada: PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE GUARULHOS S/A – PROGUARU
Objeto: Serviços de limpeza nos próprios da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, tais como escolas
da Rede Municipal de Ensino, Centros de Educação Unificados, Centros de Incentivo à Leitura, entre outros, com
o fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, uniformes, Epi’s. Finalidade: Reajuste de preços e
atualização do valor estimativo Valor: 45.819.312,00 Assinatura: 02/07/2020
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO nº 86/2020 – Inexigibilidade Art. 25, I - P.A. 20157/2020 Contratante: M.G.
(Sec. Para Assuntos de Segurança Pública) Contratado: COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS Objeto: Aquisição de
munições real e treina, calibre 40 Valor: R$96.600,00 Assinatura: 06/07/20.
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO nº 87/2020 – Inexigibilidade Art. 25, I - P.A. 20950/2020 Contratante: M.G.
(Sec. Para Assuntos de Segurança Pública) Contratado: TAURUS ARMAS S.A Objeto: Aquisição de carabina tática
taurus Valor: R$95.862,78 Assinatura: 06/07/20.
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO nº 90/20-DLC Dispensa de Licitação Inciso II, Art. 24 P.A. 15818/2020
Contratante: M.G. (Sec. De Obras) Contratada: Lider Indústria e Comércio de Equipamentos Eireli-EPP Objeto:
Aquisição de contatores de potencia Valor: 14.345,38 Assinatura: 06/07/20
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO nº 91/20-DLC Pregão Eletrônico nº 380/2019 P.A. 23112/2019
Contratante: M.G. (Sec. De Saúde) Contratada: Integra Soluções Médicas Ltda-EPP Objeto: Aquisição de mix
de probióticos para atender a mandado judicial Valor: 7.794,00 Assinatura: 06/07/20
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO nº 92/20-DLC Dispensa de Licitação Inciso II, Art. 24 P.A. 20332/2020
Contratante: M.G. (Sec. De Serviços Públicos) Contratada: Elisangela Bastos Pereira Freitas-ME Objeto:
Fornecimento de avental de segurança impermeável 30 Valor: 945,00 Assinatura: 06/07/20
AUTORIZAÇÃO E RATIFICAÇÃO DE DISPENSA/ INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:
P.A.17879/2020 Contratada: MENDES E FREITAS LOGÍSTICA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
Objeto: Locação de veículos leves e veículos utilitários tipo Van com condutores, manutenção e combustível por
conta da contratada. Fundamento: Artigo 24, Inciso IV Vigência: 180 dias contados da data de assinatura ou
menor prazo, mediante conclusão de procedimento licitatório PA 35374/2018 Valor: R$ 2.589.000,00 Data da
Autorização e Ratificação: 03/07/2020
PENALIDADES: Nos termos do quanto é relatado nos autos do PA 15998/2020,considerando o Decreto nº 35699/
2019 e constante no Artigo 87, Incisos I e II da Lei de Licitações e Contratos, c/c itens 6.1 e 6.2 letras “c” do
Contrato de Fornecimento nº 032201/2019-DLC (PA ORIGEM Nº 24172/19), APLICO as penalidades de
ADVERTÊNCIA e MULTA de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, sobre o valor
correspondente da parcela, caracterizada pelo atraso de 40 (quarenta) dias na entrega de 4550 unidades de
Hidrocortisona, Succinato Sódico 100MG, constante no Ofício de Fornecimento nº 002/20-FMS, que perfaz a
importância de R$ 1.285,28 (um mil, duzentos e oitenta e cinco reais e vinte e oito centavos), à empresa
UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A.Fica assegurado, o prazo recursal de 5 (cinco) dias úteis,
conforme disposto no inciso I, do artigo 109, da Lei Federal nº 8.666/93.
EXTRATO DE ATAS/TERMOS (Atas de Registro de Preços formalizadas nos termos do edital, atendendo
o estabelecido na lei complementar n° 123/2006 alterada pela lei complementar n° 147/2014 – Vigência
das ARPs: 12 meses, contados da data de assinatura e Contratante PMG:
PA29191/19 PE254/19 ARP25611/20 Objeto:fornecimento de medicamento: etonogestrel.Fornecedor:CM
HOSPITALAR S.A. Ass:30/06/20 Lote:1 / 1 item: etonogestrel 68 mg. forma farmacêutica implante subcutâneo.
forma de apresentação embalagem cx contendo 1 implante + 1 aplicador. via de administração subcutânea. código
interno: 6702 unidade/medida: unidade marca: implanton nxt / schering plough / embalagem: fra c/ 1 / rms.:
1017100880029 valor:R$354,28.
PA53570/19 PE68/20 ARP26111/20 Objeto:fornecimento de insulina para atender a mandado
judicial.Fornecedor:Elfa Medicamentos S.A Ass:02/07/20 Lote: 1 / 1 item: humalog kwikpen – insulina lispro
100 ui/ml – caneta descartável contendo 3 ml. laboratório: eli lilly cód. interno 4504 marca: humalog kwikpen
unidade/medida: caneta marca: humalog kwik pen 100ui c/5 canetas 3ml / eli lilly france s.a.s franca / embalado
por: eli lilly do brasil ltda / val. registro: 06/2021 / rms: 1126000080123 valor:R$26,52;Lote: 2 / 2 item: humalog –
insulina lispro 100 ui/ml – frasco 10 ml. laboratório: eli lilly cód. interno 1877 marca: humalog unidade/medida:
frasco marca: humalog 100 ui/ml x 10ml / eli lilly france s.a.s. frança / embalado por: eli lilly do brasil ltda / val.
registro: 06/2021 / rms: 1126000080026 valor:R$72,42
PA60473/19 PE70/20 ARP26211/20 Objeto:fornecimento de sabonete granado glicerina bebe para atendimento
de mandado judicial.Fornecedor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS YUMIFARMA EIRELI Ass:02/07/20
Lote: 8 / 8 item:sabonete granado glicerina bebe. embalagem com 250ml. fabricante: granado. código interno: 6363
marca: sabonete granado glicerina bebe unidade/medida: frasco marca: sabonete liquido glicerina granado bebe
250 ml / granado / rms.: 2001169 valor:R$16,63.ARP26311/20 Objeto:fornecimento de medicamentos: xalacom,
xalatan e bromidrato de vortioxetina para atendimento de mandado judicial.Fornecedor:DANIELA CRISTINA
SOUZA SANTOS - EIRELI Ass: 02/07/20 Lote: 2 / 2 item: xalacom – latanoprosta + maleato de timolol (50 mcg/
ml + 5 mg/ml) – frasco com 2,5 ml de solução oftálmica. fabricante wyeth. código interno: 1987 marca: xalacom
unidade/medida: frasco marca: xalacom 50 mcg/ml + 5 mg/ml x 2,5 ml / wyeth / pfizer / 1021602740019
valor:R$109,68;Lote: 3 / 3 item: xalatan - latanoprosta 50 mcg/ml frasco com 2,5 ml de solução oftálmica.
fabricante wyeth. código interno: 3617 marca: xalatan unidade/medida: frasco marca: xalatan 50 mcg / ml x
2,5ml / wyeth / pfizer / rms.: 1021602750014 valor:R$101,85;Lote: 13 / 13 item: bromidrato de vortioxetina 10 mg.
embalagem/blister contendo até 60 comprimidos. código interno: 6788 unidade: comprimido revestido unidade/
medida: unidade marca: brintellix 10 mg x 30 lundbeck / rms.: 1047500520056 valor:R$6,31
PA44972/19 PE26/20 ARP24411/20 Objeto:(25% - lote 04) fornecimento de telhas: fibrocimento e translucida
(ondulada e trapézio) Fornecedor: BR ONLINE COMERCIO VAREJISTA E VENDA DE PRODUTOS LTDA
Ass:25/06/20 Lote: 2 / 1 item: telha de fibrocimento 1,53m x 1,10m x 6mm - referente ao item 01 dos lotes 03 e
04 do edital.unidade/medida: peça marca: confibra valor:R$49,41;Lote: 5 / 1 item: telha translúcida em
polipropileno 9,00m x 0,98 (trapézio) - referente ao item 01 dos lotes 07 e 08 do edital. unidade/medida: peça
marca: atco valor:R$730,64;Lote: 4 / 1 item: 25% - telha translúcida em polipropileno 2,44m x 0,50 (ondulada) -
referente ao item 01 do lote 06 do edital. unidade/medida: peça marca: cersan valor:R$40,88;Lote: 2 / 2 item:
telha de fibrocimento 1,83m x 1,10m x 6mm - referente ao item 02 dos lotes 03 e 04 do edital. unidade/medida:
peça marca: confibra valor:R$59,48;Lote: 4 / 2 item: 25% - telha translúcida em polipropileno 1,53m x 1,10
(ondulada) - referente ao item 02 do lote 06 do edital. unidade/medida: peça marca: cersan valor:R$58,06;Lote:
2 / 3 item: telha de fibrocimento 2,13m x1,10m x 6mm - referente ao item 03 dos lotes 03 e 04 do edital. unidade/
medida: peça marca: confibra valor:R$76,20;Lote: 4 / 3 item: 25% - telha translúcida em polipropileno 2,44m x
1,10 (ondulada) - referente ao item 03 do lote 06 do edital. unidade/medida: peça marca: cersan valor:R$95,31;Lote:
2 / 4 item: telha de fibrocimento 2,44m x 1,10m x 6mm - referente ao item 04 dos lotes 03 e 04 do edital. unidade/
medida: peça
 marca: confibra valor:R$76,75;Lote: 4 / 4 item: 25% - telha translúcida em polipropileno 3,05m x 1,10 (ondulada)
- referente ao item 04 do lote 06 do edital. unidade/medida: peça marca: cersan valor:R$116,94.ARP24511/20
Objeto:fornecimento de telha romana. Fornecedor:FLEX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI Ass:25/
06/20 Lote: 7 / 1 item: telha romana medidas aproximadas 41cm x 21cm - referente ao item 01 do lote 10 do edital
unidade/medida: peça marca: morandim valor:R$3,13.ARP24611/20 Objeto:fornecimento de porta de madeira
montada com batente e fechadura, parafuso de ferro e parafuso fixo de metal.Fornecedor:GUARUTELHA
MATERIAIS PARA CONSTRUCÕES EIRELI Ass:25/06/20 Lote: 1 / 1 item: porta de madeira montada com
batente e fechadura 0,72cm x 2,10m lado direito - referente ao item 01 dos lotes 01 e 02 do edital. unidade/
medida: peça marca: rodam valor:R$241,97;Lote: 8 / 1 item: parafuso de ferro para fixação de telha com arruela
e borracha 150mm - referente ao item 01 do lote 11 do edital unidade/medida: peça marca: lp valor:R$1,20;Lote:
1 / 2 item: porta de madeira montada com batente e fechadura 0,72cm x 2,10m lado esquerdo - referente ao item
02 dos lotes 01 e 02 do edital. unidade/medida: peça marca: rodam valor:R$244,42;Lote: 8 / 2 item: parafuso
fixo de metal para bacia com bucha s10 - referente ao item 02 do lote 11 do edital unidade/medida: peça marca:
toralf valor:R$1,58;Lote: 1 / 3 item: porta de madeira montada com batente e fechadura 0,82cm x 2,10m lado
direito - referente ao item 03 dos lotes 01 e 02 do edital. unidade/medida: peça marca: rodam valor:R$232,97;Lote:
1 / 4 item: porta de madeira montada com batente e fechadura 0,82cm x 2,10m lado esquerdo - referente ao item
04 dos lotes 01 e 02 do edital. unidade/medida: peça marca: rodam valor:R$235,31.ARP24711/20 Objeto:75%
- fornecimento de telha translucida em propileno (ondulada).Fornecedor:PAULA GONÇALVES DA SILVA -
38627195889 Ass:25/06/20 Lote: 3 / 1 item: 75% - telha translúcida em polipropileno 2,44m x 0,50 (ondulada) -
referente ao item 01 do lote 05 do edital. unidade/medida: peça marca: cersan / industria de laminados plasticos
/ mod. translucida em polipropileno e ondulada valor:R$36,72;Lote: 3 / 2 item: 75% - telha translúcida em
polipropileno 1,53m x 1,10 (ondulada) - referente ao item 02 do lote 05 do edital. unidade/medida: peça marca:
cersan / industria de laminados plasticos / mod. translucida em polipropileno e ondulada valor:R$52,16;Lote: 3 /
3 item: 75% - telha translúcida em polipropileno 2,44m x 1,10 (ondulada) - referente ao item 03 do lote 05 do edital.
unidade/medida: peça marca: cersan / industria de laminados plasticos / mod. translucida em polipropileno e
ondulada valor:R$85,61;Lote: 3 / 4 item: 75% - telha translúcida em polipropileno 3,05m x 1,10 (ondulada) -
referente ao item 04 do lote 05 do edital. unidade/medida: peça marca: cersan / industria de laminados plasticos
/ mod. translucida em polipropileno e ondulada valor:R$105,05.ARP24811/20 Objeto:fornecimento de cx d’agua
pvc 500 e 1000 litros  Fornecedor:SERTÃO FIBRAS INDUSTRIA LTDA Ass:25/06/20 Lote: 6 / 1 item: cx
d’agua pvc 500 litros com tampa - referente ao item 01 do lote 09 do edital unidade/medida: peça marca: fortlev
/ fortlev / cod. 2010005 valor:R$167,48;Lote: 6 / 2 item: cx d’agua pvc 1000 litros com tampa - referente ao item

02 do lote 09 do edital unidade/medida: peça marca: fortlev / fortlev / cod. 2010007 valor:R$281,23
PA50364/19 PE20/20 ARP24911/20 Objeto:fornecimento de conjunto impermeável para a GCM.Fornecedor:MAD
INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA - ME Ass:26/06/20 Lote: 1 / 1 item: conjunto impermeável para guarda civil
municipal unidade/medida: conjunto marca: capas pioneira valor:R$175,20
TERMO DE ADITAMENTO Nº 01-043311/2019-DLC ARP43311/19 PA14027/19 Objeto:25% - fornecimento de
medicamento: isoflavona de soja (glycine max) 150 mg.Fornecedor: GRAZIELA VELANI ABUFARES COMÉRCIO
DE MEDICAMENTOS EIRELI.Fundamento - Este termo decorre de solicitação do compromissário fornecedor,
carta do fabricante, avaliação técnica e deliberação da autoridade competente, e passa a fazer parte da
respectiva Ata de Registro de Preços.Finalidade: Alteração de marca do Item 13 da Ata de Registro de Preços
nº. 043311/2019-SF06 que configurava a marca: ISOCLIM / FAB. BIONATUS / LABORATÓRIO BOTÂNICO /
RMS: 1200900300017 / APRESENTAÇÃO: 12 CAIXAS DE EMBARQUE CONTENDO 25 CARTUCHOS COM 30
COMPRIMIDOS CADA e com esse termo passa a vigorar como segue: item 13 descrição do(s) produto(s)/
exigências: 25% - isoflavona de soja (glycine max) 150 mg (equivalente a 60 mg de isoflavonas totais). forma
farmacêutica cápsula / comprimido / comprimido revestido / drágea. forma de apresentação blíster / cartela / strip.
via de administração oral. obrigatório registro no ms. código interno: 6395 unidade: cápsula / comprimido /
comprimido revestido / drágea (equivalente ao item 17 do edital) unid. unidade quant. anual estimada120.000
marca / fabricante soynati / pharmascience / rms.: 1.1717.0062 01/2026 / apresentação: caixa com 60 comprimidos
valor unitário r$ 0,52
PA50177/19 PE383/19 ARP10311/20 Objeto:fornecimento de glicose 50% (50 mg/100 ml) e fenitoína sódica 50
mg/ml.Fornecedor: CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP Ass:02/04/20
Lote: 13 / 13 item: glicose 50% (50 mg/100 ml). forma farmacêutica solução injetável estéril. forma de apresentação
ampola contendo 10 ml. via de administração intravenosa. código interno: 1788 unidade/medida: ampola marca:
samtec / rms 155920006/ proc. nacional valor:R$0,2424
Lote: 14 / 14 item: fenitoína sódica 50 mg/ml. forma farmacêutica solução injetável. forma de apresentação
ampola / frasco-ampola contendo 5 ml. via de administração intramuscular e intravenosa. código interno: 1520
unidade: ampola / frasco-ampola unidade/medida: unidade marca: hipolabor / rms 113430171 / emb. 100 ap
valor:R$2,40.ARP24311/20 Objeto:fornecimento de solução de ringer.Fornecedor: FORCE MEDICAL
DISTRIBUIDORA Eireli Ass:25/06/20 Lote: 5 / 5 item: solução de ringer. forma farmacêutica solução injetável.
forma de apresentação bolsa / frasco contendo 500 ml em sistema fechado. via de administração intravenosa.
código interno: 2920 unidade: bolsa / frasco unidade/medida: unidade marca: jp / rms 104910060 valor:R$2,83
PREÇOS REGISTRADOS
Em atendimento ao disposto no Art.15, § 2º da lei de licitações, tornamos público os preços registrados
e suas alterações - Vigência das ARPs: 12 meses, contados da data de assinatura e Contratante:PMG.
PA 20422/19 PE217/19 ARP 48411/19 Objeto: fornecimento de medicamentos: aciclovir cp 200mg e fenobarbital
sol 4% frcg (b1) (1).Fornecedor: QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA. Ass 04/10/19. Lote 1/1 aciclovir 200 mg. forma farmacêutica cápsula / comprimido / comprimido revestido
/ drágea. forma de apresentação cartela / blister / strip. via de administração oral. código interno: 26 unidade:
cápsula / comprimido / comprimido revestido / drágea.Unidade: capsula  Marca: cx c/ 500cp / hervirax / pharlab
/ rms: 1410700180069. Valor: 0,1804. Lote 3/3 fenobarbital 4% (40 mg/ml). forma farmacêutica solução oral. forma
de apresentação frasco conta-gotas contendo 20 ml. via de administração oral. código interno: 1522.Unidade:frasco.
Marca: CX C/1FRCG / GENERICO / UNIÃO QUIMICA / RMS: 1049713300017 Valor:2,82. ARP48311/19 objeto:
fornecimento de medicamento: albendazol 400mg.Fornecedor: INOVAMED COMÉRCIO DE
MEDICAMENTOS LTDA. Ass 04/10/19. Lote 2/2 albendazol 400 mg. forma farmacêutica cápsula / comprimido
/ comprimido revestido / drágea. forma de apresentação cartela / blister / strip. via de administração oral. código
interno: 203 unidade: cápsula / comprimido / comprimido revestido / drágea. Unidade:capsula  Marca: cx c/100 cp
mastigáveis / nacional / prati donaduzzi / rms.: 1.2568.0052.002-9  Valor: 0,3515
PA23224/19 PE231/19 ARP48511/19 Objeto: fornecimento de retinol, palmitato.Fornecedor: CIMED
INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA Ass 04/10/19. Lote 2/2 retinol, palmitato (vitamina a) 5.000 ui/g +
colecalciferol (vitamina d) 900 ui/g + óxido de zinco 150 mg/g. forma farmacêutica pomada dermatológica. forma
de apresentação bisnaga / tubo contendo 45 g. via de administração tópica. código interno: 3310 - equivalente aos
itens 02 e 04 do edital.Unidade: tubo. Marca: babymed 45 g / cimed indústria de medicamentos ltda / embalagem:
caixa c/ 01 bisnaga x 45 gramas (01) emb. hosp / rms.: 14381.0079/004 4 / procedência: nacional. Valor: 3,18.
PA18073/2019 ARP47611/2019 PE 200/2019 Objeto: fornecimento de medicamentos: dabigatrana 150mg
Fornecedor: CM Hospitalar S.A. ASS: 03/10/2019.Lote:2/2 item:dabigatrana 150mg. forma farmacêutica
cápsula/comprimido/comprimido revestido / drágea. forma de apresentação cartela / blister / strip. via de
administração oral. código interno: 5670 unidade: cápsula/ comprimido/ comprimido revestido / drágea
(correspondente ao iten 02 e 04 do edital) unidade/medida:unidade marca: pradaxa 150mg cx c/ 60 caps /
boehringer / rms: 1036701600116 / procedência: nacional valor: R$ 3,64.
PA47918/19 PE27/20 ARP10911/20 Objeto:fornecimento de alimento nutricionalmente completo e fibra alimentar
com probiótico.Fornecedor: CUBOMED-COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
Ass:06/04/20 Lote: 4 / 1 item:alimento nutricionalmente completo de uso oral ou enteral, normocalórico, com
100% de caseinato de potássio, 26% de tcm, isenta de lactose e glúten. sem sabor. apresentação em pó, lata de
400g hermeticamente fechada. (código uso interno 6429) marca/fabricante: modulen®/ nestlé unidade/medida:
unidade marca: modulen / nestle / rms n. 4.0076.1778.003.9 / emb. lata com 400 gr / val. do prod. 24 vinte e quatro
meses/ proc. holanda / cod. alf. 2106.9090 valor:R$280,56;Lote: 5 / 1 item: alimento nutricionalmente completo
indicado para controle glicêmico, normocalórica e hiperproteico. isento de sacarose, lactose e glúten. sabor
chocolate. apresentação líquida, frasco de 200ml hermeticamente fechado. (código uso interno 6045) marca/
fabricante: glucerna sr®/ abbott unidade/medida: unidade marca: glucerna sr® / abbott / rms n. 4.7432.0130.0011
chocolate / emb. garrafinha com 200 ml / val. do prod. 12 doze meses/ proc. holanda / cod. alf. 2106.9090
valor:R$11,41;Lote: 6 / 1 item: fibra alimentar com probiótico, composto por fibra solúvel e lactobacillus reuteri.
sem sabor. indicado a partir de 04 anos. apresentação em pó. embalagem em sachês de 5g. (código uso interno
6267) marca/fabricante: fiber mais flora®/ nestlé unidade/medida: unidade marca: fiber mais flora / nestle / rms
n. 4.0076.1861 / emb. sache 05 gr / val. do prod. 15 quinze meses/ proc. alemanha / cod. alf. 2106.9090
valor:R$7,37;Lote: 7 / 1 item: alimento nutricionalmente completo para enteral ou oral hiperproteica, hipercalórica,
isento de lactose e glúten. deve estar em embalagem hermeticamente fechada, com aproximadamente 200 ml.
(código uso interno 5563) marca/fabricante: ensure plus®/ abbott unidade/medida: unidade marca: ensure plus
/ abbott / rms ns. 4.7432.0326.001.5 baunilha / 4.7432.0326.002.3 chocolate / emb. tetrapack c/ 200 ml / val. do
prod. 15 quinze meses/ proc. holanda / cod. alf. 2106.9090 valor:R$9,20;Lote: 5 / 2  item: alimento nutricionalmente
completo indicado para controle glicêmico, normocalórica e hiperproteico. isento de sacarose, lactose e glúten.
sabor baunilha. apresentação líquida, frasco de 200ml hermeticamente fechado. (código uso interno 6044) marca/
fabricante: glucerna sr®/ abbott unidade/medida: unidade  marca: glucerna sr® / abbott / rms n. 4.7432.0129.0014
baunilha / emb. garrafinha com 200 ml / val. do prod. 12 doze meses/ proc. holanda / cod. alf. 2106.9090
valor:R$11,49.ARP11011/20 Objeto: fornecimento de fórmula infantil para lactentes.Fornecedor: SUPPLYMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ass:06/04/20 Lote: 9 / 1  item: fórmula infantil para lactentes e
de seguimento à base de proteína de soja, nutricionalmente balanceada. o produto deverá estar de acordo com
as resoluções nº 43, 44 e 45 de 2011 e suas atualizações. apresentação em pó. lata de 800g. (código uso interno
1698) - referente aos lotes 09 e 10 do edital. unidade/medida: lata marca: nan soja / nestle / rmgs: 4.0076.1715
/ emb. lata c/800gr / val. do prod. 18 (dezoito) meses / proc. importado valor:R$ 64,64.ARP 11811/20
Objeto:fornecimento de alimento nutricionalmente completo, espessante e leite de vaca em pó.  Fornecedor:
DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO RGS EIRELI Ass: 09/04/20 Lote: 1 / 1  item: alimento nutricionalmente
completo de uso oral ou enteral, hipercalórico, hiperprotéico, enriquecido com epa e dha, mix de fibras e
carotenoides. sabores laranja-limão e pêssego-gengibre. apresentação líquida, frasco de 125ml hermeticamente
fechado. (código de uso interno 4544) marca/fabricante: forticare®/ support unidade/medida: frasco  marca:
forticare / danone / nutricia / emb. cartucho c/ 04 garrafas plast. de 125ml = 800 kcal 200 kcal/frasco / n. do reg.
laranja.limao e pessego.gengibre: 6.6577.0007 / val. do prod. 10 dez meses / sabor: laranja.limao, pessego.gengibre
/ proc. holanda / nutricia / cod. alf.: 2106.9090 valor:R$21,82;Lote: 2 / 1  item: alimento nutricionalmente completo
indicado para crianças de 01 a 10 anos, hipercalórica, normoprotéica, com fibras, carotenoide. sabor chocolate.
apresentação líquida, frasco de 200ml hermeticamente fechado. (código uso interno 5045) marca/fabricante:
fortini multifiber®/ danone unidade/medida: unidade  marca: fortini multi fiber / danone / emb. garrafa plast. de
200ml = 300 kcal / n. do reg.: chocolate: 6.6577.0036 / val. do prod. 12 doze meses / proc. holanda / nutricia / cod.
alf.: 2106.9090  valor:R$16,53;Lote: 3 / 1  item: espessante alimentar instantâneo para preparações quentes ou
frias, com amido de milho modificado. apresentação em pó, lata de 300g hermeticamente fechada. (código uso
interno 4944) marca/fabricante: nutilis®/ danone unidade/medida: lata  marca: nutilis / danone / emb. 01 lata de
300g = 1050 kcal / n. do reg.: isento, conf. res. anvisa n. 23 de 2000 / val. do prod. 24 vinte e quatro meses / proc.
alemanha / milupa / cod. alf.: 3505.1000  valor:R$67,55;
Lote: 8 / 1 item: leite de vaca em pó desnatado instantâneo. apresentação em pacote aluminizado ou em lata,
hermeticamente fechados. deve estar de acordo com portaria 369/97, rdc 256/02 e rdc 360/03 e suas atualizações.
registro no ministério da agricultura, pecuária e abastecimento. (código uso interno 5922) unidade/medida:
grama  marca: piracanjuba / emb. pacote de 400g / n. do reg. sif / dipoa n. 0184/4315 / val. do prod. 12 doze meses
/ proc. nacional  valor:R$0,0298;Lote: 2 / 2 item: alimento nutricionalmente completo indicado para crianças de
01 a 10 anos, hipercalórica, normoprotéica, com fibras, carotenoide. sabor morango. apresentação líquida, frasco
de 200ml hermeticamente fechado. (código uso interno 5046) marca/fabricante: fortini multifiber®/ danone unidade/
medida: unidade  marca: fortini multi fiber / danone / emb. garrafa plast. de 200ml = 300 kcal / n. do reg.: morango:
6.6577.0035 / val. do prod. 12 doze meses / proc. holanda / nutricia / cod. alf.: 2106.9090  valor:R$16,88
PA6337/19 PE242/19 ARP49911/19 Objeto:fornecimento de grelha de ferro fundido. Fornecedor:Hidrocarmo
Industria de Fundidos Ltda - Epp Ass: 09/10/19 Lote:1/1 item:grelha de ferro fundido de 100cm x 15cm
conforme abnt 10160 unidade/medida:peça marca:alea valor:R$227,50
Lote:1/2 item:grelha de ferro fundido de 20cm x 20cm conforme abnt 10160 unidade/medida:peça marca:alea
valor:R$285,00 Lote:1/3 item:grelha de ferro fundido dúctil com 15 fendas nas medidas, tela de 900mm x
300mm,base de 940 altura 80mm conforme abnt 10160 unidade/medida:peça  marca:alea valor:R$456,00
PA1157/19 PE252/19 ARP49411/19 Objeto:fornecimento de água mineral natural sem
gás.Fornecedor:Comercio de Agua Analia Franco Ltda Me Ass: 09/10/19 Lote:1/1 item:água mineral
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natural sem gás, obtida diretamente de fontes naturais ou por extração de águas subterrâneas, própria para
consumo, sem flocos em depósito, sem corpos estranhos, aspecto límpido, sabor e odor característico. embalagem
primária acondicionada em garrafa pet de 510ml transparente, vedada com tampa de rosca lacrada, isenta de odor
e resíduos. embalagem secundária em filme plástico resistente unidade: garrafa unidade/medida:unidade
marca:lindoya original empresa de mineração cremasco ltda / procedência: nacional valor:R$ 0,7100 Lote:2/2
item:água mineral natural sem gás, obtida diretamente de fontes naturais ou por extração de águas subterrâneas,
própria para consumo, sem flocos em depósito, sem corpos estranhos, aspecto límpido, sabor e odor característico.
embalagem primária: acondicionada em copo de polipropileno de 200 ml, liso, transparente, lacrado com tampa
aluminizada, isenta de odor e resíduos. embalagem secundária: caixa de papelão reforçado.(código uso interno
5517) unidade:copo unidade/medida:unidade marca:lindoya original empresa de mineração cremasco ltda/
procedência: nacional valor R$ 0,4400
PA30346/19 PE229/19 ARP48711/19 Objeto:fornecimento de medicamento: fluoxetina 20mg.
Fornecedor:Classmed Produtos Hospitalares Eireli-Epp Ass:09/10/19 Lote:1/1 item:fluoxetina 20mg. forma
farmacêutica cápsula/comprimido/ comprimido revestido/drágea. forma de apresentação cartela/blister/strip contendo
10 ou 15 ou 20 unidades. via de administração oral. código interno: 1678 unidade: cápsula/comprimido/comprimido
revestido/ drágea.unidade/medida:unidademarca:hipolabor/r.m.s:113430169/ procedência: nacional valor: R$ 0,0640
PA 31277/19 PE302/2019 ARP 111/20 Objeto:(25% - item 11) - fornecimento de medicamentos: paracetamol 200
mg/ml e clomipramina 25 mg.Fornecedor: INDMED HOSPITALAR EIRELI Ass:08/01/20 Lote: 8 / 8 item:
paracetamol 200 mg/ml. forma farmacêutica solução oral. forma de apresentação frasco contendo 10 ml. via de
administração oral. código interno: 2353 - corresponde aos itens 09 e 18 do edital unidade/medida: frasco marca:
tylemax / natulab / procedência: nacional / rms.: 1.3841.0003.005 5 / cod. barras: 7898133131233 / apresentação
caixa com 200 frascos com 10 ml valor:R$0,6666;Lote: 11 / 11 item: 25% -clomipramina 25 mg. forma
farmacêutica cápsula / comprimido / comprimido revestido / drágea. forma de apresentação cartela / blister / strip.
via de administração oral. código interno: 811 unidade: cápsula / comprimido / comprimido revestido / drágea -
corresponde ao item 16 do edital unidade/medida: unidade marca: clo / e.m.s. sigma pharma / procedência:
nacional / rms.: 1.3569.0614.003 1 / apresentação: caixa com 20 comprimidos valor:R$0,6163.ARP 211/20
Objeto:(75% - itens 04 e 05) - fornecimento de medicamentos: amoxicilina 50 mg/ml, dipirona sódica 500 mg e
metronidazol 250 mg.Fornecedor: INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Ass:09/01/20 Lote: 3
/ 3 item: amoxicilina 50 mg/ml. forma farmacêutica pó para suspensão oral. forma de apresentação frasco
contendo 150 ml. via de administração oral. código interno: 284 - corresponde aos itens 04 e 13 do edital unidade/
medida: frasco marca: amoxicilina 50 mg/ml 150 ml vo fr / cimed / procedência: nacional / apresentação: caixa
c/50 fr 150 ml + copo dosador / rms.: 1.4381.0111.012 8 valor:R$ 4,86;Lote: 4 / 4 item: 75% - dipirona sódica 500
mg. forma farmacêutica cápsula / comprimido / comprimido revestido / drágea. forma de apresentação cartela /
blister / strip. via de administração oral. código interno: 1139 unidade: cápsula / comprimido / comprimido revestido
/ drágea - corresponde ao item 05 do edital unidade/medida: unidade marca: dipirona sódica 500 mg vo cp / prati
donaduzzi / procedência: nacional / apresentação: caixa c/ 500 cp 50 blister c/10 cp / rms.: 1.2568.0041.002 9
valor:R$ 0,0800;Lote: 5 / 5 item: 75% - metronidazol 250 mg. forma farmacêutica cápsula / comprimido /
comprimido revestido / drágea. forma de apresentação cartela / blister / strip. via de administração oral. código
interno: 2224 unidade: cápsula / comprimido / comprimido revestido / drágea - corresponde ao item 06 do edital
unidade/medida: unidade marca: metronidazol 250 mg vo cp / prati donaduzzi / procedência: nacional / apresentação:
caixa c/ 600 cp 30 blister c/20 cp / rms: 1.2568.0182.003 4 valor:R$0,0928.ARP 411/20 Objeto:(75% - item 07)
fornecimento de medicamentos: cefalexina 50 e 500 mg.Fornecedor: ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.
Ass:09/01/20 Lote: 2 / 2 item: cefalexina 50 mg/ml. forma farmacêutica pó para suspensão oral. forma de
apresentação frasco contendo 100 ml. via de administração oral. código interno: 716 - corresponde aos itens 03
e 12 do edital unidade/medida: frasco marca: cefalexina g / antibióticos do brasil ltda / procedência: nacional /
apresentação: f/c 100 ml de suspensão oral 250 mg / 5 ml / rms.: 1.5562.0022.006 6 valor:R$6,00;Lote: 7 / 7
item: 75% - cefalexina 500 mg. forma farmacêutica cápsula / comprimido / comprimido revestido / drágea. forma
de apresentação cartela / blister / strip. via de administração oral. código interno: 718 unidade: cápsula /
comprimido / comprimido revestido / drágea - corresponde ao item 08 do edital unidade/medida: unidade marca:
keforal / antibióticos do brasil ltda / procedência: nacional / apresentação: 500 mg cx c/ 200 capsulas / rms:
1.5562.0001.005 3 valor:R$0,2200.ARP711/20 Objeto:75% - fornecimento de medicamento: clomipramina 25
mg.Fornecedor: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA Ass:10/01/20 Lote: 6 / 6 item: 75% - clomipramina 25 mg.
forma farmacêutica cápsula / comprimido / comprimido revestido / drágea. forma de apresentação cartela / blister
/ strip. via de administração oral. código interno: 811 unidade: cápsula / comprimido / comprimido revestido /
drágea - corresponde ao item 07 do edital unidade/medida: unidade marca: clo / e.m.s. / apresentação: cx c/20
comp. / rms.: 1.3569.0614 valor:R$0,5200.ARP 811/20 Objeto:(25% - itens 09, 10 e 12) - fornecimento de
medicamentos:dimenidrinato 25mg/ml +piridoxina 5mg/ml, dipirona sódica 500 mg, metronidazol 250 mg, cefalexina
500 mg.Fornecedor: CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP Ass:10/01/20 Lote: 1 / 1 item:

dimenidrinato 25mg/ml +piridoxina5mg/ml. forma farmacêutica solução oral. forma de apresentação frasco conta-
gotas contendo 20 ml. via de administração oral. código interno: 1130 - corresponde aos itens 01 e 10 do edital
unidade/medida: frasco marca: nausicalm b6 / união química / procedência: nacional / embalagem: 1 fr / rms.:
1049711280043 valor:R$3,29;Lote: 9 / 9 item: 25% - dipirona sódica 500 mg. forma farmacêutica cápsula /
comprimido / comprimido revestido / drágea. forma de apresentação cartela / blister / strip. via de administração
oral. código interno: 1139 unidade: cápsula / comprimido / comprimido revestido / drágea - corresponde ao item 14
do edital unidade/medida: unidade marca: dipirona 500 mg g / prati donaduzzi / procedência: nacional /
embalagem: 50 bl c/ 10 cp / rms.: 1256800410029 valor:R$0,0868;Lote: 10 / 10 item: 25% -metronidazol 250 mg.
forma farmacêutica cápsula / comprimido / comprimido revestido / drágea. forma de apresentação cartela / blister
/ strip. via de administração oral. código interno: 2224 unidade: cápsula / comprimido / comprimido revestido /
drágea - corresponde ao item 15 do edital unidade/medida: unidade marca: metronidazol 250mg g / prati
donaduzzi / procedência: nacional / embalagem: 30 bl c/ 20 cp / rms.: 1256801820034 valor:R$0,1117;Lote: 12
/ 12 item: 25% - cefalexina 500 mg. forma farmacêutica cápsula / comprimido / comprimido revestido / drágea.
forma de apresentação cartela / blister / strip.via de administração oral. código interno: 718 unidade: cápsula /
comprimido / comprimido revestido / drágea - corresponde ao item 17 do edital unidade/medida: unidade marca:
cefalexina 500 mg g / aurobindo / procedência: nacional / apresentação: 10 bl c/ 10 cp / rms.: 1516700200030
valor:R$0,4077
PA64511/18 PE335/19 ARP511/20 objeto: fornecimento de medicamentos: canagliflozina, domperidona e
topiramato, para atender a mandados judiciais.Fornecedor: CM HOSPITALAR S.A. Ass: 09/01/20.Lote 6/6
canagliflozina 300mg. embalagem com 30 comprimidos revestidos. marca: invokana. laboratório: janssen-cilag
farmacêutica ltda. (código de uso interno 6144) marca: invokana unidade: comprimido revestido. unidade. marca
invokana 300 mg c/30 / janssen cilag / procedência: nacional / rms: 1123634080084. valor 4,40.Lote 8/8
domperidona 10mg. embalagem com 30 comprimidos. marca comercia: motilium. laboratório: janssen-cilag.
(código de uso interno: 5193) marca: motilium.comprimido. marca motilium 10 mg c/30 / janssen cilag / procedência:
nacional / rms: 1123600220061. valor 0,5100. Lote 10/10 topiramato 100mg. embalagem com 60 comprimidos
revestidos. marca comercial: topamax®. laboratório: janssen-cilag. (código de uso interno: 4839) marca: topamax
unidade: comprimido revestido.unidade. marca topamax 100mg c/ 60 / janssen cilag / procedência: nacional / rms:
1123633270106. valor 5,1600.ARP65511/19 objeto: fornecimento de medicamento:betaistina, para atender a
mandados judiciais.Fornecedor: DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS – EIRELI. Ass: 27/12/19. Lote 5/5
betaistina cloridrato 24 mg. embalagem com 30 comprimidos. marca: labirin. laboratório: apsen farmacêutica s/
a(código de uso interno: 4551 marca: labirin. comprimido. marca labirin c/30 / apsen / rms: 1011805960083 valor
0,9260.ARP65411/19 objeto: fornecimento de medicamento: oxibutinina, para atender a mandados
judiciais.Fornecedor: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA . Ass:27/12/19. Lote 2/2 oxibutinina
5mg. embalagem com 30 comprimidos. marca: retemic. laboratório: apsen farmacêutica s/a(código de uso interno:
2325) marca: retemic.comrpimido. marca retemic 5 mg c/ 30 / apsen / procedência: nacional / rms: 1011801080011.
valor 0,6670. Lote 3/3 oxibutinina 1mg/ml xarope. embalagem contendo 120ml de solução oral. marca: retemic.
laboratório: apsen farmacêutica s/a(código de uso interno: 4089) marca: retemic. frasco. marca retemic xarope /
apsen / procedência: nacional / rms: 1011801080038. valor 26,59.
PA23956/19 PE25/20 ARP11411/20 Objeto:25% - fornecimento de alimento a base de soja e de
arroz.Fornecedor:DANUTRI CONSULTORIA E COMERCIO EIRELI.Ass:07/04/20 Lote:2/1 item:25% - alimento
a base de soja rico em vitaminas e minerais unidade/medida:quilo marca:soymilk / olvebra / proc.
nacional valor:R$58,23; Lote:2/2 item:25% - alimento a base de arroz enriquecido em vitaminas e
minerais unidade/medida:quilo marca:inocente / inocente alimentos / proc. nacional valor:R$104,13.ARP 9511/
20 Objeto: (75% - lote 01) - fornecimento de alimento a base de soja e de arroz e leite em pó integral.Fornecedor:
G NOVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME Ass:27/03/20 Lote: 1 / 1 item: 75% -
alimento a base de soja rico em vitaminas e minerais unidade/medida: quilo marca: soymilk / olvebra / proc.
nacional valor:R$58,23;Lote: 3 / 1 item: leite em pó integral instantâneo enriquecido com vitaminas e minerais -
referente aos lotes 03 e 04 - item 01 do edital. unidade/medida: quilo marca: pink / alnutri alimentos / proc.
nacional valor:R$24,15;Lote: 1 / 2 item: 75% - alimento a base de arroz enriquecido em vitaminas e minerais
unidade/medida: quilo marca: inocente / inocente alimentos / proc. nacional valor:R$104,13.
alimentos e água instantâneo. Fornecedor:SOIN VIE FARMACÊUTICA E NUTRIÇÂO LTDA Ass:08/04/20
Lote: 1 / 1 Item: espessante de alimentos e água instantâneo, composto por goma xantana. não modifica a
coloração da água, sabor e odor, sem formação de grumos. as consistências deverão ser mantidas conforme
especificações do fabricante. apresentação em pó. embalagem em lata hermeticamente fechada. código de uso
interno: 5050 Unidade/Medida: lata Marca: thickcare plus / thn Valor:R$26,37

E para constar eu, (MAURÍCIO SEGANTIN), Chefe de Gabinete do Prefeito, respondendo cumulativamente pelo
Departamento de Relações Administrativas, tornei público o presente Diário Oficial.
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ABERTURA DE LICITAÇÃO
A Comissão de Licitações da Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S.A de acordo com o constante no:
Processo Administrativo nº 112/2020, torna público que fará realizar o Pregão Eletrônico nº 49/2020 –
contratação de empresa de engenharia especializada na execução de ensaios e controles tecnológicos.Envio
das Propostas até as 09h00 no dia 24/07/2020 - Disputa às 10h00. Site: http://www.licitacoes-e.com.br.
Processo Administrativo nº 122/2020, torna público que fará realizar o Pregão Eletrônico nº 50/2020 –
registro de preços para aquisição de blocos de concreto.Envio das Propostas até as 09h00 no dia 27/07/2020
- Disputa às 10h00. Site: http://www.licitacoes-e.com.br.

HOMOLOGAÇÃO
A Comissão de Licitações, de acordo com o constante no:
Processo Administrativo nº 539/2019, Pregão Eletrônico nº 35/2020, torna público: À vista dos elementos
que instruem o presente, pela competência, HOMOLOGO o resultado do certame Pregão Eletrônico nº 35/
2020, que tem por objeto o Registro de Preços para a aquisição de Parafusos, segundo o critério: Menor Preço,
em conformidade com a Ata de Sessão Pública, à empresaTEMISTOCLES NASCIMENTO, inscrita sob o
CNPJ nº 30.277.434/0001-02, pelo valor total de R$ 86.130,00 (Oitenta e seis mil, cento e trinta reais); com
fundamento Lei Federal n.º 10.520/02 e no art. 51, inciso X, da Lei Federal n.º 13.303/16. – Data: 02/07/20 –
Ricardo Ferreira Bortoleto.
Processo Administrativo nº 493/2019, Pregão Eletrônico nº 32/2020, torna público: À vista dos elementos
que instruem o presente, pela competência, HOMOLOGO o resultado do certame – Pregão Eletrônico nº
032/2020, que tem por objeto o Registro de Preços para a aquisição de luvas de segurança para proteção
contra vibrações, segundo o critério: Menor Preço, em conformidade com a Ata de Sessão Pública, a empresa:
MPS COMÉRCIO DE EPI E MRO EIRELI - EPP, inscrita sob o CNPJ nº 24.576.528/0001-71, pelo valor total
de R$ 37.500,00 (Trinta e sete mil e quinhentos reais);com fundamento na Lei Federal n.º 10.520/02 e no art.
51, inciso X, da Lei Federal n.º 13.303/16 – Data: 07/07/20 – Ricardo Ferreira Bortoleto.

Guarulhos, 10 de julho de 2020
Juliana Coelho Saraiva

Presidente da Comissão de Licitações

CRONOLOGIA DE PAGAMENTO
“Cumprindo as exigências do artigo 1º da Lei Municipal nº 5.209 de 01 de outubro de 1998 e artigo 5º da Lei
Federal n º 8666/93, encontram-se afixadas nos Átrios da Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A -
Proguaru, para conhecimento público, a justificativa dos pagamentos que serão efetuados fora da ordem
cronológica de pagamentos aos seguintes credores”:
CREDOR: ALPHA CARE LABORARE - GESTAO OCUPACIONAL LTDA
PROCESSO: 259/2018
OBJETO: Contratação de Serviços de Medicina Ocupacional para atender funcionários da Proguaru.
VALOR: R$ 1.637,30(um mil, seiscentos e trinta e sete reais e trinta centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/07/2020.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento impediria a utilização dos serviços de saúde ocupacional pelos funcionários
da empresa.
CREDOR: AMAD-COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA
PROCESSO: 265/2018
OBJETO: Aquisição de Gás liquefeito de petróleo (GLP).
VALOR: R$ 632,00(seiscentos e trinta e dois reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 17/07/2020.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento do gás liquefeito de petróleo (GLP).
CREDOR: AMBITRANS TRANSPORTES LTDA.
PROCESSO: 0044/2019
OBJETO: Prestação de serviços de coleta e tratamento de resíduo infectante e material perfurocortante.
VALOR: R$ 328,70(trezentos e vinte e oito reais e setenta centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 12/07/2020.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a prestação dos serviços de coleta necessários para o setor
de Serviço Médico da empresa.
CREDOR: ANDERSON GONCALVES RODRIGUES BONITO 38039881870
COMPRA DIRETA
OBJETO: AquIsição de areia média lavada.
VALOR: R$ 1.900,00(um mil e novecentos reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 17/07/2020.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em atraso na entrega dos materiais utilizados para diversas
obras realizadas pela empresa.
CREDOR: ANTONIO ADOLFO HUMOEHINSKI
COMPRA DIRETA
OBJETO: Manutenção de equipamento de ar condicionado.
VALOR: R$ 700,00(setecentos reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/07/2020.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em riscos de superaquecimento dos equipamentos.
CREDOR: CBTS COMERCIAL BRASILEIRA DE TUBOS E SANEAMENTO LTDA EP
PROCESSO: 518/2019
OBJETO: Aquisição de tubo de concreto.
VALOR: R$ 3.900,00(três mil e novecentos reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 24/07/2020.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria na compra dos materiais necessários para realização de diversas
obras executadas pela empresa.
CREDOR: CELEBRE AMBIENTAL EIRELI
PROCESSO: 330/2018
OBJETO: Prestação de serviços com equipamento combinado (hidrojato de alta pressão/ sugador de alta
potência) com mão de obra especializada.
VALOR: R$ 900.720,55(novecentos mil, setecentos e vinte reais e cinqüenta e cinco centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/07/2020.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos ao relevantes serviços prestados pela Proguaru à
municipalidade.
CREDOR: COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS - CPOS
COMPRA DIRETA
OBJETO: Aquisição da tabela oficial de preços da Companhia Paulista de Obras e Serviços.
VALOR: R$ 1.407,75(um mil, quatrocentos e sete reais e setenta e cinco centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 06/07/2020.
JUSTIFICATIVA: A não aquisição implicaria em desatualização dos valores aplicados no mercado.
CREDOR:CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA EPP
PROCESSO: 249/2018
OBJETO: Aquisição de combustível.
VALOR: R$ 56.302,35 (cinquenta e seis mil, trezentos e dois reais e trinta e cinco centavos)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/07/2020
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento do produto, utilizados pela frota de veículos
da empresa.
CREDOR: ECOLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
COMPRA DIRETA
OBJETO: Aquisição de saboneteira com reservatório.
VALOR: R$ 390,00(trezentos e noventa reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 01/07/2020.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento impediria a preservação da saúde dos colaboradores da empresa.
CREDOR: F J FRANCO MATERIAIS DE SEGURANCA - EPP
PROCESSO: 0395/2019
OBJETO: Aquisição de equipamentos de proteção e combate a incêndio.
VALOR: R$ 748,40(setecentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 17/07/2020.
JUSTIFICATIVA: A falta de pagamentos implicaria na entrega dos materiais de segurança e combate a
incêndio utilizados pelos funcionários da empresa.
CREDOR: F. LOPES PUBLICIDADE LTDA.
PROCESSO: 026/2019
OBJETO: Prestação de serviços de arquivamento na Junta Comercial de São Paulo, dos atos societários e
publicações de interesse da empresa em jornais.
VALOR: R$ 5.050,30(cinco mil e cinqüenta reais e trinta centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/07/2020.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia serviços de interesse público.

PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE
GUARULHOS - PROGUARU

CREDOR: FER-MAX FERRAMENTAS LTDA. EPP
PROCESSO: 326/2019
OBJETO: Aquisição de ferramentas pequenas, cadeados e brocas.
VALOR: R$ 10.090,05(dez mil e noventa reais e cinco centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/07/2020.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento causaria atrasos na entrega dos materiais utilizados em obras executadas
pela Proguaru.
CREDOR: FIOTEX AUTO ELETRICA EIRELI ME
COMPRA DIRETA
OBJETO: Aquisição de protetor facial com viseira.
VALOR: R$ 1.858,00(um mil, oitocentos e cinqüenta e oito reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 07/07/2020.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em riscos à saúde dos colaboradores da empresa.
CREDOR: GEOMAT SOCIEDADE E COMERCIO LTDA
PROCESSO: 224/2019
OBJETO: Locação de Sistema de GNSS.
VALOR: R$ 3.000,00(três mil reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 16/07/2020.
JUSTIFICATIVA: A falta do pagamento impediria a aplicação direta de sistema de GNSS a ser utilizada na
manutenção de diversas vias e logradouros.
CREDOR: GEOMENSURA TECNOLOGIAS EIRELI - EPP
PROCESSO: 225/2019
OBJETO: Locação de Estação Total Laser.
VALOR: R$ 1.760,00(um mil, setecentos e sessenta reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 16/07/2020.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento causaria atrasos nas obras executadas pela Proguaru.
CREDOR: GUARANI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
PROCESSO: 244/2019
OBJETO: Aquisição de cimento CPII e CPIII.
VALOR: R$ 31.650,00(trinta e um mil, seiscentos e cinqüenta reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 17/07/2020.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a compra dos materiais utilizados em diversas obras realizadas
pela empresa.
CREDOR: P.R.J. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME
COMPRA DIRETA
OBJETO: Aquisição de jogos de guarnição de madeira.
VALOR: R$ 1.976,80(um mil, novecentos e setenta e seis reais e oitenta centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 16/07/2020.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento impediria a realização das obras no Zoológico Municipal de Guarulhos.
CREDOR: PAPA LIX PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS LTDA.
PROCESSO: 392/2019
OBJETO: Aquisição de sacos de lixo biodegradáveis.
VALOR: R$ 101.678,00(cento e um mil, seiscentos e setenta e oito reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 16/07/2020.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento de sacos de lixo necessários para atender a
demanda da empresa.
CREDOR: PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL
PROCESSO: 435/2019
OBJETO: Aquisição de papel higiênico de primeira qualidade na cor branca.
VALOR: R$ 4.760,00(quatro mil, setecentos e sessenta reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 17/07/2020.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento implicaria em prejuízos à higiene pessoal dos colaboradores da Proguaru.
CREDOR: PLANETA PSF COMERCIO DE PARAFUSOS, SOLDAS E FERRAMENTAS
COMPRA DIRETA
OBJETO: Aquisição de material elétrico.
VALOR: R$ 513,49(quinhentos e treze reais e quarenta e nove centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 16/07/2020.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento poderia atrasar a entrega dos materiais elétricos, utilizados em diversas
obras realizadas pela empresa.
CREDOR: PROMOBOM
PROCESSO: 310/2018
OBJETO: Aquisição de Vale-transporte.
VALOR: R$ 676,00(seiscentos e setenta e seis reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 06/07/2020.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a entrega dos vales-transportes dos funcionários desta empresa.
CREDOR: TRANS NILL TRANSPORTES EM GERAL LTDA-ME
PROCESSO: 487/2015
OBJETO: Prestação de serviço com veículo para 8 passageiros medidos por hora de alocação
VALOR: R$ 3.823,76(três mil, oitocentos e vinte e três reais e setenta e seis centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 17/07/2020.
JUSTIFICATIVA: A falta do pagamento, poderia causar transtornos na locomoção dos funcionários que
prestam serviços essenciais à comunidade.
CREDOR: TWW DO BRASIL S.A.
PROCESSO: 478/2018
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço de transmissão de mensagens curtas de texto
via sistema de telefonia móvel.
VALOR: R$ 35,84(trinta e cinco reais e oitenta e quatro centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/07/2020.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o envio de mensagens de texto para aviso de pagamento de
títulos aos munícipes.
CREDOR: UNIMED SEGURADORA S.A
PROCESSO: 455/2017
OBJETO: Contratação de seguro de vida para os funcionários da empresa.
VALOR: R$ 41.887,87(quarenta e um mil, oitocentos e oitenta e sete reais e oitenta e sete centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 15/07/2020.
JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a cober tura do seguro de vida em grupo oferecido com
benefício aos nossos funcionários que prestam serviços de relevante interesse público.

Guarulhos (SP), 10/07/2020.
FRANCISCO JOSÉ CARONE GARCIA

DIRETOR PRESIDENTE

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO
A Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A – PROGUARU, torna público que foram convocados os
candidatos aprovados nos Concursos Públicos nsº n 001/2017 e 002/2018 para os empregos de AGENTE DE
PORTARIA, ASSISTENTE CONTÁBIL e PROGRAMADOR, conforme segue:
Emprego: Agente de Portaria
Class Nome Envio do telegrama
659º Sergio Dias Souza 06/07/2020
660º Natália De Oliveita Muzzo Aragão 06/07/2020
661º Gilmar Bezerra De Araújo Silva 06/07/2020
662º Patricia Ferreira De Souza 06/07/2020
663º Kate Quilici Silva 06/07/2020
664º Marcia Regina Daniel 06/07/2020
665º Júlio César Leite Vieira 06/07/2020
666º Thiago Freitas Jacintho 06/07/2020
667º Raquel Adorni Da Silva Alves 06/07/2020
668º Nilson Hudson Rocha Vila Nova 06/07/2020
669º Maria Donizeti De Lima 06/07/2020
670º Rosângela Barbosa De Lira 06/07/2020
671º Claudia Ferreira De Oliveira 06/07/2020
672º Renan Antonio Lucchesi Vieira Da Silva 06/07/2020
673º Thuane Teixeira Fernandes 06/07/2020
674º Gustavo Philipps Mello 06/07/2020
675º Rodrigo Gomes Da Silva 06/07/2020
676º Fabíola Domingos Graça 06/07/2020
677º Leonardo Silva Santos 06/07/2020
678º Samara Alves De Oliveira 06/07/2020
679º Belice Nemerio Pereira 06/07/2020
Emprego: Assistente Contábil
Class Nome Envio do telegrama
1º Ney Gaggiotti Junior 06/07/2020
Emprego: Programador
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Class Nome Envio do telegrama
1º Andreia Botto 06/07/2020

Guarulhos, 10 de julho de 2020
Francisco José Carone Garcia

Diretor Presidente

A Seção de Gestão Contratual da Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos – S/A, de acordo com o
constante no:

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Processo Administrativo nº:390/2019, torna público a Ata de Registro de Preços nº 023/2020.Pregão
Eletrônico: 029/2020. Objeto da Ata de Registro de Preços : Aquisição de creme protetor
solar.Compromissário (a) Fornecedor(a):B E B Comércio de Materiais Elétrico e de Construção Eireli.
Valor:17.159,00 (Dezessete mil, cento e cinquenta e nove reais).Prazo: 12 (doze) meses. Assinada em:19/
06/2020.

Processo Administrativo nº: 390/2019, torna público a Ata de Registro de Preços nº 023/2020.Pregão
Eletrônico: 029/2020. Objeto da Ata de Registro de Preços : Aquisição de loção repelente para
insetos.Compromissário (a) Fornecedor(a):Golden Clean Produtos Comerciais Eireli ME. Valor:1.560,00
(Um mil, quinhentos e sessenta reais).Prazo: 12 (doze) meses. Assinada em:03/07/2020.

Processo Administrativo nº:495/2019, torna público a Ata de Registro de Preços nº 026/2020.Pregão
Eletrônico: 031/2020. Objeto da Ata de Registro de Preços: Aquisição de capacete de segurança tipo II Aba
Frontal.Compromissário (a) Fornecedor(a):Pizani Equipamentos de Segurança Ltda. Valor:15.382,80(Quinze
mil, trezentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos).Prazo: 12 (doze) meses. Assinada em:26/06/2020.

EXTRATO DE CARTA-CONTRATO
Processo Administrativo nº 536/2019, torna público a Carta-Contrato nº 012/2020. Dispensa de Licitação:
Artigo 29, Inciso II, da Lei 13.303/2016. Objeto da carta-contrato: Aquisição de discos de corte, desbaste,
diamantado e serra circular. Contratado (a): Planeta PSF Comércio de Parafusos, Soldas e Ferramentas Ltda.
Valor:R$ 13.779,00 (Treze mil, setecentos e setenta e nove reais). Prazo: 12 (seis) meses. Assinada em: 01/
07/2020.

EXTRATO DE CONTRATO DE TERCEIROS
Processo Administrativo nº 162/2020, torna pública a Contrato de Terceiros nº 014/2020. Objeto:
Contratação de seguro compreensivo (roubo, incêndio, colisão, terceiros e assistência 24 horas) para duas
retroescavadeiras. Contratado (a): HDI Seguros S.A. Valor total: R$ 4.107,26 (Quatro mil, cento e sete reais
e vinte e seis centavos). Prazo: 12 (doze) meses. Assinado em: 07/07/2020.

EXTRATO DETERMO DE ADITAMENTO
Processo Administrativo nº 380/2019, torna pública o Termo de Aditamento 01ao Contrato nº 007/
2020.Dispensa de licitação: Art. 29, inciso II da Lei 13.303/16.Objeto do Contrato:Aquisição com instalação
de sistema de climatização para salas cirúrgicas do Hospital Pimentas-Bonsucesso. Objeto do Aditamento:
Prorrogação do prazo por mais 04 (Quatro) meses, iniciando-se em 12 de julhode 2020 e encerrando-se em 11
de novembro de 2020.Contratado (a):Uniar Ar Condicionado Ltda - ME.Valor:R$ 756.780,00 (Setecentos e
cinquenta e seis mil e setecentos e oitenta reais). Assinado em:03/07/2020.
Processo Administrativo nº 102/2019, torna pública o Termo de Aditamento 01 a Ata de Registro de
Preços nº 040/2019.Pregão Eletrônico nº 039/2019. Objeto da Ata de Registro de Preços:Aquisição de
fios e cabos elétricos.Objeto do Aditamento: Prorrogação do prazo por mais 12(Doze) meses, iniciando-se
em 27 de junho de 2020 e encerrando-se em 26 de junho de 2021. Compromissário (a) Fornecedor(a):Mario
Sergio Caslini Construtora ME. Valor: R$ 2.173.987,00 (Dois milhão, cento e setenta e três mil, novecentos e
oitenta e sete reais).Assinado em: 26/06/2020.
Processo Administrativo nº 206/2019, torna pública o Termo de Aditamento 01 ao Contrato nº 026/
2019.Pregão Eletrônico nº 050/2019. Objeto do Contrato:Aquisição e entrega de pães.Objeto do Aditamento:

Prorrogação do prazo por mais 12(Doze) meses, iniciando-se em 11 de julho de 2020 e encerrando-se em 10
de julho de 2021. Contratado (a): Guaru Pão Indústria e Comércio Ltda - EPP. Valor: R$ 268.749,00 (Duzentos
e sessenta e oito mil, setecentos e quarenta e nove reais.Assinado em: 02/07/2020.
Processo Administrativo nº 361/2019, torna pública o Endosso do Seguro do Contrato de Terceiros nº 015/
2019. Objeto: Contratação de seguro de responsabilidade civil com importância assegurada para a EPG
Gianfrancesco Guarnieri. Contratado (a): Liberty Seguros S/A. Valor total: R$ 339,33(Trezentos e trinta e nove
reais e trinta e três centavos).Prazo:04 (quatro) meses, iniciando-se em 13 de agosto de 2020 e encerrando-
se em 13 de dezembro de 2020. Assinado em: 25/06/2020.
Processo Administrativo nº 309/2019, torna pública o Endosso do Seguro do Contrato de Terceiros nº 012/
2019. Objeto: Contratação de seguro contra terceiros na execução de reforma na EPG Alfredo Volpi. Contratado
(a): Liberty Seguros S/A. Valor total: R$ 219,80 (Duzentos e dezenove reais e oitenta centavos).Prazo:04
(quatro) meses, iniciando-se em 13 de agosto de 2020 e encerrando-se em 13 de dezembro de 2020. Assinado
em:25/06/2020.
Processo Administrativo nº 310/2019, torna pública o Endosso do Seguro do Contrato de Terceiros nº 011/
2019. Objeto: Contratação de seguro contra terceiros na execução de reforma na EPG Missionária Undina
Capellari Nunes. Contratado (a): Liberty Seguros S/A. Valor total: R$ 125,82 (Cento e vinte e cinco reais e
oitenta e dois centavos).Prazo:04 (quatro) meses, iniciando-se em 13 de agosto de 2020 e encerrando-se em
13 de dezembro de 2020. Assinado em:25/06/2020.

Guarulhos, 10 de julho de 2020.
Márcia Spadaro

Seção de Gestão Contratual
De acordo,

Ricardo Ferreira Bortoleto
Diretor Administrativo Financeiro

CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IPREF
CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DE 15/07/2020

O Presidente do Conselho Administrativo do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos
Municipais de Guarulhos, nos termos do ar tigo 15 do Regimento Interno, CONVOCA os Senhores(as)
Conselheiros(as) Titulares e CONVIDA os Senhores(as) Conselheiros(as) Suplentes para a ASSEMBLEIA
ORDINÁRIA a realizar-se em 15/07/2020, quarta-feira, às 08h30min, em primeira convocação com a maioria
dos seus membros e, às 09h00 em segunda convocação com o mínimo de um terço dos seus membros, em
canal virtual, atendendo o isolamento social determinado nas legislações vigentes, em virtude da Pandemia –
COVID19, a ser disponibilizado na data e hora estipulada acima, para tratar sobre a seguinte pauta:
1.Leitura e aprovação da ata do dia 02/07/2020;
2 . Apresentação e Deliberação do balancete de fevereiro/2020;
3 . Apresentação e Deliberação do balancete de março/2020;
4 . Composição do Comitê de Investimentos IPREF;
5 . Formatação do Grupo de Trabalho para estudos de nova sede/IPREF.

Guarulhos,08 de julho de 2020.
MILTON AUGUSTO DIOTTI JOSÉ

Presidente do Conselho Administrativo
Publicado e afixado nos átrios do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos
- IPREF aos oito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte.

LUIZ CARLOS DA ROCHA GONÇALVES
Primeiro Secretário

CONSELHO FISCAL DO IPREF
CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DE 14/07/2020

O Presidente do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos,
nos termos dos artigos 11 e 15 do Regimento Interno, CONVOCA os senhores Conselheiros Titulares do
Conselho Fiscal do IPREF e CONVIDA os Conselheiros Suplentes para a ASSEMBLEIA ORDINÁRIA, a
realizar-se em 14 de julho de 2020, com a presença de no mínimo 3 (três) dos seus membros, às 9h00min, na
sala de reuniões dos Conselhos, localizada na RUA DO ROSÁRIO, 226, Vila Camargos , para deliberar sobre
a seguinte pauta:
1. Análise, discussão e votação dos Balancetes dos meses de abril e março de 2020.
2. Demais assuntos pertinentes ao Conselho Fiscal ao IPREF.

Sílvio Jorge de Oliveira
Presidente do Conselho Fiscal do

Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

DE GUARULHOS - IPREF

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARULHOS, VEREADOR PROFESSOR JESUS, EM
CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA ALÍNEA G DO INCISO II DO ARTIGO 56 DO REGIMENTO INTERNO,
FAZ A SEGUINTE PUBLICAÇÃO:

PORTARIA Nº 23289
O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor PROFESSOR JESUS, usando das atribuições que
lhe são conferidas em lei e tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 1496, de 07/07/2020,
e ainda, considerando o que dispõe a Lei Municipal nº 7.646, de 20/07/2018, que altera a Estrutura Administrativa
e Organizacional da Câmara Municipal de Guarulhos e dispositivos que especifica da Lei Municipal nº 7.408,
de 04/09/2015, alterada pela Lei nº 7.589, de 19/10/2017, e Lei Municipal nº 7.604, de 14/12/2017, que tratam
da lotação do Gabinete do Vereador RAFA ZAMPRONIO - Rafael Zampronio da Silveira (cód.187), RESOLVE,
a partir de 07/07/2020:
EXONERAR
RAFAEL EDMUNDO SANTANA SODRE (cód. 25220), do cargo de Assessor Parlamentar de Assuntos
Legislativos, NE-0, em comissão;
HELENA LOUSA DE LIMA (cód. 22947), do cargo de Assessor de Gabinete de Vereador, NE-0, em comissão;
RONIE VINICIUS DE OLIVEIRA (cód. 24893), do cargo de Assessor de Gabinete de Vereador, NE-0, em
comissão.

CUMPRA-SE.
Câmara Municipal de Guarulhos, em 07 de julho de 2020.

PORTARIA Nº 23290
O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor PROFESSOR JESUS, usando das atribuições que
lhe são conferidas em lei e tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 1497, de 07/07/2020,
e ainda, considerando o que dispõe a Lei Municipal nº 7.646, de 20/07/2018, que altera a Estrutura Administrativa
e Organizacional da Câmara Municipal de Guarulhos e dispositivos que especifica da Lei Municipal nº 7.408,
de 04/09/2015, alterada pela Lei nº 7.589, de 19/10/2017, e Lei Municipal nº 7.604, de 14/12/2017, que tratam
da lotação do Gabinete do Vereador RAFA ZAMPRONIO - Rafael Zampronio da Silveira (cód.187), RESOLVE:
NOMEAR
RONIE VINICIUS DE OLIVEIRA (cód. 24893), RG n.º 45.851.199-7, no cargo de Assessor Parlamentar de
Assuntos Legislativos, NE-0, em comissão;
JOSE VITOR RIBEIRO BORGES (cód. 25296), RG n.º 36.239.689-9, no cargo de Assessor de Gabinete de
Vereador, NE-0, em comissão.
GUILHERME BERNARDINO DE CAMPOS (cód. 25297), RG n.º 54.235.037-3, no cargo de Assessor de
Gabinete de Vereador, NE-0, em comissão.

CUMPRA-SE.
Câmara Municipal de Guarulhos, em 07 de julho de 2020.

CÂMARA MUNICIPAL DE
GUARULHOS - CMG
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PORTARIA Nº 23291
O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor PROFESSOR JESUS, usando das atribuições que
lhe são conferidas em Lei, RETIFICA:
A Portaria nº 23.288, de 06/07/2020, no que segue:
Onde se lê:
“DIRETORIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - PATRIMÔNIO
Thiago Seminotti Felski (cód. 22896).”
Leia-se:
“DIRETORIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
Thiago Seminotti Felski (cód. 22896).”

CUMPRA-SE
Câmara Municipal de Guarulhos, em 08 de julho de 2020.

PORTARIA Nº 23292
O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor PROFESSOR JESUS, usando das atribuições que lhe
são conferidas em lei e tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.º 1464, de 01/07/2020, e ainda,
considerando o que dispõe a Lei Municipal nº 7.646, de 20/07/2018, que altera a Estrutura Administrativa e
Organizacional da Câmara Municipal de Guarulhos e dispositivos que especifica da Lei Municipal nº 7.408, de 04/
09/2015, alterada pela Lei nº 7.589, de 19/10/2017, e Lei Municipal nº 7.604, de 14/12/2017, RETIFICA a Portaria
nº 23.281, de 02/07/2020, no que segue:
Onde se lê:
“NOMEAR
LEANDRO SANTOS DOMINGOS (cód. 24400), RG n.º 40.418.241, no cargo de Assessor de Gabinete de
Vereador, NE-0, em comissão;“
Leia-se:
“NOMEAR
LEONARDO SANTOS DOMINGOS (cód. 25298), RG n.º 40.418.242, no cargo de Assessor de Gabinete de
Vereador, NE-0, em comissão;“

CUMPRA-SE
Câmara Municipal de Guarulhos, em 08 de julho de 2020.

PORTARIA Nº 23293
O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor PROFESSOR JESUS, usando das atribuições que lhe
são conferidas em lei e tendo em vista o que consta no Memorando n.º 043-GP, de 08/07/2020, e ainda,
considerando o que dispõe a Resolução nº 442, de 05/09/2019, que altera a Estrutura Administrativa e Organizacional
da Câmara Municipal de Guarulhos e Dispositivos que Especifica da Resolução nº 441, de 16 de maio de 2019,
e dá outras providências, e na Lei Municipal n.º 7.734, de 25/06/2019, RESOLVE:
DESIGNAR
JULIANA PINFILDI CHAGURI NUNES (cód. 23068) na função de Membro da Comissão Permanente de
Compras, Licitações e Contratos, em comissão.

CUMPRA-SE.
Câmara Municipal de Guarulhos, em 08 de julho de 2020.

PROFESSOR JESUS
Presidente

Publicada na Secretaria da Câmara Municipal de Guarulhos, afixada em lugar público de costume, aos
oito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, e encaminhada para publicação no próximo Diário
Oficial do Município.

WESLEI BRITO MARIANO
Diretor de Administração de Pessoal

PROCESSO Nº 2573/2017
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 003 AO CONTRATO Nº 005/2017

Objeto: Prorrogação do contrato e renegociação (redução) de valor mensal com a empresa especializada na
prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevadores e plataformas hidráulicas da Câmara
Municipal de Guarulhos.
Empresa: SMARTLIFT ELEVADORES DO BRASIL LTDA-ME.
Valor Mensal do Contrato: R$ 2.400,00.
Valor Global do Contrato: R$ 113.122,92 (cento e treze mil cento e vinte e dois reais e noventa e dois
centavos).
Assinatura: 08/07/2020.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 14/08/2020.

Guarulhos, 08 de julho de 2020.
CPCLC - Comissão Permanente de Compras Licitações e Contratos

ATO DA MESA Nº 316
De:  06 de julho de 2020.

“Dispõe sobre o trabalho à distância, de forma remota e revezamento de jornadas no âmbito da Câmara
Municipal de Guarulhos e dá outras providências”.

O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Vereador PROFESSOR JESUS, usando das atribuições
que lhe são conferidas pelo inciso II do Art. 25 da Lei Orgânica do Município de Guarulhos, promulgada em 05 de
abril de 1990, com a finalidade de evitar a disseminação do coronavírus (Covid-19), edita o presente Ato da Mesa,
a saber:
Art. 1º   Fica facultada de forma excepcional até 31 de julho de 2020, a critério e nas condições definidas
pela Administração, a adoção de regime de revezamento das jornadas de trabalho de seus servidores,
visando prevenção da transmissão do coronavírus (COVID-19) no âmbito da Câmara Municipal de
Guarulhos.
§ 1° O revezamento dos servidores durante esse período deverá ocorrer no horário das 8 às 17 horas,
presencialmente, de forma que todos os Departamentos estejam funcionando, com exceção dos Setores de
Protocolo, Arquivo, Xerox e Ouvidoria que funcionarão excepcionalmente no horário das 10 às 15 horas.
§ 2° Nos dias em que não estiver executando suas atividades funcionais presencialmente, em virtude de
revezamento, o servidor deverá permanecer à disposição desta Casa Legislativa em home office, se a função
permitir, durante o seu horário diário de trabalho, podendo ser requisitado seu comparecimento nas dependências
da  Edilidade durante o horário de expediente.
Art. 3° Os servidores com idade a partir de 60 (sessenta) anos e as servidoras gestantes e lactantes,
preferencialmente, prestarão serviços à distância, quando a função assim lhes permitir, ou na medida do
possível e sem prejuízo ao serviço público poderá ser adotado o regime de revezamento de suas jornadas
de trabalho.
Art. 4º Todos os servidores que sejam portadores de doenças crônicas, ainda que afastados por força do Ato da Mesa
nº 311/20, deverão preencher a Declaração do Servidor (vide Anexo I), assinar e juntar os respectivos comprovantes
atualizados. Após, todos os documentos deverão ser entregues no Setor de Protocolo para a devida autuação e
posterior encaminhamento à Secretaria Chefia de Gabinete.
§ 1° Entende-se como comprovante declaração expedida por médico assistente, especificando expressamente as
razões pelas quais o servidor deve ser declarado no grupo de risco para Covide-19, receita de medicamentos de uso
contínuo devidamente assinada pelo médico responsável contendo CRM.  Em todos os documentos deverão
constar o CID correspondente.
§ 2° Os processos administrativos serão apreciados pelo Setor Médico da Edilidade, mediante consulta
presencial previamente agendada, seguindo as regras amplamente divulgadas para evitar a disseminação
do coronavírus.
§ 3°  Caso os servidores permaneçam afastados, deverão prestar serviço em home office e  terão que estar à
disposição da Edilidade durante o horário de trabalho a que estão sujeitos.
Art.  5º Fica terminantemente proibido o servidor que encontra-se em trabalho home office sair da cidade onde
reside e usar redes sociais durante o horário de trabalho.
Art. 6º  Os servidores em regime especial de home office deverão apresentar às suas chefias um relatório
resumido de  suas atividades  a cada  mês (conforme Anexo II), desde o mês de abril do corrente ano. Referido
material será encaminhado à Administração de Pessoal e fará parte do prontuário de cada servidor.
Art. 7º Este Ato da Mesa entrará em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Guarulhos, 06 de julho de 2020.
PROFESSOR JESUS

Presidente
Publicado aos seis dias do mês de julho de dois mil e vinte, e afixado em local público de costume, na sede da
Câmara Municipal de Guarulhos.

THIAGO NEVES
Secretário Chefe de Gabinete
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ATO DA MESA Nº  317
De:  06 de julho de 2020.

“DISCIPLINA O USO DE VIATURAS E VEÍCULOS OFICIAIS DE REPRESENTAÇÃO DESTE LEGISLATIVO E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

Considerando que esta Edilidade possui uma frota composta por 38 (trinta e oito) veículos, locados, para uso dos
Senhores Vereadores e Setores da Administração;
Considerando que referidos veículos são conduzidos pelos Senhores Vereadores e/ou funcionários integrantes de
seus gabinetes;
Considerando que os veículos destinados à execução das atividades administrativas deste Poder Legislativo, são
conduzidos por motoristas terceirizados especificamente contratados para tais atividades;
Considerando que os veículos são entregues aos Senhores Vereadores mediante a assinatura de um Termo de
Responsabilidade, constando obrigações relativas ao seu uso e conservação, bem como os dados de seu
condutor responsável;
Considerando que eventuais infrações às leis de trânsito impõem indicação pela Administração do condutor
infrator dentro dos prazos legais;
Considerando que esta Casa de Leis necessita assim estabelecer regras e orientações para o uso adequado dos
veículos pertencentes à frota da Edilidade, é que:
O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Vereador PROFESSOR JESUS,  usando das atribuições que lhe
são conferidas pelo inciso II do art. 25 da Lei Orgânica do Município de Guarulhos, promulgada em 05 de abril de
1990, visando regulamentar o uso do veículo  oficial,  expede o seguinte  Ato da Mesa, a saber:
Art. 1º Fica terminantemente proibido o uso de qualquer veículo pertencente à frota desta Edilidade por qualquer
Senhor Vereador e/ou condutor por esse designado e ainda por servidor da Administração sem a aposição de sua
assinatura no devido Termo de Responsabilidade pelo Uso de Veículo Oficial, cujo modelo segue anexo, através
da Diretoria de Assuntos Administrativos - Setor de Transportes.
§ 1º No Termo de Responsabilidade pelo Uso de Viatura (anexo) deverá constar a situação de conservação do
veículo referente à lataria e respectiva pintura; sistema de iluminação; controle de troca de óleos lubrificantes;
sistema de freios; sistema de arrefecimento do motor; estado dos pneus; vidros, para-brisas e seus limpadores;
chave de rodas; triângulo; macaco; extintor; estepe; documentação; limpeza interna e externa do veículo; e,
velocímetro em funcionamento.
§ 2º Todas as viaturas deverão ser entregues aos Senhores Vereadores com adesivos identificadores da sua
condição, constando ainda essa obrigação no Termo de Responsabilidade pelo Uso de Viatura.
§ 3º Fica estabelecida a obrigatoriedade do condutor de zelar pela conservação do veículo, comunicando
imediatamente a Diretoria de Assuntos Administrativos - Setor de Transportes, qualquer ocorrência relacionada ao
veículo, tais como, dano, quebra, avaria, roubo etc.
§ 4º Comunicar a necessidade de manutenção ou conserto do veículo diretamente à Diretoria de Assuntos
Administrativos -Setor de Transportes, que orientará o local onde será prestado o serviço disponibilizado pela
empresa locadora, não podendo esse procedimento (conserto ou manutenção) ser feito sem prévio consentimento
da empresa proprietária do veículo.
§ 5º Em caso de qualquer acidente que houver com o veículo em decorrência da utilização do mesmo por
inobservância dos itens de segurança constantes no art. 1º § 1º, assumirá inteira responsabilidade o seu condutor,
bem como o Senhor Vereador responsável pelo uso do veículo.
§ 6º Fica estabelecida a obrigatoriedade, quando solicitado pela Diretoria de Assuntos Administrativos, Setor de
Transportes da Edilidade, a apresentação do veículo em uso pelo Senhor Vereador e/ou pela Administração, por
seu servidor condutor, para vistoria dos itens constantes do § 1º do presente artigo.
§ 7º Por ocasião da vistoria dos veículos em uso por este Poder Legislativo, será elaborado relatório circunstanciado
dando conta do resultado da vistoria dos veículos e/ou de sua ausência de vistoria quando solicitado, a qual será
comunicada ao Senhor Presidente.
Art. 2º É obrigatória a comprovação de habilitação válida para todos os Senhores Vereadores e/ou condutores
designados, que serão os responsáveis pelas infrações que vierem a recair sobre o veículo ou o seu condutor,
bem como pelos danos materiais e morais eventualmente causados pela ocorrência de sinistros, inclusive e em
especial em relação a terceiros.
Art. 3º No caso de ocorrência de lançamentos e/ou notificações de cometimento de infrações de trânsito por
condutor de veículo em uso por este Legislativo, a Diretoria de Assuntos Administrativos - Setor de Transportes,
deverá comunicar o condutor responsável pelo veículo constante do Termo de Responsabilidade, para que esse,
dentro do prazo legal, promova perante o órgão de trânsito competente, se o caso, o recurso cabível e que, na
sua ausência ou improcedência declarada, ensejará imediato desconto do valor da multa na sua folha de
pagamento.
§ 1º A  Diretoria de Assuntos Administrativos-Setor de Transportes, deverá dentro do prazo legal, fazer por
apresentar ao órgão da administração de trânsito competente, o nº da C.N.H do condutor constante do Termo de
Responsabilidade pelo Uso da Viatura, fazendo acompanhar da cópia de sua habilitação, para fins de lançamento
da pontuação apenada respectiva, em seu prontuário, respondendo ainda esses servidores, pelos valores pagos
em excesso pelo não cumprimento do que ora se determina, sem prejuízo de outras sanções disciplinares
previstas no Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos, levando-se a desconto tais valores da
folha de pagamento de seu salário.
§ 2º Na verificação da ocorrência de recebimento de notificação de multa de trânsito e/ou de multa de trânsito
propriamente dita emitida contra condutor/servidor eventualmente desligado do quadro de funcionários deste
Legislativo, o valor de respectiva multa será levado imediatamente a desconto na folha de subsídios do Vereador
respectivo, cuja viatura esteja à sua disposição.
Art. 4º A saída de qualquer veículo em uso por este Poder Legislativo para fora dos limites territoriais da Região
Metropolitana e Cidades circunvizinhas deverá obrigatoriamente ser objeto de prévia autorização do Senhor
Presidente, devendo os casos excepcionais ser relatados e considerados individualmente.
 Art. 5º É terminantemente proibido o uso de veículos locados pela Edilidade, à disposição dos Senhores
Vereadores ou por Setores da Administração, em serviços, atividades ou em locais estranhos ao exercício das
prerrogativas do cargo de Vereador e/ou de servidor do Setor da Administração.
Art. 6º Quando da ocorrência de afastamento do cargo de Vereador, por um período superior a 30 (trinta) dias, por
qualquer motivo legal que seja, o veículo que se encontra à sua disposição deverá ser entregue imediatamente
à Diretoria de Assuntos Administrativos - Setor de Transportes, a qual fará sua entrega ao Vereador suplente que
esteja assumindo seu lugar, observadas as regulamentações constantes deste Ato da Mesa.
Art. 7º Fica estabelecida uma cota de combustível mensal e individual para os veículos locados correspondente
a 300 (trezentos) litros, devendo ser observado no momento do abastecimento o contido no contrato vigente
sobre os preços de aquisição dos combustíveis que serão considerados.
Art. 8º   O Vereador e/ou condutor de cada  viatura deverá  preencher diariamente uma ficha de controle de
itinerário e mensalmente entregar na Diretoria de Assuntos Administrativos – Setor de Transportes.
Parágrafo Único.  Caso o relatório não seja entregue pelo condutor mensalmente, o uso do cartão combustível
será bloqueado.
Art. 9º As ocorrências de sinistros envolvendo as viaturas utilizadas por esta Casa de Leis obriga o seu condutor
a relatar pormenorizadamente os fatos à Administração, imediatamente, colhendo na oportunidade os dados dos
veículos ou pessoas envolvidos, de modo a facilitar a apuração das responsabilidades e reparação de eventuais
danos ou prejuízos a terceiros ou ao erário.
Art. 10.  A infração a qualquer dos dispositivos do presente Ato da Mesa, sujeitará o infrator, conforme o caso,
a procedimento junto à Comissão de Ética e Decoro Parlamentar ou à Sindicância e/ou Procedimento Disciplinar.
Art. 11.    O presente Ato da Mesa entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário, em especial o Ato da Mesa nº    306/19.

Câmara Municipal de Guarulhos, 06 de julho de 2.020.
PROFESSOR JESUS

Presidente
Publicado na Secretaria da Câmara Municipal de Guarulhos, aos seis dias de julho de dois mil e vinte e sendo
afixado em local público de costume.

CESAR A. SAMSONIUK
Secretário de Administração

TERMO DE RESPONSABILIDADE PELO USO  DE VIATURA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARULHOS.

Nome: _______________________________, ocupante do Cargo de _____________________ , desta Edilidade,
portador da Carteira Nacional de Habilitação Registro nº ___________, validade __/__/____, 1ª Habilitação __/__/
____. Categoria Profissional ___, Documento de Identidade nº _______________, Órgão Emissor SSP/SP, CPF
nº ______________, residente à __________________________________.
O presente Termo tem como objetivo disciplinar e regular de conformidade com o que institui o Ato da Mesa nº 317/
2020, o uso do veículo Marca VW modelo Voyage 1.6L MB5/passageiro automóvel, PLACAS ______________,
que o servidor acima qualificado e por designação do Vereador ____________________, recebe da Câmara
Municipal de Guarulhos, em perfeito estado de conservação e funcionamento na data de ___/___/___  às
___:___h.
Declara que a partir da assinatura do presente TERMO, assume total e irrestrita responsabilidade, conforme
cessão de direito de uso, respondendo nas esferas Administrativa, Cível e Penal, pela condução do veículo e pela
veracidade das informações e dos documentos fornecidos.
Declara conhecer todas as normas de trânsito e assumir integralmente a responsabilidade pelo pagamento de
todas as multas decorrentes de infrações às leis de trânsito, praticadas durante o tempo em que o veículo
permanecer sob a sua posse, autorizando desde já o desconto dos valores respectivos na folha de pagamento de
seu salário e a preencher com seus dados o formulário próprio para indicação do condutor, em decorrência de
recebimento de auto de infração expedido em nome desta Edilidade, bem como o fornecimento de cópias de seus
documentos particulares, em sendo necessário.
Fica estabelecida a obrigatoriedade do condutor, zelar pela conservação do veículo, comunicando imediatamente

a Diretoria de Assuntos Administrativos - Setor de Transportes, qualquer ocorrência relacionada ao mesmo, tais
como dano, quebra, avarias, furto, etc. Fica sob a obrigatoriedade e responsabilidade do condutor responsável
pelo veículo, quanto a solicitação e acompanhamento de socorro mecânico, e/ou, outro tipo de socorro que se
fizer necessário, no tocante à remoção do veículo até a oficina autorizada. Fica ainda, proibido qualquer alteração
das características do veículo, bem como a remoção dos adesivos nele contidos, sob pena de sansões previstas
em lei.
Deverá comunicar diretamente a Diretoria de Assuntos Administrativos – Setor de Transportes, a necessidade de
manutenção ou conserto do veículo, não podendo esse procedimento (conserto ou manutenção) ser feito sem
prévio consentimento ou por pessoa não autorizada.
A utilização do veículo se destina única e exclusivamente para fins de exercício das atividades deste Poder
Legislativo, sendo vedada a utilização desse veículo para uso particular ou de terceiros ou em locais e serviços
estranhos as referidas atividades.
Por fim, o servidor acima qualificado, compromete-se a restituir o veículo que lhe foi confiado, em perfeitas
condições de uso e conservação, respondendo por quaisquer avarias no mesmo, que será vistoriado por servidor
do Setor de Transportes e na ocorrência de dano, quebra ou avaria do veículo, decorrentes de negligência ou má
utilização, bem como o recebimento de multas por infração de trânsito ou ainda pelo não cumprimento das
determinações do Ato da Mesa nº 317/2020, autoriza a Câmara Municipal de Guarulhos a proceder ao desconto
do valor correspondente em sua folha de pagamento de salários.

Guarulhos , ______ de _______________de 2020.

_________________________________________
Nome:

_______________________________________
Vereador:

LEI Nº 7838
De 09 de julho de 2020.

Autoria: JOÃO DÁRCIO RIBAMAR SACCHI
“Cria a categoria de transporte Premium Luxo na cidade de Guarulhos e dá outras providências.”

O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor PROFESSOR JESUS, em cumprimento ao disposto no
§ 7º do artigo 44 da Lei Orgânica do Município de Guarulhos, promulgada em 05 de abril de 1990, FAZ SABER que,
em decorrência do silêncio do Senhor Chefe do Executivo em relação ao comunicado de rejeição, na Sessão
Extraordinária Virtual de 02 de julho de 2020, do Veto Total aposto ao Autógrafo nº 120/19, referente ao texto do
Substitutivo nº 01, apresentado pelo próprio autor, ao Projeto de Lei nº 1587/19, de autoria do Vereador João Dárcio
Ribamar Sacchi, promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituído e criado o serviço de transporte privado categoria Premium Luxo para operar no Município
de Guarulhos.
CAPÍTULO I
DA ORGANIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
Art. 2º O número inicial de alvarás de estacionamento na categoria Premium Luxo, será de 500 (quinhentas)
unidades.
Art. 3º A prestação do serviço de transporte, categoria Premium Luxo, se condiciona ao atendimento às normas
vigentes no Município, e em especial as padronizações enumeradas abaixo:
I . Quanto ao veículo:
a. frota padronizada, modelo sedan na cor preta;
b. potência mínima do veículo 156 CV;
c. todos os veículos serão blindados, com blindagem nível III A;
d. ter menos de 05 (anos) de fabricação;
e. bagageiro com capacidade acima de 400 (quatrocentos) litros;
f. câmbio automático de no mínimo 7 velocidades;
g. dimensões mínimas do veículo 4.686 / 2.020 / 1.442 (Comp./Largura/Altura (mm)).
I I . Quanto ao condutor:
a. ser portador de Cadastro (crachá) expedido pelo órgão responsável;
b. motorista bilíngue;
c. indumentário padrão;
d. possuir treinamento em direção defensiva e preventiva, com foco em segurança no transporte do passageiro;
e. treinado para tratamento cordial e atencioso ao cliente.
Art. 4º Fica vedada a exploração de publicidade e descaracterização dos veículos destinados ao transporte
categoria Premium Luxo, na cidade de Guarulhos.
Art. 5º A tarifa a ser cobrada pelo serviço de transporte categoria Premium Luxo, será 50% (cinquenta por cento)
acima daquela praticada pelos serviços de táxi, na cidade de Guarulhos, a fim de evitar a concorrência direta entre
os serviços, sob pena de cassação de alvará.
Art. 6º São requisitos mínimos para a prestação do serviço na categoria transporte Premium Luxo, sem prejuízo
de outros definidos na regulamentação:
I - disponibilização de meios eletrônicos para pagamento;
II - adoção de plataforma tecnológica entre usuários e motoristas;
III - utilização de mapas digitais para acompanhamento do trajeto e do tráfego em tempo real;
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IV - avaliação da qualidade do serviço pelos usuários;
V - disponibilização eletrônica ao usuário da identificação do motorista com foto, do modelo do veículo e do
número da placa de identificação;
VI - emissão de recibo eletrônico para o usuário, que contenha as seguintes informações:
a) origem e destino da viagem;
b) tempo total e distância da viagem;
c) mapa do trajeto percorrido conforme sistema de georreferenciamento;
d) especificação dos itens do preço total pago.
CAPÍTULO II
DA EMISSÃO DO ALVARÁ E SUA REGULAMENTAÇÃO
Art. 7º A emissão do alvará de estacionamento estará condicionada ao pagamento da outorga onerosa a que se
refere o artigo 2º desta Lei, cujo valor será fixado em edital expedido pela Secretaria Municipal de Transportes e
Mobilidade Urbana -STMU.
§ 1º Os valores obtidos com o pagamento da outorga serão destinados à Secretaria de Transportes e Mobilidade
Urbana para realização de investimentos em infraestrutura social e de mobilidade urbana.
§ 2º Os alvarás de estacionamento outorgados para a categoria transporte Premium Luxo terão validade de até
35 (trinta e cinco) anos, observadas as normas regulamentares.
Art. 8º O artigo 2º da Lei Municipal nº 2.433, de 16 de dezembro de 1980, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º O número de automóveis de aluguel do Município de Guarulhos será de, no máximo, 1.974 (mil novecentos
e setenta e quatro) táxis, distribuídos da seguinte forma:”
…
III- até 500 (quinhentos) veículos com alvarás da categoria Premium Luxo.
Art. 9º Fica revogado o artigo 3º da Lei Municipal 2.433, de 16/12/1980.
Art. 10. Os requisitos, a forma e os critérios de seleção, preenchimento das vagas e concessão de alvarás
decorrentes desta Lei serão definidos pelo Poder Executivo Municipal.
Art. 11. Poderá ser incluído no alvará 1(um) motorista companheiro do titular para que este possa exercer o

serviço nos períodos de folga ou afastamento temporário do titular.
CAPITÚLO III
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 12. As transferências de titularidade de alvará da categoria Premium Luxo estão condicionadas ao pagamento
de outorga correspondente a 10% (dez por cento) sobre o último valor da outorga fixada por edital.
§ 1º O valor da outorga referido no caput deste artigo será atualizado pela variação do Índice de Preços ao
Consumidor Amplo - IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou por outro índice
que venha a substituí-lo.
§ 2º A exploração dos serviços de transporte categoria Premium Luxo, de que trata a presente Lei, não autoriza,
em hipótese alguma, a mudança de categoria, sendo vedada a prática de transporte Premium Luxo, que não se
amolde ao presente texto legal.
Art. 13. Será concedido o depósito de placas, requerido pelo permissionário do alvará junto à Secretaria de
Transportes e Mobilidade Urbana por um período de até 12 (doze) meses, improrrogáveis, após o qual deverá
permanecer prestando serviços por período nunca inferior ao tempo de depósito das placas, exceto nos casos
devidamente documentados de doença, colisão com perda total, roubo ou incêndio a critério do setor responsável.
Art. 14. As despesas decorrentes da execução da presente Lei ocorrerão por conta de verbas próprias, consignadas
em Orçamento e suplementadas, se necessário.
Art. 15. Esta Lei será regulamentada, no que couber, pelo Poder Executivo.
Art. 16. Esta Lei entrará em vigor, na data de sua publicação.
Câmara Municipal de Guarulhos, 09 de julho de 2020.

PROFESSOR JESUS
Presidente

Publicada na Secretaria da Câmara Municipal de Guarulhos e afixada em lugar público de costume aos nove dias
do mês de julho do ano de dois mil e vinte.

REGINA PEDROSO LOPES
Secretária de Assuntos Legislativos
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