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Em, 22 de setembro de 2020.
DECRETO Nº 37238

Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 523.040,88.
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 954/2020;

DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento do Município, um crédito adicional no valor de R$ 523.040,88 (quinhentos e
vinte e três mil, quarenta reais e oitenta e oito centavos), para suplementar a seguinte classificação orçamentária,
conforme fonte de recursos e aplicação indicados do orçamento vigente:
Classificação Orçamentária Descrição da Ação Suplementa R$
0610.0206200492.158.01.1100000.339040.000 Gestão das Questões Jurídicas de

Interesse do Município 523.040,88
TOTAL 523.040,88

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$
0610.0206200492.156.01.1100000.339039.000 Apoio à Manutenção do Poder Judiciário 523.040,88

TOTAL 523.040,88
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

DECRETO Nº 37239
Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 320.000,00.
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$ 320.000,00 (trezentos e
vinte mil reais), para suplementar as seguintes classificações orçamentárias, conforme fonte de recursos e
aplicação indicados do orçamento vigente:
Classificação Orçamentária Descrição da Ação Suplementa R$
3610.0412200632.178.01.1100000.319013.000 Manutenção e Modernização da Controladoria

Geral do Município 210.000,00
3410.1412200502.159.01.1100000.319016.000 Coordenação de Proteção e Defesa do

Consumidor 10.000,00
3610.0412200632.178.01.1100000.319113.000 Manutenção e Modernização da Controladoria

Geral do Município 100.000,00
TOTAL 320.000,00

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o presente Decreto, decorrerão da anulação
das seguintes dotações, 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 220.000,00
1110.0412200402.138.01.1100000.319113.000 Gestão e Modernização de Recursos Humanos 100.000,00

TOTAL 320.000,00
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

DECRETO Nº 37240
Dispõe sobre remanejamento de recursos no valor de R$ 1.000.000,00.
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 6°, 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 aprovado um remanejamento de verba no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), no
detalhamento do programa da Secretaria de Gestão, alterando as seguintes classificações orçamentárias,
conforme fonte de recursos e aplicação indicados do orçamento vigente:
Classificação Orçamentária Descrição da Ação Suplementa R$ Reduz R$
1110.0412200402.138.01.1100000.319013.000 Gestão e Modernização de

Recursos Humanos 1.000.000,00 -
1110.0412200402.138.01.1100000.319011.000 Gestão e Modernização de

Recursos Humanos - 1.000.000,00
TOTAL 1.000.000,00 1.000.000,00

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
DECRETO Nº 37241

Reorganiza o detalhamento da estrutura básica e define as atribuições da Secretaria de Desenvolvimento
Científico, Econômico, Tecnológico e de Inovação.
GUSTAVO HENRIC COSTA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgânica do Município de Guarulhos;
Considerando a Lei Municipal nº 7.550, de 19/04/2017, com redação dada pela Lei Municipal nº 7.657, de 09/
10/2018, que reorganizou a estrutura básica da Prefeitura de Guarulhos; e
Considerando o que consta do processo administrativo nº 69439/2018;

DECRETA:
TÍTULO ÚNICO

DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, ECONÔMICO, TECNOLÓGICO E DE
INOVAÇÃO

Art. 1º A estrutura básica da Secretaria de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e de Inovação,
nos termos da Lei Municipal nº 7.550, de 19/04/2017, com redação dada pela Lei Municipal nº 7.657, de 09/10/
2018, fica organizada com o seguinte detalhamento:
I - Divisão Administrativa Financeira e Apoio Operacional
1. Seção Técnica de Controle Orçamentário e Financeiro
2. Seção Técnica de Apoio Operacional
3. Seção Administrativa de Expediente
3.1. Setor de Zeladoria
A - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS AEROPORTUÁRIOS
I - Divisão Técnica de Relações Aeroportuárias
1. Seção Técnica de Assuntos Aeroportuários
B - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
I - Divisão Técnica de Ciência, Tecnologia e Inovação
1. Seção Técnica de Competitividade e Inovação
2. Seção Técnica de Incentivo à Ciência
3. Seção Técnica de Projetos e Pesquisa
C - DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES ECONÔMICAS
I - Divisão Técnica de Relações Econômicas
1. Seção Técnica de Pesquisas Econômicas

D E C R E T O S
2. Seção Técnica de Promoção à Economia
II - Divisão Técnica de Pequenas e Médias Empresas e Incentivos
1. Seção Técnica de Incentivos às Empresas
2. Seção Técnica de Apoio às Pequenas e Médias Empresas
D - DEPARTAMENTO DE TURISMO
I - Divisão Técnica de Turismo de Negócios
1. Seção Técnica de Turismo de Negócios
2. Seção Técnica de Promoção ao Turismo
3. Seção Administrativa de Desenvolvimento Turístico

CAPÍTULO I
DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, ECONÔMICO,

TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO
Art. 2º A Secretaria de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e de Inovação, conforme disposto
no artigo 32, da Lei Municipal nº 7.550, de 2017, com redação dada pela Lei Municipal nº 7.657, de 2018, tem
as seguintes atribuições:
I - promover políticas públicas para o desenvolvimento de um ambiente criativo de negócios, que fortaleça o
capital humano de Guarulhos - fomentando a livre iniciativa, a inovação, a geração de conhecimento e valor -
tendo as pessoas como base de geração de riquezas;
II - promover políticas públicas para o desenvolvimento, retenção e atração de empresas;
III - fomentar a livre iniciativa e a inovação, além de fortalecer o ambiente de negócios;
IV - gerar conhecimento e valor - inteligência econômica;
V - promover a eficiência na gestão pública;
VI - ter as pessoas como base para a geração de riquezas;
VII - fortalecer a identidade e o capital humano de Guarulhos; e
VIII - desenvolver um ambiente criativo de negócios.

SEÇÃO ÚNICA
DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA E APOIO OPERACIONAL

Art. 3º A Divisão Administrativa Financeira e Apoio Operacional da Secretaria Desenvolvimento Científico,
Econômico, Tecnológico e de Inovação, tem as seguintes atribuições:
I - assessorar a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei Orçamentária Anual e do Plano
Plurianual;
II - administrar o planejamento e a execução orçamentária e financeira da Secretaria;
III - administrar e coordenar todos os procedimentos relativos a despesas, empenhos, pagamentos, requisições
de compras, licitações e convênios, inclusive controle dos prazos;
IV - coordenar todos os procedimentos relativos à administração do pessoal do gabinete em consonância com
o órgão responsável pela gestão de recursos humanos da Secretaria de Gestão;
V - gerenciar os trabalhos administrativos relativos ao Gabinete do Secretário;
VI - coordenar assuntos relacionados ao controle de materiais de uso comum, aos bens patrimoniais, a frota
de veículos, da limpeza e conservação; e
VII - coordenar e monitorar a gestão de processos e atividades administrativas vinculadas ao Gabinete do
Secretário.

SUBSEÇÃO I
DA SEÇÃO TÉCNICA DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

Art. 4º A Seção Técnica de Controle Orçamentário e Financeiro da Secretaria Desenvolvimento Científico,
Econômico, Tecnológico e de Inovação tem as seguintes atribuições:
I - subsidiar a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei Orçamentária Anual e do Plano Plurianual;
II - subsidiar e atuar nos procedimentos relativos a reservas orçamentárias, adiantamento de verbas, despesas,
empenhos, pagamentos, requisições de compras, licitações e convênios, inclusive controle dos prazos;
III - acompanhar e alimentar os sistemas de Atas de Registro de Preços da Prefeitura;
IV - coordenar e dar suporte aos procedimentos de compras e contratações de serviços;
V - acompanhar e alimentar os sistemas referentes a Convênios, inclusive o SICONV;
VI - acompanhar e alimentar os dados da Secretaria no Portal da Transparência; e
VII - acompanhar e direcionar as demandas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP).

SUBSEÇÃO II
DA SEÇÃO TÉCNICA DE APOIO OPERACIONAL

Art. 5º A Seção Técnica de Apoio Operacional da Secretaria Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico
e de Inovação tem as seguintes atribuições:
I - administrar e controlar os procedimentos relacionados ao controle de materiais de consumo de uso comum;
II - administrar e controlar os procedimentos relacionados à gestão do patrimônio mobiliário em consonância
com o órgão responsável pela gestão do patrimônio mobiliário da Prefeitura;
III - coordenar os serviços de zeladoria, telefonia, limpeza, conservação e manutenção predial das áreas
internas e externas da sede da Secretaria;
IV - controlar a movimentação da frota de veículos da Secretaria; e
V - administrar e controlar os procedimentos relativos à movimentação e administração de pessoal em
consonância com órgão responsável pela gestão de recursos humanos da Prefeitura.

SUBSEÇÃO III
DA SEÇÃO ADMINISTRATIVA DE EXPEDIENTE

Art. 6º A Seção Administrativa de Expediente da Secretaria Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico
e de Inovação, tem as seguintes atribuições:
I - subsidiar e atuar nos trabalhos administrativos relativos ao Gabinete do Secretário;
II - controlar o trâmite de processos administrativos e documentos da Secretaria envolvendo atuação, entrada,
saída, recebimento e envio de malotes;
III - alimentar e monitorar o lançamento dos documentos e processos no sistema informatizado de protocolo
e SIPEX da Secretaria;
IV - operar o sistema de arquivamento garantindo a integridade e a recuperação dos documentos arquivados; e
V - controlar os serviços de reprografia e digitalização.

SUBSEÇÃO IV
DO SETOR DE ZELADORIA

Art. 7º O Setor de Zeladoria da Secretaria Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e de Inovação
tem as seguintes atribuições:
I - controlar o uso de materiais de consumo de uso comum e preservação dos bens patrimoniais da Secretaria;
II - coordenar equipe de serviços de zeladoria e manutenção interna e externa da Secretaria, observando as
normas de segurança;
III - monitorar o estado de conservação dos bens patrimoniais e solicitar providências para sua manutenção,
substituição ou baixa patrimonial; e
IV - dar apoio operacional aos eventos realizados pela Secretaria.

CAPÍTULO II
DO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS AEROPORTUÁRIOS

Art. 8º O Departamento de Assuntos Aeroportuários, conforme disposto no artigo 84, da Lei nº 7.550, de 2017,
com redação dada pela Lei nº 7.657, de 2018, tem as seguintes atribuições:
I - promover a gestão de convênios de cooperação e parcerias com o Aeroporto Internacional;
II - aperfeiçoar o relacionamento entre o Município e aeroporto, levando em conta a relevância da participação
deste equipamento para a cidade;
III - a implantação e acompanhamento dos projetos com impacto social relacionado às atividades conjuntas
com o Aeroporto;
IV - viabilizar políticas públicas e compensatórias específicas ao território do Município e que envolvam as
atividades aeroportuárias;



Página 2 - 22 de Setembro de 2020 Diário Oficial do Município de Guarulhos

V - auxiliar na contenção da ocupação/adensamento da área e dos aterros no entorno do Aeroporto, bem como
dos cones de navegação e de aproximação das aeronaves; e
VI - orientar o trabalho de fiscalização e da defesa de atitudes minimizadoras dos impactos ambientais,
socioeconômicos, viários, de drenagem (enchentes), de transporte, de acessos, entre outros.

SEÇÃO ÚNICA
DA DIVISÃO TÉCNICA DE RELAÇÕES AEROPORTUÁRIAS

Art. 9º A Divisão Técnica de Relações Aeroportuárias tem as seguintes atribuições:
I - formalizar e gerenciar convênios e parcerias com a administração do Aeroporto Internacional de São Paulo/
Guarulhos e demais entes ligados ao setor aeroportuário;
II - assessorar na interlocução do Município com o Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos e demais
entes ligados ao setor aeroportuário;
III - desenvolver e gerenciar estudos de políticas públicas para integração entre a cidade e o aeroporto, de
forma a promover sinergia para o desenvolvimento territorial e econômico do Município;
IV - desenvolver e gerenciar estudos de políticas públicas e ações para minimização dos riscos associados às
atividades aeroportuárias;
V - executar todos os procedimentos relativos à administração de pessoal lotado na unidade em conformidade
com a gestão de recursos humanos da Secretaria de Gestão; e
VI - coordenar e monitorar a gestão de processos e atividades administrativas vinculadas ao Departamento de
Assuntos Aeroportuário.

SUBSEÇÃO ÚNICA
DA SEÇÃO TÉCNICA DE ASSUNTOS AEROPORTUÁRIOS

Art. 10. A Seção Técnica de Assuntos Aeroportuários tem as seguintes atribuições:
I - subsidiar e atuar em convênios e parcerias com a administração do Aeroporto Internacional de São Paulo/
Guarulhos e demais entes ligados ao setor aeroportuário;
II - subsidiar a interlocução do Município com o Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos e demais
entes ligados ao setor aeroportuário;
III - pesquisar, sistematizar e monitorar dados e informações para estudos de políticas públicas para integração
entre a cidade e o Aeroporto, de forma a promover sinergia para o desenvolvimento territorial e econômico do
Município;
IV - pesquisar, sistematizar e monitorar dados e informações para estudos de políticas públicas e ações para
minimização dos riscos associados às atividades aeroportuárias;
V - administrar e controlar os procedimentos relativos à administração de pessoal em consonância com órgão
responsável pela gestão de recursos humanos da Prefeitura; e
VI - dar suporte as atividades administrativas a Divisão.

CAPÍTULO III
DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Art. 11. O Departamento de Ciência, Tecnologia e Inovação conforme disposto no artigo 85, da Lei Municipal
nº 7.550, de 2017, com redação dada pela Lei Municipal nº 7.657, de 2018, tem as seguintes atribuições:
I - estimular no Município a produção de pesquisa científica e de inovação tecnológica;
II - ampliar as atividades de Ciência, Tecnologia e Inovação - CT&I e propiciar o desenvolvimento econômico,
social e sustentável, bem como a inclusão social e produtiva;
III - coordenar as principais atividades de CT&I no Município, visando propiciar um ambiente que resulte na
geração de empresas intensivas ou de base tecnológicas como Polos e Parques Tecnológicos, além de incentivar
a criação de centros geradores de conhecimento como universidades, escolas tecnológicas e museus;
IV - atuar como indutor da difusão de conhecimento científico e tecnológico;
V - promover eventos de caráter científico;
VI - estimular o diálogo permanente com a comunidade científica;
VII - atuar na aproximação do setor produtivo com centros de conhecimento;
VIII - estimular a difusão de novas tecnologias que sejam apropriadas pelos cidadãos e que estimulem a
criação de empresas com práticas inovadoras;
IX - estimular a economia criativa;
X - estimular a formação de pesquisadores no Município;
XI - atrair pesquisadores nos centros de conhecimento local e nas empresas;
XII - fortalecer no Município iniciativas voltadas à ciência, tecnologia e desenvolvimento;
XIII - estimular o desenvolvimento de empreendedores criativos, por meio de uma Política Municipal de
Economia Criativa;
XIV - estimular no Município a instalação de instituições de ensino superior e centros de pesquisa em todas as
áreas de conhecimento;
XV - estimular a instalação de escolas técnicas e faculdades de tecnologia com foco em inovação tecnológica;
XVI - fomentar a educação científica no Município para todas as faixas etárias, através de políticas públicas
e atividades de divulgação científica;
XVII - realizar eventos de divulgação científica, tais como Feira de Ciência e Engenharia de Guarulhos -
FECEG, Semana da Ciência, Tecnologia, Desenvolvimento e Inovação de Guarulhos – SEMCITEC, Bienal de
Economia Criativa, Olimpíadas de Ciências, Hackathons e demais atividades científicas;
XVIII - instalar um Museu de Ciência e Tecnologia em Guarulhos em parceria com centros de produção de
conhecimento do Município de Guarulhos;
XIX - disseminar uma cultura de Ciência e Tecnologia no Município estimulando as atividades de divulgação
como feiras e congressos, divulgação de revistas científica de circulação nacional, visitas a espaços científicos
culturais;
XX - criar um Comitê Científico em parceria com as instituições de ensino superior no Município;
XXI - estimular o desenvolvimento e replicação de tecnologias sociais;
XXII - estimular o uso de tecnologias que possibilitem a eficiência, eficácia e a redução de custos na gestão
pública;
XXIII - viabilizar apoio financeiro e institucional a projetos e programas voltados a sistematização e geração de
conhecimentos científicos que tenham como parâmetro a resolução de problemas específicos relacionados ao
Município de Guarulhos;
XXIV - viabilizar financeiro e institucional a empresas que estimulem o desenvolvimento de CT&I nas empresas
do Município através de mecanismos como bolsas;
XXV - operacionalizar um Fundo de Apoio à Ciência e Tecnologia do Município para as atividades de CT&I;
XXVI - política de incentivos fiscais que vise atrair empresas com base em CT&I;
XXVII - estimular a fixação de pesquisadores e profissionais de CT&I no Município;
XXVIII - divulgar programas e projetos nacionais e estaduais que estimulem e fomentem o desenvolvimento de
políticas de CT&I;
XXIX - divulgar em âmbito municipal oportunidades profissionais na área de CT&I; e
XXX - estimular a utilização de tecnologias sustentáveis.

SEÇÃO ÚNICA
DA DIVISÃO TÉCNICA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Art. 12. A Divisão Técnica de Ciência, Tecnologia e Inovação tem as seguintes atribuições:
I - gerenciar a implementação da política municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação e a execução do Plano
de Ciência, Tecnologia e Inovação;
II - gerenciar ações de articulação entre o governo municipal, instituições de ensino, setor produtivo e
sociedade civil;
III - gerenciar e formalizar convênios e parcerias entre o Município e outros Municípios, governo do estado,
governo federal, organizações da sociedade civil e demais entes ligados à ciência, tecnologia e inovação;
IV - gerenciar ações, projetos, eventos e atividades para produção de pesquisa cientifica de inovação tecnológica,
e estimular o desenvolvimento econômico, social e sustentável e a inclusão social e produtiva;
V - gerenciar e operacionalizar ações e práticas voltadas à cultura de inovação, empreendedorismo inovador,
aprendizagem criativa, pesquisa cientifica e economia criativa;
VI - planejar, coordenar e desenvolver ações para a implementação do sistema de inovação de Guarulhos - SIG
em regime de colaboração entre entes públicos, privados e sociedade civil em geral;
VII - dar suporte administrativo para o Conselho de Ciência, Tecnologia e Inovação;
VIII - executar todos os procedimentos relativos à administração de pessoal lotado na unidade em conformidade
com a gestão de recursos humanos da Secretaria de Gestão; e
IX - coordenar e monitorar a gestão de processos e atividades administrativas vinculadas ao Departamento.

SUBSEÇÃO I
DA SEÇÃO TÉCNICA DE COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO

Art. 13. A Seção Técnica de Competitividade e Inovação tem as seguintes atribuições:
I - subsidiar e atuar na implementação da Política de Ciência, Tecnologia e Inovação e na execução do Plano de
Ciência, Tecnologia e Inovação, voltada à cultura de inovação, empreendedorismo inovador e economia criativa;
II - subsidiar, fiscalizar e atuar em convênios e parcerias entre o Município e outros Municípios, governo do
estado, governo federal, organizações da sociedade civil e demais entes ligados à ciência, tecnologia e
inovação, para fins de inovação e desenvolvimento de novas tecnologias, voltadas ao desenvolvimento
econômico, social e sustentável e a inclusão social e produtiva;
III - estruturar e gerir a interlocução entre o Município e os Ambientes de Inovação, Instituições Empresariais
e Instituições de Ciência e Tecnologia - ICT quanto ao desenvolvimento de novos produtos, serviços ou
processos;
IV - gerir, executar, acompanhar e participar de ações, práticas e eventos voltados à cultura de inovação,
empreendedorismo inovador e economia criativa; e
V - dar suporte as atividades administrativas da Divisão.

SUBSEÇÃO II
A SEÇÃO TÉCNICA DE INCENTIVO À CIÊNCIA

Art. 14. A Seção Técnica de Incentivo à Ciência tem as seguintes atribuições:

I - subsidiar e atuar na implementação da Política de Ciência, Tecnologia e Inovação e na execução do Plano
de Ciência, Tecnologia e Inovação, voltada à pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico;
II - subsidiar, fiscalizar e atuar em convênios e parcerias entre o Município e outros Municípios, governo do
estado, governo federal, organizações da sociedade civil e demais entes ligados à ciência, tecnologia e
inovação, voltada ao desenvolvimento da cultura de inovação, da pesquisa cientifica e aprendizagem criativa;
III - estruturar e gerir a interlocução entre o Município e instituições de ensino básico, médio, técnico e superior
e Instituições de Ciência e Tecnologia - ICT quanto à pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou
tecnológico;
IV - gerir, executar, acompanhar e participar de ações, práticas e eventos voltados à cultura de inovação, à
pesquisa cientifica e aprendizagem criativa; e
V - dar suporte as atividades administrativas da Divisão.

SUBSEÇÃO III
A SEÇÃO TÉCNICA DE PROJETOS E PESQUISA

Art. 15. A Seção Técnica de Projetos e Pesquisa da tem as seguintes atribuições:
I - subsidiar e sistematizar a elaboração do Plano de Ciência, Tecnologia e Inovação do Município;
II - elaborar pesquisas, análises e diagnósticos sobre temas e projetos voltados à ciência, tecnologia e
inovação;
III - gerir o repositório de informações do Departamento;
IV - desenvolver, implantar e gerenciar indicadores de Ciência, Tecnologia e Inovação;
V - promover a interação com o observatório de políticas públicas, o Programa Cidades Sustentáveis e os
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável; e
VI - dar suporte as atividades administrativas da Divisão.

CAPÍTULO IV
DO DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES ECONÔMICAS

Art. 16. O Departamento de Relações Econômicas, conforme disposto no artigo 86, da Lei Municipal nº 7.550,
de 2017, com redação dada pela Lei Municipal nº 7.657, de 2018, tem as seguintes atribuições:
I - aperfeiçoar e desenvolver o ambiente de negócios de Guarulhos tornando-a mais atraente para novas
empresas e também para aquelas já instaladas na cidade;
II - desburocratizar e agilizar a tramitação de processos relativos ao cadastramento e ao licenciamento de
atividades empresariais;
III - promover ações integradas com órgãos afins, objetivando a captação de recursos financeiros para o
desenvolvimento de programas e projetos de fomento de atividades econômicas;
IV - coordenar a promoção de eventos, feiras e missões comerciais pertinentes ao desenvolvimento econômico;
V - promover a inserção de micros, pequenas e médias empresas no mercado internacional;
VI - coordenar a participação e a promoção de eventos, promover parcerias e assinar convênios relativos ao
comércio exterior e ao desenvolvimento econômico, com entidades representativas do empresariado nos
âmbitos municipal, estadual e federal;
VII - coordenar atividades objetivando o desenvolvimento de programas de capacitação, produtividade, qualidade
e crescimento de micros, pequenas e médias empresas;
VIII - promover e incentivar a instalação de equipamentos indutores de desenvolvimento econômico no
Município: centro de eventos, arenas, parques de exposição entre outros;
IX - coordenar e promover estudo e análise econômicas buscando fortalecer a identidade econômica da cidade
e a sua respectiva vocação;
X - promover atividades para o desenvolvimento da rede do Microempreendedor Individual;
XI - elaborar estudos e análises econômico-financeiras setoriais;
XII - executar as atividades de coleta, seleção, normatização, analise econômica e atualização sistemática de
dados relativos às atividades industriais, comerciais e serviços; e
XIII - divulgar análise econômica e estudos econômicos relativos aos setores industriais, comerciais e de
serviços.

SEÇÃO I
DA DIVISÃO TÉCNICA DE RELAÇÕES ECONÔMICAS

Art. 17. A Divisão Técnica de Relações Econômicas tem as seguintes atribuições:
I - coordenar e atuar na implementação de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento das relações
econômicas do Município;
II - formalizar e gerenciar convênios e parcerias entre o Município e outros Municípios, governo do estado,
governo federal, organizações da sociedade civil e demais entes ligados ao desenvolvimento das relações
econômicas;
III - desenvolver e gerenciar ações, projetos, programas, eventos e atividades relativas ao desenvolvimento
das relações econômicas, com outros Municípios, governo do estado, governo federal, organizações da
sociedade civil e demais entes ligados ao setor econômico;
IV - promover atividades de capacitação e qualificação das empresas do Município;
V - coordenar a produção de inteligência econômica através de pesquisa e análise sobre o desenvolvimento
econômico do Município, com base em dados relativos às atividades industriais, comerciais e serviços, bem
como dar publicidade ao material produzido;
VI - coordenar o desenvolvimento do Caderno Econômico e manter a periodicidade;
VII - coordenar e executar todos os procedimentos relativos à administração de pessoal lotado na unidade em
conformidade com a gestão de recursos humanos da Secretaria de Gestão; e
VIII - coordenar e monitorar a gestão de processos e atividades administrativas vinculadas à Divisão.

SUBSEÇÃO I
DA SEÇÃO TÉCNICA DE PESQUISAS ECONÔMICAS

Art. 18. A Seção Técnica de Pesquisas Econômicas tem as seguintes atribuições:
I - subsidiar e atuar na implementação de políticas publicas voltadas ao desenvolvimento das pesquisas e
análises de dados e indicadores econômicos do Município;
II - realizar pesquisas e análises sobre o desenvolvimento econômico do Município, com base em dados
relativos às atividades industriais, comerciais e serviços, bem como dar publicidade ao material produzido;
III - formar e gerenciar um banco de dados estruturado sobre todas as atividades de segmentos de empresas,
inclusive sobre comércio exterior; e
IV - dar suporte as atividades administrativas da Divisão.

SUBSEÇÃO II
DA SEÇÃO TÉCNICA DE PROMOÇÃO À ECONOMIA

Art. 19. A Seção Técnica de Promoção à Economia tem as seguintes atribuições:
I - subsidiar e atuar na implementação de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento e à promoção da
economia local;
II - subsidiar e atuar em convênios e parcerias entre o Município e outros Municípios, governo do estado,
governo federal, organizações da sociedade civil e demais entes ligados ao desenvolvimento econômico;
III - subsidiar e atuar em projetos, eventos e atividades relativas ao desenvolvimento econômico, com outros
Municípios, governo do estado, governo federal, organizações da sociedade civil e demais entes ligados ao
setor econômico;
IV - subsidiar e atuar nas atividades de capacitação e qualificação das empresas do Município;
V - subsidiar o desenvolvimento do Caderno Econômico e manter a periodicidade;
VI - alimentar o banco de dados estruturado sobre todas as atividades de segmentos de empresas, inclusive
sobre comércio exterior; e
VII - dar suporte as atividades administrativas da Divisão.

SEÇÃO II
DA DIVISÃO TÉCNICA DE PEQUENAS E MÉDIAS

EMPRESAS E INCENTIVOS
Art. 20. A Divisão Técnica de Pequenas e Médias Empresas e Incentivos tem as seguintes atribuições:
I - atuar na implementação das políticas públicas voltadas ao desenvolvimento econômico do Município;
II - formalizar e coordenar convênios e parcerias entre o Município e outros Municípios, governo do estado,
governo federal, organizações da sociedade civil e demais entes ligados ao desenvolvimento do Município;
III - ar ticular, desenvolver e gerenciar ações, projetos, programas, eventos e atividades relativas ao
desenvolvimento econômico, com outros Municípios, governo do estado, governo federal, organizações da
sociedade civil e demais entes ligados ao setor econômico;
IV - promover, coordenar e divulgar a concessão de incentivos fiscais as empresas;
V - desenvolver ações para fomentar o ambiente de negócios do Município;
VI - atuar no processo de articulação visando à inserção das empresas do Município no mercado nacional e
internacional;
VII - desenvolver programas e atividades de capacitação e qualificação das empresas do Município;
VIII - articular com o setor empresarial a instalação de equipamentos indutores de desenvolvimento econômico
no Município como centro de eventos, arenas, parques de exposição entre outros;
IX - formatar, monitorar e atuar no acompanhamento de desempenho e resultados de indicadores de
desenvolvimento econômico das empresas;
X - coordenar e executar todos os procedimentos relativos à administração de pessoal lotado na unidade em
conformidade com a gestão de recursos humanos da Secretaria de Gestão; e
XI - coordenar e monitorar a gestão de processos e atividades administrativas vinculadas à Divisão.

SUBSEÇÃO I
DA SEÇÃO TÉCNICA DE INCENTIVOS ÀS EMPRESAS

Art. 21. A Seção Técnica de Incentivos às Empresas tem as seguintes atribuições:
I - orientar, divulgar, monitorar e dar suporte técnico a concessão de incentivos fiscais às empresas;
II - identificar, dar suporte e monitorar o atendimento as demandas das empresas;
III - organizar e subsidiar as equipes e grupo de trabalho técnico para análise de processos de incentivos fiscais;
IV - orientar e dar suporte técnico, sobre as etapas do processo de abertura de empresas na cidade e seu
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acompanhamento;
V - desenvolver e aplicar métodos de coleta de dados e monitoramento de resultados; e
VI - dar suporte as atividades administrativas da Divisão.

SUBSEÇÃO II
DA SEÇÃO TÉCNICA DE APOIO ÀS PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

Art. 22. A Seção Técnica de Apoio às Pequenas e Médias Empresas tem as seguintes atribuições:
I - subsidiar a implementação das políticas publicas voltadas ao desenvolvimento econômico do Município, em
particular às pequenas e médias empresas;
II - subsidiar e atuar em convênios e parcerias entre o Município e outros Municípios, governo do estado,
governo federal, organizações da sociedade civil e demais entes ligados ao desenvolvimento de pequenas e
médias empresas;
III - incentivar e orientar a formalização dos microempreendedores e implementar rede de atendimento
descentralizada;
IV - subsidiar e atuar no desenvolvimento de programas de capacitação, produtividade, qualidade e crescimento
de micros e pequenas empresas;
V - administrar e controlar os procedimentos relativos à administração de pessoal em consonância com órgão
responsável pela gestão de recursos humanos da Prefeitura; e
VI - dar suporte as atividades administrativas da Divisão.

CAPÍTULO V
DO DEPARTAMENTO DE TURISMO

Art. 23. O Departamento de Turismo conforme disposto no artigo 87, da Lei Municipal nº 7.550, de 2017, com
redação dada pela Lei Municipal nº 7.657, de 2018, tem as seguintes atribuições:
I - fomentar todo trade turístico com ênfase no ramo de negócios, difundindo as potencialidades turísticas do
Município;
II - planejar e executar políticas públicas para incentivar o desenvolvimento do turismo;
III - envolver a comunidade por meio de programas turísticos;
IV - supervisionar e administrar os atrativos, proporcionando a qualificação e formação de pessoal para prestar
serviços de orientação turística, hotelaria, gastronomia e outros relacionados à área;
V - formular, coordenar e executar as políticas públicas e planos voltados para o desenvolvimento do turismo
sustentável do Município;
VI - estimular as iniciativas públicas e privadas de incentivo às atividades turísticas;
VII - planejar e executar ações de incentivos ao desenvolvimento do turismo de negócios, cultural, étnico e das
demais temáticas de Turismo;
VIII - promover o incentivo a exposições, cursos, seminários, palestras e eventos visando a elevar e enriquecer
o padrão turístico da comunidade;
IX - promover, criar, desenvolver e administrar espaços e equipamentos voltados para a preservação de
valores turísticos e para o fomento de atividades turísticas;
X - planejar e organizar calendário turístico do Município, promovendo e apoiando as festividades, comemorações
e eventos programados;
XI - incentivar e apoiar os setores industriais, comerciais e de serviços relacionados ao turismo no Município,
especialmente a hotelaria, recepção, culinária e transporte;
XII - captar e atrair eventos, seminários e feiras de negócio para o Município, com vistas ao fomento do turismo;
XIII - formular políticas, planos e programas turísticos, em articulação com os demais órgãos municipais,
estaduais e federais competentes e em consonância com os princípios de integração social e promoção da
cidadania;
XIV - promover e coordenar estudos e análises visando à atração de investimentos e a dinamização de
atividades turísticas no Município;
XV - celebrar, coordenar e monitorar convênios e parcerias com associações e entidades afins, públicas e
privadas, para a implantação de programas e realização de atividades turísticas; e
XVI - proporcionar a formação de mão de obra de pessoal para prestar serviços de orientação turística,
hotelaria, restaurante e outros relacionados à área.

SEÇÃO ÚNICA
DA DIVISÃO TÉCNICA DE TURISMO DE NEGÓCIOS

Art. 24. A Divisão Técnica de Turismo de Negócios tem as seguintes atribuições:
I - atuar na implementação de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento do turismo no Município;
II - atuar na implementação das políticas públicas, planos e programas turísticos, em articulação com os
demais órgãos municipais, para o fortalecimento da identidade do munícipe com a cidade de Guarulhos, em
consonância com os princípios de integração social e promoção da cidadania e sustentabilidade;
III - formalizar e gerenciar convênios e parcerias com associações e entidades afins, públicas e privadas, para
a implantação de programas e realização de atividades turísticas;
IV - apoiar e acompanhar ações que promovam a qualificação e formação de pessoal para prestar serviços de
orientação turística, hotelaria, gastronomia e outros relacionados à área;
V - assessorar na interlocução com o setor turístico, com as Instituições de Ensino, com os órgãos públicos
municipais, estaduais e federais e demais entes ligados ao setor turístico;
VI - implementar, acompanhar e divulgar ações, projetos, incentivos, eventos e atividades voltados para o
desenvolvimento do Turismo de negócios, cultural, étnico e das demais temáticas de Turismo, difundindo suas
potencialidades;
VII - coordenar pesquisas, estudos de demanda e inventário da oferta turística para fortalecimento de planos,
projetos e programas turísticos;
VIII - elaborar, apoiar e acompanhar ações de divulgação de eventos turísticos no Município;
IX - estruturar e divulgar o calendário de eventos culturais e tradicionais do Município;
X - apoiar e acompanhar o desenvolvimento de espaços e equipamentos voltados para a preservação de
valores turísticos e para o fomento de atividades turísticas;
XI - coordenar todos os procedimentos relativos à administração do pessoal do departamento em conformidade
com a gestão de recursos humanos da Secretaria de Gestão; e
XII - coordenar e monitorar a gestão de processos e atividades administrativas vinculadas ao desenvolvimento
turístico.

SUBSEÇÃO I
DA SEÇÃO TÉCNICA DE TURISMO DE NEGÓCIOS

Art. 25. A Seção Técnica de Turismo de Negócios tem as seguintes atribuições:
I - subsidiar a implementação das políticas publicas voltadas ao turismo no Município;
II - subsidiar e manter a interlocução do Município com as empresas e entidades representativas, e demais
entes ligados ao setor turístico;
III - subsidiar ações de divulgação de eventos turísticos no Município;
IV - subsidiar a elaboração do calendário de eventos culturais e tradicionais do Município;
V - realizar pesquisas de campo e estudo de demanda turística;
VI - inventariar os atrativos, serviços, equipamentos e infraestrutura turística.
VII - administrar e controlar os procedimentos relativos à administração de pessoal em consonância com órgão
responsável pela gestão de recursos humanos da Prefeitura; e
VIII - dar suporte as atividades administrativas da Divisão.

SUBSEÇÃO II
DA SEÇÃO TÉCNICA DE PROMOÇÃO AO TURISMO

Art. 26. A Seção Técnica de Promoção ao Turismo tem as seguintes atribuições:
I - subsidiar a implementação das políticas públicas voltadas ao turismo no Município;
II - apoiar as ações de institucionalização da participação da sociedade civil nas atividades de planejamento,
gestão e controle de políticas públicas voltadas ao turismo;
III - subsidiar a interlocução do Município com o setor turístico, com as Instituições de Ensino, com os órgãos
públicos municipais, estaduais e federais;
IV - apoiar e monitorar convênios e parcerias com associações e entidades afins, públicas e privadas, para a
implantação de programas e realização de atividades turísticas;
V - subsidiar e atuar em ações, projetos, incentivos, eventos e atividades voltados para o desenvolvimento do
Turismo cultural, étnico e das demais temáticas de Turismo;
VI - identificar, apoiar e acompanhar os principais eventos turísticos do Município;
VII - administrar e controlar os procedimentos relativos à administração de pessoal em consonância com órgão
responsável pela gestão de recursos humanos da Prefeitura; e
VIII - dar suporte as atividades administrativas da Divisão.

SUBSEÇÃO III
DA SEÇÃO ADMINISTRATIVA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

Art. 27. A Seção Administrativa de Desenvolvimento Turístico tem as seguintes atribuições:
I - dar suporte administrativo ao Departamento;
II - executar todos os procedimentos relativos à administração de pessoal lotado na unidade em conformidade
com a gestão de recursos humanos da Secretaria de Gestão;
III - controlar o tramite de entrada e saída de processos e documentos do Departamento; e
IV - solicitar a autuação e o arquivamento de processos administrativos.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇOES FINAIS

Art. 28. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em
especial o Decreto Municipal nº 31814/2014.

Em, 22 de setembro de 2020.
PORTARIA Nº 1903/2020-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 187/
2020-SM,
SUSTA os efeitos da Portaria nº 2.446/2019-GP, que designou o servidor Paulo Jesussek (código 41468), para
exercer as funções de Chefe de Seção Técnica (352-424), lotada na SM03.01.03.

PORTARIA Nº 1904/2020-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 183/
2020-SEL,
SUSTA a pedido, os efeitos da Portaria nº 1.070/2019-GP, que designou a servidora Raquel Mendes Falcão
(código 58310), para exercer as funções de Supervisão de Setor (277-284), lotada na SELSEL01.00.00.01.

PORTARIA Nº 1905/2020-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 a Portaria nº 1.677/2020-GP, referente ao senhor Paul Robert Correa Fernandes.

PORTARIA Nº 1906/2020-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 187/2020-SM,
DESIGNA
Servidor (a): Flavia Cristina Queiroga da Silva (código 45016) (369);
Para: Chefe de Seção Técnica (352-424), lotada na SM03.01.03;
Decorrência: sustação da designação de Paulo Jesussek, sustando-se a Portaria nº 1.260/2017-GP.

PORTARIA Nº 1907/2020-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. Matilde Borges da Silva Dourado – CPF 288.466.068-25;
Para o cargo em comissão: Assessor de Gestão Pública (559-237), lotado na SEL;
Vaga: exoneração de Adriana Coelho de Oliveira.

PORTARIA Nº 1908/2020-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 94/2020-SDAS,
DELEGA com ônus à municipalidade, no período de 26.10.2020 a 13.11.2020, a servidora Keity Cristina
Rech Bauer (código 63837), Secretário Adjunto (303), para responder cumulativamente pelas atribuições do
cargo de Secretário Municipal (304), lotado na SDAS, no impedimento de Alex Viterale de Sousa.

PORTARIA Nº 1909/2020-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 138/2020-SDH,
DELEGA com ônus à municipalidade, no período de 05.10.2020 a 15.10.2020, a servidora Andréia de
Andrade (código 51453), Chefe de Divisão Administrativa (351), para responder cumulativamente pelas
atribuições do cargo de SubSecretário (345), lotado na SDHSIR, no impedimento de Kátia Cristina Alves de
Almeida Claro.

PORTARIA Nº 343/2020-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 as Portarias abaixo relacionadas, conforme segue:
1- 1.877/2020-GP, referente à servidora Illora Aswinkumar Darbar Shimozato, para fazer constar que seu
código funcional correto é 63223,
2- 1.882/2020-GP, para fazer constar que torna sem efeito no que diz respeito à nomeação do senhor Jose
Miguel Ribeiro.

P O R T A R I A S
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CORREGEDORIA DO MUNICÍPIO
PORTARIA Nº 478/2020-SJU04

De 22 de setembro de 2020.
O CORREGEDOR DO MUNICÍPIO, MIGUEL CARLOS TESTAI, no uso de suas atribuições legais, que lhe
confere a Lei 7550/17 (alterada pela Lei 7778/19), bem como o disposto nos artigos 194 e seguintes da Lei
Municipal nº 1429/68, conforme sindicância instaurada através do PA nº 20312/2020.
RESOLVE:
1. Alterar a Portaria nº 168/2020-SJU04, conforme segue:
Excluir: Fabíola Garcia da Silva – CF 35445
Incluir: Paulo Takashi Fujita – CF 53584
2. A Comissão de Sindicância passará a vigorar da seguinte forma:
Presidente: Wilson Roberto Hackmey – CF 12462
Membros: Luiz Carlos Ventaja – CF 21696
: Paulo Takashi Fujita – CF 53584
Secretário: Marcos Vinicius de Oliveira do Nascimento – CF 69959
3. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 479/2020-SJU04
De 22 de setembro 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, (origem PA nº 17968/2020), conforme sindicância instaurada através do PA nº 25242/
2020.
RESOLVE:
1. Alterar a Portaria nº 237/2020-SJU04, modificada pela Portaria nº 279/2020-SJU04, conforme segue:
Excluir: Fabíola Garcia da Silva – CF 35445
Incluir: Paulo Takashi Fujita – CF 53584
2. A Comissão de Sindicância passará a vigorar da seguinte forma:
Presidente: Wilson Roberto Hackmey – CF 12462
Membros: Luiz Carlos Ventaja – CF 21696
: Paulo Takashi Fujita – CF 53584
Secretário: Marcos Vinicius de Oliveira do Nascimento – CF 69959
3. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 480/2020-SJU04
De 22 de setembro 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 57496/2017.
RESOLVE:
1. Alterar a Portaria nº 043/2020-SJU04, modificada pela Portaria nº 281/2020-SJU04, conforme segue:
Excluir: Fabíola Garcia da Silva – CF 35445
Incluir: Wilson Roberto Hackmey – CF 12462
2. A Comissão de PAD rito sumário passará a vigorar da seguinte forma:
Presidente: Wilson Roberto Hackmey – CF 12462
Membros: Luiz Carlos Ventaja – CF 21696
: Myckel Douglas Fernandez da Silva – CF 59249
Secretário: Marcos Vinicius de Oliveira do Nascimento Silva – CF 69959
3. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário

PORTARIA Nº 481/2020-SJU04
De 22 de setembro 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, a fim de apurar eventuais irregularidades ocorridas no Cemitério Necrópole do Campo
Santo, conforme Processo Administrativo nº 30734/2020.
RESOLVE:
1. Constituir Comissão de Sindicância para apurar os fatos acima descritos, composta pelos seguintes
servidores:
Presidente: Ed Emerson Alexandre dos Santos – CF 35161
Membro: Marcelo Cristiano da Cruz – CF 34626
Secretária: Cirene Barbosa de Santana de Miranda – CF 28596
2. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 482/2020-SJU04
De 22 de setembro 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, com a finalidade de apurar eventuais irregularidades referente aos fatos relatados no PA
nº 31194/2018, oriundo da Secretaria de Educação.
RESOLVE:
1. Constituir Comissão de Sindicância para apurar os fatos acima descritos, composta pelos seguintes
servidores:
Presidente: Regina Aparecida Fernandes Basto Alves – CF 48481
Membros: Daniela Maria Eigenheer – CF 42911
: Walter Rosa – CF 41408
2. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 483/2020-SJU04
De 22 de setembro 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, com a finalidade de apurar eventuais irregularidades referente aos fatos ocorridos na
EPG Silvia de Cássia Matias conforme B.O. nº 3134/2018 do 9º D.P. Guarulhos, oriundo do PA nº 69812/2018.
RESOLVE:
1. Constituir Comissão de Sindicância para apurar os fatos acima descritos, composta pelos seguintes
servidores:
Presidente: Tânia Regina Rafalzik Gama – CF 22672
Membros: Lidiaine Araujo Siqueira – CF 66735
: Edvania Marciano da Silva – CF 30358
2. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 484/2020-SJU04
De 22 de setembro 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, a fim de apurar eventuais irregularidades em relação a conduta de servidora, oriundo da
Sindicância promovida pela Secretaria de Educação, através do Processo Administrativo nº 51677/2019.
RESOLVE:
1. Constituir Comissão de Processo Administrativo Disciplinar pelo rito Sumário, com os seguintes servidores:
Presidente: Patricia de Oliveira Antonio – CF 33452
Membros: Katia Tchani Penido – CF 57661
: Fernanda Mayumi Garcia Zerbinato – CF 66155
2. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 485/2020-SJU04
De 22 de setembro 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, com a finalidade de apurar eventuais irregularidades referentes aos fatos relatados no PA
nº 87337/2019.
RESOLVE:
1. Constituir Comissão de Sindicância para apurar os fatos acima descritos, composta pelos seguintes
servidores:
Presidente: Elaine Alonso Bernardo – CF 20722
Membros: Sueli Santos da Costa – CF 8213
: Marina Ayako Kaohashi Nagai – CF 13464
2. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 486/2020-SJU04
De 22 de setembro de 2020.

O CORREGEDOR DO MUNICÍPIO, MIGUEL CARLOS TESTAI, no uso de suas atribuições legais, que lhe
confere a Lei 7550/17 (alterada pela Lei 7778/19), bem como o disposto nos artigos 194 e seguintes da Lei
Municipal nº 1429/68, conforme sindicância instaurada através do Processo Administrativo nº 56879/2018.

SECRETARIA DE JUSTIÇA
RESOLVE:
1. Tornar sem efeito, em caráter excepcional, a Portaria nº 1667/2019GP.
2. Constituir nova Comissão de Sindicância para apurar os fatos acima descritos, composta pelos seguintes
servidores:
Presidente: Wilson Roberto Hackmey – CF 12462
Membros: Claudia Huller Calazans Fialho – CF 27387
 : Paulo Takashi Fujita – CF 53584
3. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 487/2020-SJU04
De 22 de setembro 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, conforme Processo Administrativo nº 63376/2019.
RESOLVE:
1. Alterar a Portaria nº 021/2020-SJU04, conforme segue:
Excluir: Cintia Aparecida Damasceno – CF 60805
Incluir: Cássia Aparecida Serrano – CF 37931
2. A Comissão de Processo Administrativo Disciplinar Ordinário passará a vigorar da seguinte forma:
Presidente: Flavia Cristina Marangon – CF 45709
Membros: Cássia Aparecida Serrano – CF 37931
: Ricardo Lallo Ventura – CF 34607
Secretária: Ana Cristina de Fátima Lima – CF 27092
3. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 488/2020-SJU04
De 22 de setembro 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 Processo Administrativo nº 62316/2016.
RESOLVE:
1. Alterar a Portaria nº 1900/2019-GP, conforme segue:
Excluir: Ediméa Nunes Santana Ferrari dos Santos – CF 15406
Excluir: Fabíola Garcia da Silva – CF 35445
Incluir: Fillipe Saraiva Costa Moura Araujo – CF 69869
Incluir: Daniela Lirian Nagamati – CF 69717
2. A Comissão de Sindicância passará a vigorar da seguinte forma:
Presidente: Davi Marques de Araújo – CF 12517
Membros: Claudia Huller Calazans Fialho – CF 27387
: Daniela Lirian Nagamati – CF 69717
Secretário: Fillipe Saraiva Costa Moura Araujo – CF 69869
3. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 489/2020-SJU04
De 22 de setembro 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 Processo Administrativo nº 8814/2019.
RESOLVE:
1. Alterar a Portaria nº 1904/2019-GP, conforme segue:
Excluir: Ediméa Nunes Santana Ferrari dos Santos – CF 15406
Incluir: Daniela Lirian Nagamati – CF 69717
2. A Comissão de Sindicância passará a vigorar da seguinte forma:
Presidente: Davi Marques de Araújo – CF 12517
Membros: Myckel Douglas Fernandez da Silva – CF 59249
: Daniela Lirian Nagamati – CF 69717
3. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PORTARIA 490/2020-SJU04
De 22 de setembro 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 17423/2020.
RESOLVE:
1. Prorrogar por 30 (trinta) dias os efeitos da Portaria nº 329/2020-SJU04, para conclusão dos trabalhos da
Comissão de Sindicância.
2. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PORTARIA 491/2020-SJU04
De 22 de setembro 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, oriundo do Processo Administrativo nº 69827/2017, conforme Sindicância instaurada
através do PA nº 25482/2020.
RESOLVE:
1. Prorrogar por 30 (trinta) dias os efeitos da Portaria nº 241/2020-SJU04, para conclusão dos trabalhos da
Comissão de Sindicância.
2. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO
Divisão Técnica de Fiscalização e Segurança de Obras – SDU03.12

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 07/2020 – SDU03.12
Pelo presente edital, ficam NOTIFICADOS os senhores proprietários/compromissários e/ ou responsáveis
pelos imóveis de inscrições cadastrais abaixo relacionadas a providenciar junto a esta Prefeitura de Guarulhos
o solicitado em cada respectiva Notificação Preliminar, com prazo para recurso de 08 (oito) dias, conforme
disposto no § 2º do art. 54 da Lei Municipal 6046/04:
Processo Administrativo: nº 26559/2020
Proprietário: Imob e Constr Cangaiba LTDA
Compromissário: A/C Jose S Lorenzo
Inscr. Cadastral: 111.62.05.0275.00.000
Endereço: Avenida Guilherme Schmidt Nº 42 Qd. 6 Lt. 2A - V. Antonieta
Notificação Preliminar: 107024 - Lavrado em 02 de abril de 2020, (Foi constatado através de vistoria técnica
do Engenheiro José Francisco que há possibilidade de haver lação, ralos, rufos, telhado, passagem de água,
o que está prejudicando e causando infiltração no imóvel da Rua Antonieta Nº 518, deverá fazer verificação em
conjunto com o dono do imóvel citado e sanar com adoção das medidas cabíveis, Artigo 2º, 32 e 63 § único e
suas penalidades da Lei Municipal 6046/04, quanto a salubridade).
Processo Administrativo: nº 43310/2020
Proprietário: Michelarcangelo Perrota
Compromissário: Fortunato P. Fontes E Ricardo C. Cavalheiro
Inscr. Cadastral: 093.23.34.0042.00.000
Endereço: Avenida Regis Nº 540 Lt. 2 Qd J – Cidade Jardim Cumbica
Auto de Infração: 90173 - Lavrado em 17 de fevereiro de 2017, (Não deu atendimento a notificação Preliminar
91362, Artigo 2º,32 e 58 da Lei Municipal 6046/2004 e penalidades do artigo 54 da citada Lei).
Processo Administrativo: nº 18447/2020
Proprietário: Amandio Augusto A Reigado
Compromissário: Elias Barros Mazali
Inscr. Cadastral: 084.53.24.0144.01.001
Endereço: Rua Guilherme Lino dos Santos Nº 813 Lt.12 Qd 010B – Vila Barros
Notificação Preliminar: 114480 – Lavrada em 30 de julho de 2020, (Deverá apresentar documentação que
comprove a regularidade da obra que vem sendo executada no endereço acima citado, uma vez que a mesma,
encontra-se em desacordo com o P.A 84221/2019, Artigo 2º, 32 e 58 da Lei 6046/2004 e sujeito às penalidades
do Artigo 54 da citada Lei
Auto de Embargo: 31779 – Lavrado em 30 de julho de 2020, (Obra situada no endereço acima, por estar sendo
executada em desacordo com o P.A 84221/2019, Artigo 2º,32 e 58 da Lei Municipal 6046/2004).
Processo Administrativo: nº 26897/2020
Proprietário: Tsuru Kawamoto e Outros
Compromissário: Astor Francisco dos Santos e S/MR

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
URBANO
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Inscr. Cadastral: 082.62.36.0163.01001
Endereço: Rua Antonio, Santo Nº 229 Lt.1ª Qd.D – Jd. Kawamoto
Auto de Infração: 111159 - Lavrado em 04 de junho de 2020, (Realizou demolição no endereço acima sem a
devida autorização – Alvará de Demolição expedida por esta Municipalidade, Artigo 2º, 33 e 54 da Lei Municipal
6046/2004).
Processo Administrativo: nº 67479/2015
Proprietário: João Afonso e Outros
Compromissário: A/C Mercedes Afonso Tobias
Inscr. Cadastral: 082.12.90.0014.29.000
Endereço: Avenida Faria Lima, Brigadeiro Nº 2791 - Jardim dos Afonsos
Auto de Infração: 98826 - Lavrado em 22 de março de 2017, (Se encontra com edificação acima citada sem
Planta Aprovada e sem Alvará de Construção, expedidos pela P.M.G. (obra concluída), Artigos 2º, 32 e 58 da
Lei Municipal 6046/2004 e sujeito as penalidades conforme Artigos 54 e 61 da citada Lei).
Processo Administrativo: nº 36213/2015
Proprietário: Antonio dos Santos Pilintra
Compromissário: Clovis Reis Filho
Inscr. Cadastral: 111.44.98.0105.01.001
Endereço: Rua Bezerra de Menezes Nº 291 Lt. P/09 Qd.14 – Cid Brasil
Auto de Infração: 88138 - Lavrado em 09 de janeiro de 2017, (Não houve atendimento da NP 78468, com
relação a apresentar Laudo de estabilidade de muro de divisa, Artigo 2º,32, 58 e 63 com penalidades do Artigo
54 da Lei Municipal 6046/2004).
Processo Administrativo: nº 72837/2015
Proprietário: 083.40.19.0430.01.001
Proprietário: Simha Lei Autgauzem
Inscr. Cadastral: 083.40.19.0430.01.004
Endereço: Avenida Emílio Ribas Lts.21,22 e 23
Auto de Infração: 82911 - Lavrado em 21 de janeiro de 2016, (Não Houve atendimento da NP 80834, referente
a insalubridade, Artigo 63, §2,32 e 109 com penalidades do Artigo 63 da Lei Municipal 6046/2004).
Processo Administrativo: nº 1312/2016
Proprietário: Tecla Strauss e Outro
Compromissário: Otacilio Chagas de Souza
Inscr. Cadastral: 083.74.15.0204.01001
Endereço: Rua Eduardo Nº 449 Lt. P5 Qd. 15 - Jd. Flor da Montanha
Auto de Infração: 91312 - Lavrado em 07 de abril de 2017, (Deixou de atender ao solicitado na NP. 82660
(Providências a documentação referente à obra que está sendo edificada no endereço supra, visto constatado
que a mesma não possui Alvará de Licença expedido pela Municipalidade, Artigo 2º, 32 e 58 da Lei Municipal
6046/2004).
Processo Administrativo: nº 57890/2015
Proprietário: Valter Bafica de Santana e S/MR
Inscr. Cadastral: 111.45.78.0029.00.000
Endereço: Rua Jacob Nº 379 Lt. 7 Qd.33 – Jardim Tranquilidade
Auto de Infração: 82918 - Lavrado em 04 de fevereiro de 2016, (Deixou de atender ao solicitado na NP. 82660
(Não Houve atendimento da NP.80831, Artigo 2º, 32,43 § 3º e 54 I e penalidades do Artigo 54 II Municipalidade,
Artigo 2º, 32 e 58 da Lei Municipal 6046/2004).
Processo Administrativo: nº 3722/2016
Proprietário: Roravia Emp E Part S/C LTDA
Compromissário: Cooperativa Habitacional Bonlar E Outra
Inscr. Cadastral: 092.71.31.0001.00.000
Endereço: Estrada Presidente Juscelino K de Oliveira - Pimentas
Auto de Infração: 83689 - Lavrado em 31 de março de 2016, (Não Apresentou o Alvará de Regularização do
seu imóvel (Imóvel em Desacordo com o Projeto Aprovado, não atendendo ás exigências da Notificação
82587, Artigo 54º - Item I - Lei 6046/2004).

PUBLIQUE-SE E AFIXE-SE EM LUGAR PÚBLICO DE COSTUME.

PORTARIA Nº 051/2020- SO
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, o Secretário Engº Marco Antonio Guimarães, no uso de suas atribuições legais, e no âmbito
desta Secretaria de Obras, 
RESOLVE:
Art. 1º - Designar os servidores, como gestores e fiscais responsáveis pelo acompanhamento, fiscalização,
avaliação e ateste da execução do seguinte: Autorização de Fornecimento/Execução de Serviços pertencente
a esta Pasta, conforme planilha anexa:

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.

A Secretaria de Educação torna público o extrato dos Termos de Aditamento aos Termos de Colaboração com
dispensa de Chamamento Público, prevista no Inciso VI do artigo 30 da Lei Federal nº 13.019/2014 com as
alterações da Lei Federal nº 13.204/2015, firmado com Organização da Sociedade Civil e esta Secretaria de
Educação para o desenvolvimento complementar da educação pública e gratuita prestada pela Rede Municipal
de Guarulhos, conforme segue:
EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 03 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007524/2017-SE
TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 007524/2017-SE
TERMO DE ADITAMENTO: Nº. 03-007524/2017-SE
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 31.270/2017
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARCEIRA: MUNICÍPIO DE GUARULHOS – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
INSTITUIÇÃO PARCEIRA: GRUPO ESPIRITA DR. BEZERRA DE MENEZES
FINALIDADE: “Promover as adequações de metas e repasses financeiros efetuados durante o período que
perdurar a situação emergencial ocasionada pela pandemia causada pelo COVID-19, conforme contido no
Ofício Circular nº 117/2020-SE, plano de trabalho anexo e comunicado publicado na edição de 18 de agosto de
2020 do Diário Oficial do Município”.
DATA DE ASSINATURA: 09 de setembro de 2020.
EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 03 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007924/2017-SE
TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 007924/2017-SE
TERMO DE ADITAMENTO: Nº. 03-007924/2017-SE
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 31.290/2017
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARCEIRA: MUNICÍPIO DE GUARULHOS – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
INSTITUIÇÃO PARCEIRA: INSTITUTO DE SOLIDARIEDADE VAMOS EDUCAR
FINALIDADE: “Promover as adequações de metas e repasses financeiros efetuados durante o período que
perdurar a situação emergencial ocasionada pela pandemia causada pelo COVID-19, conforme contido no
Ofício Circular nº 117/2020-SE, plano de trabalho anexo e comunicado publicado na edição de 18 de agosto de
2020 do Diário Oficial do Município”.
DATA DE ASSINATURA: 10 de setembro de 2020.
EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 03 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009124/2017-SE
TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 009124/2017-SE
TERMO DE ADITAMENTO: Nº. 03-009124/2017-SE
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 31.309/2017
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARCEIRA: MUNICÍPIO DE GUARULHOS – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
INSTITUIÇÃO PARCEIRA: NÚCLEO SOCIAL DO PARQUE SÃO MIGUEL GIRASSOL
FINALIDADE: “Promover as adequações de metas e repasses financeiros efetuados durante o período que
perdurar a situação emergencial ocasionada pela pandemia causada pelo COVID-19, conforme contido no
Ofício Circular nº 117/2020-SE, plano de trabalho anexo e comunicado publicado na edição de 18 de agosto de
2020 do Diário Oficial do Município”.
DATA DE ASSINATURA: 10 de setembro de 2020.
EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 03 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008824/2017-SE
TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 008824/2017-SE
TERMO DE ADITAMENTO: Nº. 03-008824/2017-SE
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 31.298/2017
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARCEIRA: MUNICÍPIO DE GUARULHOS – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
INSTITUIÇÃO PARCEIRA: NÚCLEO BATUIRA - SERVIÇO DE PROMOÇÃO DA FAMÍLIA
FINALIDADE: “Promover as adequações de metas e repasses financeiros efetuados durante o período que
perdurar a situação emergencial ocasionada pela pandemia causada pelo COVID-19, conforme contido no
Ofício Circular nº 117/2020-SE, plano de trabalho anexo e comunicado publicado na edição de 18 de agosto de
2020 do Diário Oficial do Município”.
DATA DE ASSINATURA: 10 de setembro de 2020.
EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 000124/2018-SE
TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 000124/2018-SE
TERMO DE ADITAMENTO: Nº. 02-000124/2018-SE
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 31.260/2017
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARCEIRA: MUNICÍPIO DE GUARULHOS – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
INSTITUIÇÃO PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL E CULTURAL TARSILA DO AMARAL
FINALIDADE: “Promover as adequações de metas e repasses financeiros efetuados durante o período que
perdurar a situação emergencial ocasionada pela pandemia causada pelo COVID-19, conforme contido no
Ofício Circular nº 117/2020-SE, plano de trabalho anexo e comunicado publicado na edição de 18 de agosto de
2020 do Diário Oficial do Município”.
DATA DE ASSINATURA: 09 de setembro de 2020.
EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001024/2019-SESE03-RPP
TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 001024/2019-SESE03-RPP
TERMO DE ADITAMENTO: Nº. 01-001024/2019-SESE03-RPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 38.018/2019
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARCEIRA: MUNICÍPIO DE GUARULHOS – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
INSTITUIÇÃO PARCEIRA: INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO -
IGEVE
FINALIDADE: “Promover as adequações de metas e repasses financeiros efetuados durante o período que
perdurar a situação emergencial ocasionada pela pandemia causada pelo COVID-19, conforme contido no
Ofício Circular nº 117/2020-SE, plano de trabalho anexo e comunicado publicado na edição de 18 de agosto de
2020 do Diário Oficial do Município”.
DATA DE ASSINATURA: 09 de setembro de 2020.
EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 03 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004924/2017-SE
TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 004924/2017-SE
TERMO DE ADITAMENTO: Nº. 03-004924/2017-SE
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 31.139/2017
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARCEIRA: MUNICÍPIO DE GUARULHOS – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
INSTITUIÇÃO PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO
FINALIDADE: “Promover as adequações de metas e repasses financeiros efetuados durante o período que
perdurar a situação emergencial ocasionada pela pandemia causada pelo COVID-19, conforme contido no
Ofício Circular nº 117/2020-SE, plano de trabalho anexo e comunicado publicado na edição de 18 de agosto de
2020 do Diário Oficial do Município”.
DATA DE ASSINATURA: 16 de setembro de 2020.
EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17924/2018-SESE03-RPP
TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 17924/2018-SESE03-RPP
TERMO DE ADITAMENTO: Nº. 02-17924/2018-SESE03-RPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 37.822/2018
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARCEIRA: MUNICÍPIO DE GUARULHOS – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
INSTITUIÇÃO PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LONAN
FINALIDADE: “Promover as adequações de metas e repasses financeiros efetuados durante o período que
perdurar a situação emergencial ocasionada pela pandemia causada pelo COVID-19, conforme contido no
Ofício Circular nº 117/2020-SE, plano de trabalho anexo e comunicado publicado na edição de 18 de agosto de
2020 do Diário Oficial do Município”.
DATA DE ASSINATURA: 15 de setembro de 2020.
EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 16424/2018-SECEL03-RPP
TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 16424/2018-SECEL03-RPP
TERMO DE ADITAMENTO: Nº. 02-16424/2018-SECEL03-RPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 22.908/2018
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARCEIRA: MUNICÍPIO DE GUARULHOS – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
INSTITUIÇÃO PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA
FINALIDADE: “Promover as adequações de metas e repasses financeiros efetuados durante o período que
perdurar a situação emergencial ocasionada pela pandemia causada pelo COVID-19, conforme contido no
Ofício Circular nº 117/2020-SE, plano de trabalho anexo e comunicado publicado na edição de 18 de agosto de
2020 do Diário Oficial do Município”.
DATA DE ASSINATURA: 15 de setembro de 2020.
EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 16824/2018-SECEL03-RPP
TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 16824/2018-SECEL03-RPP
TERMO DE ADITAMENTO: Nº. 02-16824/2018-SECEL03-RPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 25.323/2018
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARCEIRA: MUNICÍPIO DE GUARULHOS – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
INSTITUIÇÃO PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO ESTRELA BRILHANTE (RUA TARAUACA, Nº 982)
FINALIDADE: “Promover as adequações de metas e repasses financeiros efetuados durante o período que
perdurar a situação emergencial ocasionada pela pandemia causada pelo COVID-19, conforme contido no
Ofício Circular nº 117/2020-SE, plano de trabalho anexo e comunicado publicado na edição de 18 de agosto de
2020 do Diário Oficial do Município”.
DATA DE ASSINATURA: 15 de setembro de 2020.
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EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 16624/2018-SECEL03-RPP
TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 16624/2018-SECEL03-RPP
TERMO DE ADITAMENTO: Nº. 02-16624/2018-SECEL03-RPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 25.321/2018
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARCEIRA: MUNICÍPIO DE GUARULHOS – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
INSTITUIÇÃO PARCEIRA: INSTITUTO DE CIDADANIA SANTA FRANCISCA – ICSF
FINALIDADE: “Promover as adequações de metas e repasses financeiros efetuados durante o período que
perdurar a situação emergencial ocasionada pela pandemia causada pelo COVID-19, conforme contido no
Ofício Circular nº 117/2020-SE, plano de trabalho anexo e comunicado publicado na edição de 18 de agosto de
2020 do Diário Oficial do Município”.
DATA DE ASSINATURA: 15 de setembro de 2020.
EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 03 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006024/2017-SE
TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 006024/2017-SE
TERMO DE ADITAMENTO: Nº. 03-006024/2017-SE
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 31.166/2017
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARCEIRA: MUNICÍPIO DE GUARULHOS – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
INSTITUIÇÃO PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO GUARULHENSE DE AMPARO AO MENOR
FINALIDADE: “Promover as adequações de metas e repasses financeiros efetuados durante o período que
perdurar a situação emergencial ocasionada pela pandemia causada pelo COVID-19, conforme contido no
Ofício Circular nº 117/2020-SE, plano de trabalho anexo e comunicado publicado na edição de 18 de agosto de
2020 do Diário Oficial do Município”.
DATA DE ASSINATURA: 18 de setembro de 2020.
EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 03 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005724/2017-SE
TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 005724/2017-SE
TERMO DE ADITAMENTO: Nº. 03-005724/2017-SE
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 31.152/2017
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARCEIRA: MUNICÍPIO DE GUARULHOS – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
INSTITUIÇÃO PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA
FINALIDADE: “Promover as adequações de metas e repasses financeiros efetuados durante o período que
perdurar a situação emergencial ocasionada pela pandemia causada pelo COVID-19, conforme contido no
Ofício Circular nº 117/2020-SE, plano de trabalho anexo e comunicado publicado na edição de 18 de agosto de
2020 do Diário Oficial do Município”.
DATA DE ASSINATURA: 18 de setembro de 2020.
EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 03 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009724/2017-SE
TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 009724/2017-SE
TERMO DE ADITAMENTO: Nº. 03-009724/2017-SE
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 31.266/2017
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARCEIRA: MUNICÍPIO DE GUARULHOS – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
INSTITUIÇÃO PARCEIRA: CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL VILA IZILDINHA E JARDIM JACY
FINALIDADE: “Promover as adequações de metas e repasses financeiros efetuados durante o período que
perdurar a situação emergencial ocasionada pela pandemia causada pelo COVID-19, conforme contido no
Ofício Circular nº 117/2020-SE, plano de trabalho anexo e comunicado publicado na edição de 18 de agosto de
2020 do Diário Oficial do Município”.
DATA DE ASSINATURA: 18 de setembro de 2020.
EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 03 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006924/2017-SE
TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 006924/2017-SE
TERMO DE ADITAMENTO: Nº. 03-006924/2017-SE
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 31.267/2017
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARCEIRA: MUNICÍPIO DE GUARULHOS – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
INSTITUIÇÃO PARCEIRA: CENTRO SOCIAL BRASIL VIVO
FINALIDADE: “Promover as adequações de metas e repasses financeiros efetuados durante o período que
perdurar a situação emergencial ocasionada pela pandemia causada pelo COVID-19, conforme contido no
Ofício Circular nº 117/2020-SE, plano de trabalho anexo e comunicado publicado na edição de 18 de agosto de
2020 do Diário Oficial do Município”.
DATA DE ASSINATURA: 18 de setembro de 2020.
EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 03 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007824/2017-SE
TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 007824/2017-SE
TERMO DE ADITAMENTO: Nº. 03-007824/2017-SE
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 31.285/2017
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARCEIRA: MUNICÍPIO DE GUARULHOS – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
INSTITUIÇÃO PARCEIRA: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JESUS MENINO
FINALIDADE: “Promover as adequações de metas e repasses financeiros efetuados durante o período que
perdurar a situação emergencial ocasionada pela pandemia causada pelo COVID-19, conforme contido no
Ofício Circular nº 117/2020-SE, plano de trabalho anexo e comunicado publicado na edição de 18 de agosto de
2020 do Diário Oficial do Município”.
DATA DE ASSINATURA: 18 de setembro de 2020.
EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 03 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008324/2017-SE
TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 008324/2017-SE
TERMO DE ADITAMENTO: Nº. 03-008324/2017-SE
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 31.294/2017
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARCEIRA: MUNICÍPIO DE GUARULHOS – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
INSTITUIÇÃO PARCEIRA: INSTITUTO SANTA ROSÁLIA
FINALIDADE: “Promover as adequações de metas e repasses financeiros efetuados durante o período que
perdurar a situação emergencial ocasionada pela pandemia causada pelo COVID-19, conforme contido no
Ofício Circular nº 117/2020-SE, plano de trabalho anexo e comunicado publicado na edição de 18 de agosto de
2020 do Diário Oficial do Município”.
DATA DE ASSINATURA: 18 de setembro de 2020.
EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17524/2018-SE03-RPP
TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 17524/2018-SE03-RPP
TERMO DE ADITAMENTO: Nº. 02-17524/2018-SE03-RPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 37.969/2018
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARCEIRA: MUNICÍPIO DE GUARULHOS – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
INSTITUIÇÃO PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE
FINALIDADE: “Promover as adequações de metas e repasses financeiros efetuados durante o período que
perdurar a situação emergencial ocasionada pela pandemia causada pelo COVID-19, conforme contido no
Ofício Circular nº 117/2020-SE, plano de trabalho anexo e comunicado publicado na edição de 18 de agosto de
2020 do Diário Oficial do Município”.
DATA DE ASSINATURA: 18 de setembro de 2020.
EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 15924/2018-SECEL03-
RPP
TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 15924/2018-SECEL03-RPP
TERMO DE ADITAMENTO: Nº. 02-15924/2018-SECEL03-RPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 25.326/2018
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARCEIRA: MUNICÍPIO DE GUARULHOS – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
INSTITUIÇÃO PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO ESTRELA BRILHANTE (Rua Angical, 350)
FINALIDADE: “Promover as adequações de metas e repasses financeiros efetuados durante o período que
perdurar a situação emergencial ocasionada pela pandemia causada pelo COVID-19, conforme contido no
Ofício Circular nº 117/2020-SE, plano de trabalho anexo e comunicado publicado na edição de 18 de agosto de
2020 do Diário Oficial do Município”.
DATA DE ASSINATURA: 18 de setembro de 2020.
EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 16724/2018-SECEL03-RPP
TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 16724/2018-SECEL03-RPP
TERMO DE ADITAMENTO: Nº. 02-16724/2018-SECEL03-RPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 21.889/2018
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARCEIRA: MUNICÍPIO DE GUARULHOS – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
INSTITUIÇÃO PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO ESTRELA BRILHANTE (RUA BARRA DE SANTO ANTONIO,
169)
FINALIDADE: “Promover as adequações de metas e repasses financeiros efetuados durante o período que
perdurar a situação emergencial ocasionada pela pandemia causada pelo COVID-19, conforme contido no
Ofício Circular nº 117/2020-SE, plano de trabalho anexo e comunicado publicado na edição de 18 de agosto de
2020 do Diário Oficial do Município”.
DATA DE ASSINATURA: 18 de setembro de 2020.
EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 16924/2018-SECEL03-RPP
TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 16924/2018-SECEL03-RPP
TERMO DE ADITAMENTO: Nº. 01-16924/2018-SECEL03-RPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 29.032/2018
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARCEIRA: MUNICÍPIO DE GUARULHOS – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
INSTITUIÇÃO PARCEIRA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - IECE
FINALIDADE: “Promover as adequações de metas e repasses financeiros efetuados durante o período que
perdurar a situação emergencial ocasionada pela pandemia causada pelo COVID-19, conforme contido no
Ofício Circular nº 117/2020-SE, plano de trabalho anexo e comunicado publicado na edição de 18 de agosto de
2020 do Diário Oficial do Município”.

DATA DE ASSINATURA: 18 de setembro de 2020.
EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18224/2018-SESE03-RPP
TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 18224/2018-SESE03-RPP
TERMO DE ADITAMENTO: Nº. 02-18224/2018-SESE03-RPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 40.192/2018
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARCEIRA: MUNICÍPIO DE GUARULHOS – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
INSTITUIÇÃO PARCEIRA: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI-ÁGUA AZUL
FINALIDADE: “Promover as adequações de metas e repasses financeiros efetuados durante o período que
perdurar a situação emergencial ocasionada pela pandemia causada pelo COVID-19, conforme contido no
Ofício Circular nº 117/2020-SE, plano de trabalho anexo e comunicado publicado na edição de 18 de agosto de
2020 do Diário Oficial do Município”.
DATA DE ASSINATURA: 18 de setembro de 2020.
EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001224/2019-SESE03-RPP
TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 001224/2019-SESE03-RPP
TERMO DE ADITAMENTO: Nº. 01-001224/2019-SESE03-RPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 38.309/2019
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARCEIRA: MUNICÍPIO DE GUARULHOS – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
INSTITUIÇÃO PARCEIRA: INSTITUTO EDUCACIONAL E AÇÃO SOCIAL GUADALUPE.
FINALIDADE: “Promover as adequações de metas e repasses financeiros efetuados durante o período que
perdurar a situação emergencial ocasionada pela pandemia causada pelo COVID-19, conforme contido no
Ofício Circular nº 117/2020-SE, plano de trabalho anexo e comunicado publicado na edição de 18 de agosto de
2020 do Diário Oficial do Município”.
DATA DE ASSINATURA: 18 de setembro de 2020.
EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 03 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005224/2017-SE
TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 005224/2017-SE
TERMO DE ADITAMENTO: Nº. 03-005224/2017-SE
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 31.144/2017
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARCEIRA: MUNICÍPIO DE GUARULHOS – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
INSTITUIÇÃO PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO
FINALIDADE: “Promover as adequações de metas e repasses financeiros efetuados durante o período que
perdurar a situação emergencial ocasionada pela pandemia causada pelo COVID-19, conforme contido no
Ofício Circular nº 117/2020-SE, plano de trabalho anexo e comunicado publicado na edição de 18 de agosto de
2020 do Diário Oficial do Município”.
DATA DE ASSINATURA: 21 de setembro de 2020.
EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 03 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006624/2017-SE
TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 006624/2017-SE
TERMO DE ADITAMENTO: Nº. 03-006624/2017-SE
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 31.146/2017
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARCEIRA: MUNICÍPIO DE GUARULHOS – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
INSTITUIÇÃO PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA-CABUÇÚ
FINALIDADE: “Promover as adequações de metas e repasses financeiros efetuados durante o período que
perdurar a situação emergencial ocasionada pela pandemia causada pelo COVID-19, conforme contido no
Ofício Circular nº 117/2020-SE, plano de trabalho anexo e comunicado publicado na edição de 18 de agosto de
2020 do Diário Oficial do Município”.
DATA DE ASSINATURA: 21 de setembro de 2020.
EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 03 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006124/2017-SE
TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 006124/2017-SE
TERMO DE ADITAMENTO: Nº. 03-006124/2017-SE
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 31.167/2017
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARCEIRA: MUNICÍPIO DE GUARULHOS – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
INSTITUIÇÃO PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO JARDIM IRMÃ ELEONORA
FINALIDADE: “Promover as adequações de metas e repasses financeiros efetuados durante o período que
perdurar a situação emergencial ocasionada pela pandemia causada pelo COVID-19, conforme contido no
Ofício Circular nº 117/2020-SE, plano de trabalho anexo e comunicado publicado na edição de 18 de agosto de
2020 do Diário Oficial do Município”.
DATA DE ASSINATURA: 21 de setembro de 2020.
EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 04 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005524/2017-SE
TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 005524/2017-SE
TERMO DE ADITAMENTO: Nº. 04-005524/2017-SE
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 31.149/2017
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARCEIRA: MUNICÍPIO DE GUARULHOS – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
INSTITUIÇÃO PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA
FINALIDADE: “Promover as adequações de metas e repasses financeiros efetuados durante o período que
perdurar a situação emergencial ocasionada pela pandemia causada pelo COVID-19, conforme contido no
Ofício Circular nº 117/2020-SE, plano de trabalho anexo e comunicado publicado na edição de 18 de agosto de
2020 do Diário Oficial do Município”.
DATA DE ASSINATURA: 21 de setembro de 2020.
EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 03 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007424/2017-SE
TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 007424/2017-SE
TERMO DE ADITAMENTO: Nº. 03-007424/2017-SE
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 31.173/2017
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARCEIRA: MUNICÍPIO DE GUARULHOS – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
INSTITUIÇÃO PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO SOCIEDADE FAMÍLIA CRISTÃ
FINALIDADE: “Promover as adequações de metas e repasses financeiros efetuados durante o período que
perdurar a situação emergencial ocasionada pela pandemia causada pelo COVID-19, conforme contido no
Ofício Circular nº 117/2020-SE, plano de trabalho anexo e comunicado publicado na edição de 18 de agosto de
2020 do Diário Oficial do Município”.
DATA DE ASSINATURA: 21 de setembro de 2020.
EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 03 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009524/2017-SE
TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 009524/2017-SE
TERMO DE ADITAMENTO: Nº. 03-009524/2017-SE
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 31.170/2017
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARCEIRA: MUNICÍPIO DE GUARULHOS – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
INSTITUIÇÃO PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO SOS FAMÍLIA SÃO GERALDO
FINALIDADE: “Promover as adequações de metas e repasses financeiros efetuados durante o período que
perdurar a situação emergencial ocasionada pela pandemia causada pelo COVID-19, conforme contido no
Ofício Circular nº 117/2020-SE, plano de trabalho anexo e comunicado publicado na edição de 18 de agosto de
2020 do Diário Oficial do Município”.
DATA DE ASSINATURA: 21 de setembro de 2020.
EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 03 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009324/2017-SE
TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 009324/2017-SE
TERMO DE ADITAMENTO: Nº. 03-009324/2017-SE
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 31.313/2017
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARCEIRA: MUNICÍPIO DE GUARULHOS – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
INSTITUIÇÃO PARCEIRA: ORGANIZAÇÃO ECO SOCIAL ÁGUA AZUL, FORMAÇÃO, PESQUISA,
PROJETOS E EVENTOS
FINALIDADE: “Promover as adequações de metas e repasses financeiros efetuados durante o período que
perdurar a situação emergencial ocasionada pela pandemia causada pelo COVID-19, conforme contido no
Ofício Circular nº 117/2020-SE, plano de trabalho anexo e comunicado publicado na edição de 18 de agosto de
2020 do Diário Oficial do Município”.
DATA DE ASSINATURA: 21 de setembro de 2020.
EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 04 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008224/2017-SE
TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 008224/2017-SE
TERMO DE ADITAMENTO: Nº. 04-008224/2017-SE
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 31.271/2017
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARCEIRA: MUNICÍPIO DE GUARULHOS – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
INSTITUIÇÃO PARCEIRA: ONG - INSTITUTO CULTURAL E CIDADANIA SANTA RITA
FINALIDADE: “Promover as adequações de metas e repasses financeiros efetuados durante o período que
perdurar a situação emergencial ocasionada pela pandemia causada pelo COVID-19, conforme contido no
Ofício Circular nº 117/2020-SE, plano de trabalho anexo e comunicado publicado na edição de 18 de agosto de
2020 do Diário Oficial do Município”.
DATA DE ASSINATURA: 21 de setembro de 2020.
EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 000224/2018-SE
TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 000224/2018-SE
TERMO DE ADITAMENTO: Nº. 02-000224/2018-SE
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 31.295/2017
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARCEIRA: MUNICÍPIO DE GUARULHOS – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
INSTITUIÇÃO PARCEIRA: INSTITUTO SOCIAL PROJETAR
FINALIDADE: “Promover as adequações de metas e repasses financeiros efetuados durante o período que
perdurar a situação emergencial ocasionada pela pandemia causada pelo COVID-19, conforme contido no
Ofício Circular nº 117/2020-SE, plano de trabalho anexo e comunicado publicado na edição de 18 de agosto de
2020 do Diário Oficial do Município”.
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DATA DE ASSINATURA: 21 de setembro de 2020.
EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 16124/2018-SECEL03-RPP
TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 16124/2018-SECEL03-RPP
TERMO DE ADITAMENTO: Nº. 02-16124/2018-SECEL03-RPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 29.029/2018
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARCEIRA: MUNICÍPIO DE GUARULHOS – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
INSTITUIÇÃO PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA 100% FAMÍLIA
FINALIDADE: “Promover as adequações de metas e repasses financeiros efetuados durante o período que
perdurar a situação emergencial ocasionada pela pandemia causada pelo COVID-19, conforme contido no
Ofício Circular nº 117/2020-SE, plano de trabalho anexo e comunicado publicado na edição de 18 de agosto de
2020 do Diário Oficial do Município”.
DATA DE ASSINATURA: 21 de setembro de 2020.
EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18324/2018-SESE03-RPP
TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 18324/2018-SESE03-RPP
TERMO DE ADITAMENTO: Nº. 02-18324/2018-SESE03-RPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 43.065/2018
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARCEIRA: MUNICÍPIO DE GUARULHOS – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
INSTITUIÇÃO PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO E CLUBE DE MÃES DO PARQUE SANTOS DUMONT
FINALIDADE: “Promover as adequações de metas e repasses financeiros efetuados durante o período que
perdurar a situação emergencial ocasionada pela pandemia causada pelo COVID-19, conforme contido no
Ofício Circular nº 117/2020-SE, plano de trabalho anexo e comunicado publicado na edição de 18 de agosto de
2020 do Diário Oficial do Município”.
DATA DE ASSINATURA: 21 de setembro de 2020.
EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 000724/2019-SESE03-RPI-
TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 000724/2019-SESE03-RPI-
TERMO DE ADITAMENTO: Nº. 01-000724/2019-SESE03-RPI-
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 41.150/2019
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARCEIRA: MUNICÍPIO DE GUARULHOS – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
INSTITUIÇÃO PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO RECICLANDO FELICIDADE
FINALIDADE: “Promover as adequações de metas e repasses financeiros efetuados durante o período que
perdurar a situação emergencial ocasionada pela pandemia causada pelo COVID-19, conforme contido no
Ofício Circular nº 117/2020-SE, plano de trabalho anexo e comunicado publicado na edição de 18 de agosto de
2020 do Diário Oficial do Município”.
DATA DE ASSINATURA: 21 de setembro de 2020.
EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17824/2018-SESE03-RPP
TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 17824/2018-SESE03-RPP
TERMO DE ADITAMENTO: Nº. 02-17824/2018-SESE03-RPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 40.196/2018
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARCEIRA: MUNICÍPIO DE GUARULHOS – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
INSTITUIÇÃO PARCEIRA: INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI
FINALIDADE: “Promover as adequações de metas e repasses financeiros efetuados durante o período que
perdurar a situação emergencial ocasionada pela pandemia causada pelo COVID-19, conforme contido no
Ofício Circular nº 117/2020-SE, plano de trabalho anexo e comunicado publicado na edição de 18 de agosto de
2020 do Diário Oficial do Município”.
DATA DE ASSINATURA: 21 de setembro de 2020.
EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 000124/2019-SESE03-RPP
TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 000124/2019-SESE03-RPP
TERMO DE ADITAMENTO: Nº. 02-000124/2019-SESE03-RPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 67.710/2018
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARCEIRA: MUNICÍPIO DE GUARULHOS – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
INSTITUIÇÃO PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA-CABUÇÚ - UNID II
FINALIDADE: “Promover as adequações de metas e repasses financeiros efetuados durante o período que
perdurar a situação emergencial ocasionada pela pandemia causada pelo COVID-19, conforme contido no
Ofício Circular nº 117/2020-SE, plano de trabalho anexo e comunicado publicado na edição de 18 de agosto de
2020 do Diário Oficial do Município”.
DATA DE ASSINATURA: 21 de setembro de 2020.

PORTARIA INTERNA Nº 021/2020-SC
O SECRETÁRIO DE CULTURA, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas pelo Decreto nº
21.310/01 e conforme consta no Processo Administrativo nº 11.367/2019,

RESOLVE
Art. 1º - Revogar a Portaria Interna nº 05/2019, que institui o Grupo de Trabalho responsável pela reforma do
prédio da antiga Câmara Municipal de Guarulhos, localizado na Praça Getúlio Vargas.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Vitor Souza
Secretário de Cultura

CORREGEDORIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
PORTARIA Nº 082/2020-SASP02

O Corregedor Adjunto da Guarda Civil Municipal ARNALDO DE JESUS TORRES, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pela alínea “a” do inciso IV combinado com a alínea “c” do inciso III da letra C do anexo II da Lei
Municipal n° 7.792/2019 e Art. 201 da Lei Municipal nº 1.429/1968 e, considerando o que consta nos autos do
Processo Administrativo nº 31.936/2020-SASP02, com fulcro no Art. 200 da Lei Municipal nº 1.429/1968,

RESOLVE:
1 - Constituir Comissão Processante composta pelos seguintes servidores:
Presidente: João Maniuc Mimura Barbosa - Código Funcional nº 24.739;
Membros: Cleusa Maria Celestino - Código Funcional n° 35.053; e
Sandro Villas Boas - Código Funcional n° 54.200.
2 - A Comissão Processante composta acima terá o prazo de 60 (sessenta) dias para proceder a apuração dos
fatos relatados no Processo Administrativo supracitado, conforme Art. 202, § 2º da Lei 1.429/1968.
3 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

ERRATA
Retificação da Portaria nº 079/2020-SASP02, publicada no Diário Oficial nº 119/2020-GP, em 18 de setembro de
2020, conforme segue:
Onde se lê:
2 - A Comissão Processante supracomposta terá o prazo de 60 (sessenta) dias para proceder a apuração dos
fatos relatados no Processo Administrativo supracitado, conforme § 2º, do artigo 208, da Lei 1.429/1968.
Leia-se:
2 - A Comissão Processante supracomposta terá o prazo de 90 (noventa) dias para proceder a apuração dos
fatos relatados no Processo Administrativo supracitado, conforme § 2º, do artigo 208, da Lei 1.429/1968.

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
Termo de Colaboração N.º 2227/2020
Processo Administrativo: 31988/2020
Parceiros: Prefeitura de Guarulhos – Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Holístico – VISTA
Serviço Socioassistencial de Realização de Cursos de Capacitação Profissional no Âmbito da Inclusão
Produtiva e Geração de Renda, bem como do Programa de Promoção ao Mundo do Trabalho
Meta: Realização de 13 cursos
Valor: R$ 287.589,99
Vigência: até 06 meses a partir de 1 de setembro de 2020
Responsável pela Instituição: Richard Manoel Martins Ferreira
Responsável pela Prefeitura: Alex Viterale

PORTARIA Nº 13/2020-SH
 PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DE GESTORES E FISCAIS

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 ao quanto
disposto no art. 6º, o Secretário de Habitação Sílvio Eduardo Marques Figueiredo, no uso de suas
atribuições legais, e no âmbito desta Secretaria.
RESOLVE:
Art. 1º - Designar os servidores abaixo nomeados, como gestores e fiscais responsáveis pelo acompanhamento,
fiscalização, avaliação e ateste da execução dos Contratos pertencentes a esta Pasta.

I- Os gestores e fiscais 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;
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.

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 016Y/2020 – DAF

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Habitação / Departamento de Assuntos Fundiários -
SH02, com sede na Avenida Guarulhos, nº 2.200, Vila Augusta, Guarulhos/SP, vem por meio deste NOTIFICAR:
1. CHAPARRAL IMÓVEIS LTDA, com sede Avenida Doutor Timóteo Penteado, 2.403, Picanço - Guarulhos/
SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 51.264.844/0001-80, proprietária do imóvel situado no entorno da Rua Seridó
Júnior e Travessa Seridó Júnior, PARQUE SANTOS DUMONT (LOTES C E D DA QUADRA B), cadastrado sob
nº. 063.41.91.0932/0871, objeto da matrícula nº 71.716, nos termos da Lei Federal nº 13.465 de 11 de julho de
2017, do Decreto Federal nº 9.310 de 15 de março de 2018 e da Lei Municipal nº 7.804 de 20 de dezembro de
2019, acerca da regularização fundiária de interesse social - REURB-S,do núcleo informal denominado PARQUE
SANTOS DUMONT (LOTES C E D DA QUADRA B), localizado no entorno da Rua Seridó Júnior e Travessa
Seridó Júnior, neste município de Guarulhos, objeto da matrícula nº 71.716 e Transcrição 4.205 do 2ºRegistro
de Imóveis de Guarulhos, cuja regularização fundiária está sendo tratada no Processo Administrativo nº
66.967/2018. – NOTIFICAÇÃO 136/2020 - DAF.
2. E a quem interessar possa;
A fim de dar-lhes conhecimento que, está sendo promovida a regularização fundiária dos núcleos supra
qualificados, todos localizados neste município de Guarulhos.
Eventual impugnação devidamente fundamentada, deverá ser protocolada na Central de Atendimento ao
Cidadão - Fácil, localizada na Av. Bom Clima, nº 49, bairro Bom Clima, cidade de Guarulhos - SP, sendo que a
ausência de manifestação será interpretada como concordância com a Reurb pelo Município, conforme
disposto na Lei Federal 13.465/2017 e nos termos do Decreto Federal 9.310/2018.
Em caso de dúvidas, entrar em contato por meio do telefone nº 2088-5621 de segunda à sexta-feira das 8h às 16h.

JUNTA DE RECURSOS FISCAIS DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Edital nº 050/2020-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 24/09/2020, às 18:00 hrs, o
debate e o julgamento dos processos abaixo:
Processo 23823/2013- PAT
Requerente CICERO ALVES VILAR
Assunto: ISENÇÃO DE IPTU (REF. EXERCÍCIO 2014)
Relator:
Processo 30923/2014- PAT
Requerente PATROCINIA PACHECO DOS SANTOS
Assunto: ISENÇÃO DE IPTU
Relator: Cristiano Medina da Rocha
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 814 -CMAS

Dispõe sobre a Inscrição de Entidade de Assistência Social no Conselho Municipal de Assistência Social do
Município de Guarulhos, nos termos da Resolução CNAS nº 14/2014.
O CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Guarulhos, Estado de São Paulo,
conforme deliberado na Reunião Extraordinária de 29 de julho de 2020, em conformidade com a Lei Federal Nº
8742/93 - Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS, com a Lei Municipal Nº 5052/97 e Resolução Nº 746-
CMAS, de 12/06/2018, com fulcro na sua competência de estabelecer as políticas públicas de Assistência
Social e o acompanhamento das ações, serviços, programas e projetos nessa esfera,

RESOLVE:
Artigo 1º - Conceder inscrição no CMAS - Guarulhos, ao Serviço conforme segue

Artigo 2º – A inscrição tem validade por prazo indeterminado, porém, a entidade prestadora do serviço deverá
apresentar anualmente, até 30 de abril, Relatório de Atividades do ano anterior e Plano de Ação do ano
corrente.
Artigo 3º – Sujeita-se a entidade retro referida ao atendimento de todas as normas legais que regem a atividade,
além do disposto no artigo 2º, sob pena de suspensão ou cancelamento da inscrição.
Artigo 4º – Esta Resolução entra em vigor com efeitos retroativos a 11/09/2020 revogadas as disposições em
contrário.

RESOLUÇÃO Nº 815 -CMAS
Dispõe sobre a Inscrição de Entidade de Assistência Social no Conselho Municipal de Assistência Social do
Município de Guarulhos, nos termos da Resolução CNAS nº 14/2014.
O CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Guarulhos, Estado de São Paulo,
conforme deliberado na Reunião Extraordinária de 29 de julho de 2020, em conformidade com a Lei Federal Nº
8742/93 - Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS, com a Lei Municipal Nº 5052/97 e Resolução Nº 746-
CMAS, de 12/06/2018, com fulcro na sua competência de estabelecer as políticas públicas de Assistência
Social e o acompanhamento das ações, serviços, programas e projetos nessa esfera, e
Considerando informações contidas em Ofício nº 02/2020 encaminhado a este CMAS, apresentando
justificativas para mudança de endereço para realização dos serviços;
Considerando Relatório de Visita realizada em 19/08/2020 pela Comissão de Entidades/Jurídica; e
Considerando o deliberado em reunião ordinária deste CMAS, realizada em 11/09/2020.

RESOLVE:
Artigo 1º - Participar o novo endereço sede da prestação de serviços da OSC ASSOCIAÇÃO CASA DE
CONVIVÊNCIA NOSSA SENHORA RAINHA DA PAZ , inscrita neste CMAS sob nº 008, para:

SECRETARIA DA CULTURA

SECRETARIA PARA ASSUNTOS
DE SEGURANÇA PÚBLICA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
E ASSISTÊNCIA SOCIAL

SECRETARIA DE HABITAÇÃO
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Rua Vinícius, 133 – Jardim Tranquilidade – Guarulhos – SP – CEP 07052-030
Artigo 2º – A inscrição tem validade por prazo indeterminado, porém, a entidade prestadora do serviço deverá
apresentar anualmente, até 30 de abril, Relatório de Atividades do ano anterior e Plano de Ação do ano corrente.
Artigo 3º – Sujeita-se a entidade retro referida ao atendimento de todas as normas legais que regem a atividade,
além do disposto no artigo 2º, sob pena de suspensão ou cancelamento da inscrição.
Artigo 4º – Esta Resolução entra em vigor com efeitos retroativos a 11/09/2020 revogadas as disposições em
contrário.

COMUNICADO Nº 004/2020-CMAS
O CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições legais, por motivos de
substituições de Conselheiros e/ou desejo expresso quanto à participação, torna público alteração na composição
das suas Comissões, conforme segue:
Composição da COMISSÃO  ORÇAMENTÁRIA  E  DE  POLÍTICAS  PÚBLICAS E SUB-COMISSÕES
POP RUA / ACOMPANHAMENTO A ESTRANGEIROS SOCIALMENTE EXCLUÍDOS E REFUGIADOS no
Município de Guarulhos, pelos seguintes Conselheiros:
1. Itanir Batista Gonçalves - Representante Sindicato
2. Bruno Ribas dos Santos – Representante Sociedade Civil
3. Alice Aparecida dos Santos – Representante Governamental
4. Érica Oliveira Azevedo– Representante Sociedade Civil
5. Sonia Regina Soares – Representante Governamental
6. Ana Clécia Queiroga Soares – Representante Sociedade Civil
7. Maria José de Barros – Representante Sociedade Civil
8. Miguel Hakime – Representante Governamental
9. Mavilda Neves Rodrigues – Representante Governamental
10. Wladimir Maciel Belarminoo – Representante Sociedade Civil
Esta Comissão define suas reuniões para todas as últimas quartas-feiras do mês, conforme segue datas
abaixo:
30/09/2020, 28/10/2020, 25/11/2020, 23/12/2020
no horário das 9:00 às 12:00 horas.
Composição da COMISSÃO DE ENTIDADES/JURÍDICA, pelos seguintes Conselheiros:
1. Arnaldo Augusto Ribeiro – Representante Sociedade Civil
2. Bruno Ribas dos Santos – Representante Sciedade Civil
3. Wladimir Maciel Belarmino – Representante Sociedade Civil
4. Lúcia Soares de Sousa Oliveira – Representante Governamental
5. Miguel Hakime – Representante Governamental
6. Itanir Batista Gonçalves– Representante Sociedade Civil
7.Mavilda Neves Rodrigues  – Representante Governamental
8. Maria José de Barros – Representante Sociedade Civil
9. Gisellle C. Andrade Salazar – Representante Governamental
10. Érica Oliveira Azevedo– Representante Sociedade Civil
11. Claúdia Lyra Venâncio – Representante Sociedade Civil
Esta Comissão define suas reuniões para todas as segundas quartas-feiras do mês, conforme segue datas
abaixo:
14/10/2020, 11/11/2020, 09/12/2020.
no horário das 9:00 às 12:00 horas.
Composição da COMISSÃO DE CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA e outros programas
de Transferência de Renda, vinculada a este CMAS, pelos seguintes Conselheiros;
1. Joselma Correa Bortoletti – Representante Governamental
2. Selma Judite da Silva – Usuária PBF
3. Mônica Olímpia Pires – Fórum Trabalhadores do SUAS
4. Miguel Hakime – Representante Governamental
5. Daniel Esperidão Silva – SDAS/PBF
6. Itanir Batista Gonçalves - Representante Sindicato
Esta Comissão define suas reuniões para todas as últimas sextas-feiras do mês, conforme segue datas
abaixo:
25/09/2020, 30/10/2020, 27/11/2020, 18/12/2020.
no horário das 9:00 às 12:00 horas
As reuniões serão realizadas na Divisão Administrativa de Apoio aos Conselhos (Casa dos Conselhos) sito à
Rua Santana do Jacaré, 84 – 2º andar – Jd. Bom Clima – Guarulhos/SP. - CEP – 07122-260 – telefone 2087-
4267 – 2425-4288 - e.mail: conselhocmasguaru@gmail.com

CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
RESOLUÇÃO 522/2020 – CMDCA
O CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Guarulhos, no uso de suas
atribuições legais, em atendimento ao que está previsto na Lei Federal 8069/1990 – Estatuto da Criança e do
Adolescente, na Lei Orgânica do Município, nas Leis Municipais nº 3802/91, 4341/92, na Resolução 384/2011
– CMDCA, e conforme sua deliberação em Reunião Ordinária realizada no dia 15/09/2020.

RESOLVE
Art. 1o RENOVAR O REGISTRO DAS ENTIDADES ABAIXO RELACIONADAS:
REGISTRO ENTIDADE VENCIMENTO
071-E Associação Casa de convivência Nossa Senhora Rainha da Paz 15/09/2024
030-E APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guarulhos 15/09/2024
Artigo 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº. 196/2020-SS
O SECRETÁRIO DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, JOSÉ MÁRIO STRANGHETTI
CLEMENTE, no uso de suas atribuições e,
Considerando o artigo 6º da Lei Federal n° 8.689/1993 que institui o Sistema Nacional de Auditoria,
Considerando o Decreto Federal n° 1.651/1995 que regulamenta o Sistema Nacional de Auditoria no âmbito do
Sistema Único de Saúde;
Considerando o inciso II do artigo 36, artigo 38 e artigo 42 da Lei Complementar n° 141/2012 que estabelecem
as normas de fiscalização, avaliação e controle dos serviços de saúde;
Considerando o Decreto n° 20.183/1998 que institui o Sistema Municipal de Auditoria e Avaliação do Sistema
Único de Saúde;
Considerando o Processo Administrativo n° 33793/2019 e
Considerando o Memorando n° 077/2020-SS01.14,
RESOLVE:
Art. 1º - Alterar até 28/12/2020 a composição da equipe de servidores auditores para prestarem serviços ao
Sistema Municipal de Auditoria e Avaliação do Sistema Único de Saúde, conforme segue:
Incluir:
Lívia Rodrigues de Assis Yajima – C.F. 68.574
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir de 14 de setembro de 2020.

PORTARIA nº 197/2020-SS
O SECRETÁRIO DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, JOSÉ MARIO STRANGHETTI
CLEMENTE, no uso de suas atribuições legais,
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, e com a finalidade de dar cumprimento
quanto ao disposto no art. 6º, solicitamos a publicação de designação dos servidores abaixo nomeados, como
gestores e fiscais responsáveis pelo acompanhamento, fiscalização, avaliação e ateste da execução dos
seguintes Contratos pertencentes a esta Pasta:
Considerando o que consta no Memorando nº 70/2020- SS19.07,
RESOLVE:
Art. 1º – Designar os servidores responsáveis pela gestão e fiscalização dos contratos desta Pasta.

I – Os servidores designados 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.

PORTARIA nº 198/2020-SS
O SECRETÁRIO DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, JOSÉ MÁRIO STRANGHETTI
CLEMENTE, no uso de suas atribuições legais,
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, e com a finalidade de dar cumprimento
quanto ao disposto no art. 6º, solicitamos a publicação de designação dos servidores abaixo nomeados, como
gestores e fiscais responsáveis pelo acompanhamento, fiscalização, avaliação e ateste da execução dos
seguintes Contratos pertencentes a esta Pasta:
Considerando o que consta no Memorando nº 1764/20-SS21.03,
RESOLVE:
Art. 1º – Designar os servidores responsáveis pela gestão e fiscalização dos contratos desta Pasta.

I – Os servidores designados 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.

PORTARIA nº 199/2020-SS
O SECRETÁRIO DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, JOSÉ MARIO STRANGHETTI
CLEMENTE, no uso de suas atribuições legais,
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, e com a finalidade de dar cumprimento
quanto ao disposto no art. 6º, solicitamos a publicação de designação dos servidores abaixo nomeados, como
gestores e fiscais responsáveis pelo acompanhamento, fiscalização, avaliação e ateste da execução dos
seguintes Contratos pertencentes a esta Pasta:
Considerando o que consta no Memorando nº 1814/2020 – SS21. 03
RESOLVE:
Art. 1º – Designar os servidores responsáveis pela gestão e fiscalização dos contratos desta Pasta.

I – Os servidores designados 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.
PORTARIA Nº. 202/2020-SS
O SECRETÁRIO DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, JOSÉ MÁRIO STRANGHETTI
CLEMENTE no uso de suas atribuições,
RESOLVE:
TORNAR PÚBLICO as orientações sobre organização e funcionamento gradual e progressivo dos serviços e
ações de saúde para o enfrentamento ao Coronavírus 2019 (COVID-19), que se dará conforme segue:
Considerando o cenário epidemiológico, onde, em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde
classificou a Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID-19) como uma pandemia, significando que o vírus está
circulando em todos os continentes e há ocorrência de casos oligossintomáticos, o que dificulta a identificação.
Considerando que o perfil epidemiológico do País é constituído por Doenças Crônicas não Transmissíveis
(DCnT), Doenças Transmissíveis infecciosas e parasitárias e Causas externas.
Considerando que, independentemente da pandemia de Coronavírus 2019, as demais patologias que assolam
o País e, por conseguinte o Município, persistem.
Considerando que as diretrizes ministeriais e estaduais é a continuidade do cuidado às pessoas, observando
o contexto da pandemia para as devidas precauções.
Considerando o Plano São Paulo de Retomada Consciente do Estado de São Paulo, que classifica o município
de Guarulhos na fase 3 – Amarela,
Considerando o DECRETO Nº 36711, de 16 de março de 2020, e de acordo com a Portaria Nº 055/2020-SS os
serviços ambulatoriais especializados mantiveram seus atendimentos presenciais e eletivos não emergenciais
suspensos, no entanto, com a flexibilização e a retomada das atividades indicadas pelo Governo, estes
serviços devem retornar seus atendimentos,
Considerando a PORTARIA Nº. 117/2020-SS, de 26 de Junho de 2020, que publica orientações sobre o início
do atendimento nos serviços de saúde,
Considerando a necessidade de retomada das atividades das unidades de saúde de forma consciente, segura,
gradual e progressiva,
Seguem orientações sobre o início progressivo e gradual do atendimento nos serviços de saúde:
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE
Diretrizes para a retomada responsável dos atendimentos presenciais para os Serviços de Reabilitação.
(CAMPD, CER, Ambulatório Criança – audiologia, CERESI e CEMEGs – Fisioterapia).
O Plano de Retomada Responsável dos atendimentos presenciais para os serviços de reabilitação tem por
objetivo retornar os atendimentos, de modo gradual e progressivo, aos pacientes que tiveram seus tratamentos
interrompidos, bem como, dar acesso à demanda reprimida crescente, sempre primando pela biossegurança
dos profissionais e usuários dos serviços.
Deliberam-se as seguintes diretrizes para os agendamentos e demais atividades:
Orientações gerais
- Todas as unidades de saúde deverão manter a equipe para realizar avaliação e triagem das pessoas
sintomáticas respiratórias dando o encaminhamento necessário para cada caso ou situação.
- Recomendamos, sempre que possível, que a unidade de saúde organize fluxo de sentido único para
circulação das pessoas dentro do serviço, ou seja, estabelecer entrada e saída distintas.
- Todas as atividades realizadas na unidade de saúde deverá seguir como premissa a precaução de evitar
aglomeração de pessoas nos espaços comuns, tais como recepção e salas de espera.
- A permanência das pessoas dentro da unidade de saúde deverá respeitar a distância mínima de 1,5
metros.
- Todas as pessoas deverão utilizar máscara para evitar a dispersão de gotículas de saliva no ambiente.
- Quanto à realização das atividades coletivas é necessária a avaliação da infraestrutura e planejamento
para que se mantenha o adequado distanciamento social respeitando espaço de 4 m² por pessoa, quando
tratar-se de atividades corporais.
- Quando necessário e possível os profissionais poderão realizar atendimentos na modalidade teleatendimento.
Biossegurança
Durante os atendimentos ambulatoriais presenciais, os gestores das unidades e profissionais devem observar,
rigorosamente, as seguintes normas de biossegurança:

Importante ressaltar a necessidade da lavagem das mãos a cada troca de paciente e sempre que for
necessário e/ou utilizar o álcool 70%, a manutenção dos cabelos presos, a retirada de anéis, pulseiras e relógio

SECRETARIA DA SAÚDE
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e a paramentação e desparamentação adequadas.
Equipamentos e produtos para saúde utilizados nos pacientes devem ser recolhidos e transportados de
forma a prevenir a possibilidade de contaminação de pele, mucosas e roupas ou a transferência de
microrganismos para outros pacientes, profissionais ou ambientes. O serviço de saúde deve estabelecer
fluxos, rotinas de retirada e de todas as etapas do processamento dos equipamentos e produtos para
saúde util izados.
Os instrumentos e materiais sujos com sangue, fluidos corporais, secreções e excreções devem ser manuseados
de modo a prevenir a contaminação da pele e mucosas (olhos, nariz e boca), roupas, e ainda, prevenir a
transferência de microrganismos para outros pacientes e ambientes.
Importante verificar para que estes estejam limpos ou desinfetados/esterilizados adequadamente antes do uso
em outro paciente ou profissional. Os equipamentos não descartáveis utilizados no atendimento do paciente
devem ser limpos e desinfetados de acordo com as instruções do fabricante.
O descarte de luvas, máscara, capotes e outros devem seguir as normativas do Plano de Gerenciamento de
Resíduos de Serviços de Saúde.
Garantir o acesso aos suprimentos para higiene das mãos na entrada dos serviços de saúde, nas salas de
espera e de atendimento para os pacientes e profissionais.
Considerar limitar os pontos de entrada e trânsito de pacientes e profissionais para que sejam adotadas ações
preventivas adequadas.
Não circular pelo consultório/clínica utilizando os EPIs utilizados na sala de terapia.
Não disponibilizar, livros, revistas e brinquedos, evitando assim o compartilhamento desses objetos.
Observar as condições do ambiente no que diz respeito à circulação de ar, mantendo janelas e portas abertas
o maior tempo possível.
Manter, sempre que possível, distância de no mínimo 1,5 m entre o paciente e o profissional.
Atendimento na Porta (Triagem)
O serviço deverá disponibilizar equipe mínima para triagem de sintomáticos respiratórios na porta de entrada,
devidamente paramentados com equipamentos de proteção, orientando sobre a etiqueta respiratória e uso de
máscaras e número de acompanhantes permitido.
Em caso de identificação de sintomáticos, deverá ser orientado o fluxo de atendimento (UPAs e PAs).
Atendimento na Recepção
Os agendamentos devem ser planejados de forma a evitar filas de espera.
Paciente ambulatorial com qualquer sintoma gripal deve ter seu atendimento suspenso.
Os atendentes deverão estar paramentados com máscaras cirúrgicas e manter 1,5m de distância dos usuários.
Há necessidade de uso de EPIs para todos os pacientes (que poderão utilizar as caseiras de tecido) e
funcionários da recepção mesmo sem sintomas respiratórios.
Sala de Espera
Na sala de espera, o ambiente deve comportar um distanciamento mínimo de 1,5m entre os indivíduos. Todos
devem permanecer com máscaras, exceto aqueles pacientes que, por lei, não tem exigência do uso (Ex.Autistas
e crianças menores de 2 anos).
Deve dispor de suprimentos para higienização de mãos e informativos visuais em locais estratégicos para
fornecer instruções aos pacientes sobre a higiene das mãos e etiqueta da tosse;
Atendimentos
Os profissionais dos serviços de reabilitação têm autonomia e independência, conforme prerrogativas
profissionais, para determinar quais pacientes ou casos podem ser atendidos ou acompanhados à
distância, baseando suas decisões em evidências científicas, no benefício e na segurança de seus
pacientes.
A decisão pelo tipo de acompanhamento a ser realizado com o paciente (presencial, presencial reduzido e/ou
teleconsulta/telemonitoramento) ficará a critério do profissional. Porém, o profissional deve considerar que
quando verificada a possibilidade de o atendimento remoto acarretar em complicações cardiorrespiratórias e
vasculares, perdas importantes da capacidade funcional e riscos de agravamento, levando o paciente a
procurar atendimento hospitalar, a modalidade presencial deve ser mantida.
Confirmação do atendimento:
É necessário que o serviço se organize para entrar em contato com o paciente/responsável com antecedência,
a fim de confirmar os atendimentos. As informações a serem verificadas neste contato serão:
- Questionar se há queixas de sintomas de gripe: tosse, dor de garganta, com ou sem febre, pelo paciente
ou algum familiar. Em caso positivo, suspender o atendimento presencial, monitorar pelo telefone e orientar a
entrar em contato com a UBS de referência;
- Orientar que, se possível, vá com no máximo um acompanhante (fora do grupo de risco), para evitar
aglomerações;
- Orientar para que os pacientes e acompanhantes compareçam com máscara de tecido para os atendimentos;
- Orientar que o paciente chegue na hora marcada para evitar aglomerações na sala de espera;
- Informar aos paciente/familiares/cuidadores que o ambiente está preparado para recebê-los de modo mais
seguro possível em relação a higienização do espaço, ambiente, equipamentos e mobiliários, utilização de
EPIs pelos profissionais e protocolos de atendimentos. Esse conhecimento os ajudará a se sentirem resguardados
e manterem seus atendimentos;
- Caso o paciente/responsável infrome não querer ser atendindo presencialmente neste momento de pandemia,
mantê-lo em teleatendimento e evoluir em prontuário.
Teleatendimento/Telemonitoramento
Para realização dos teleatendimentos/telemonitoramentos previstos pelos Conselhos de Classe neste momento
de pandemia, os profissionais poderão utilizar o telefone da unidade, sempre respeitando as orientações de
higiene. A utilização do(s) telefone(s) deverá ser organizada entre as equipes para garantir o acesso a todos os
profissionais.
Todos os teleatendimentos/telemonitoramentos devem atender as normas técnicas no que se refere à guarda,
manuseio, transmissão de dados, confidencialidade, privacidade e garantia do sigilo profissional. Todo atendimento
deverá ser registrados no prontuário do respectivo paciente e apontados na produção.
Nos teleatendimentos os profissionais devem:
- Verificar se o paciente ou cuidador estão conseguindo manter os exercícios e atividades, se tem dúvidas
e se houve piora do quadro. Em caso positivo, adotar outras medidas como agendar o cuidador para orientação
específica, realizar visita domiciliar ou reagendar o paciente.
- Sempre questionar se há queixas de sintomas de gripe pelo paciente ou algum familiar, com ou sem febre.
Em caso positivo, orientar a entrar em contato com a UBS de referência.
- Auxiliar na construção de estratégias para que pacientes que tem dificuldades de higienizar as mãos com
a frequência e eficácia necessárias consigam realizar tal atividade de autocuidado e/ou sejam apoiados por
seus cuidadores.
Agendas
Considerando as especificidades dos serviços e setores de atendimento em reabilitação (grande circulação de
pessoas do grupo de risco e seus acompanhantes, tempo prolongado de permanência nos setores para
realização de terapias, contato muito próximo e direto com o terapeuta etc) é de extrema importância que
sejam adotadas medidas para evitar aglomerações e minimizar as chances de disseminação do vírus. Com
este intuito, os serviços deverão adotar o fluxo de agendas orientado abaixo:
Inicialmente as agendas Médicas (CERII e CAMPD) e Técnicas (todos os serviços) deverão respeitar a
proporção de atendimentos com 80% de retornos e demanda reprimida (pacientes que já estavam agendados
e foram desmarcados e os que estavam iniciando os tratamentos) e 20% de acesso à 1ª Vez.
Havendo mais de um profissional da mesma área e função trabalhando no mesmo horário, as agendas deverão
ser organizadas com revezamento de horários de atendimento entre estes profissionais, a fim de evitar
aglomerações no setor.
Os atendimentos serão individuais, sendo agendados 1 paciente/hora, a fim de possibilitar a higienização da
sala entre os atendimentos.
Exemplo: Setor de Fisioterapia
Cada profissional realizará 1 avaliação (quando houver) e 3 atendimentos presenciais/dia em horários intercalados,
revezando estes horários com os demais profissionais do setor para que não ocorra aglomerações. Os horários
sem atendimentos presenciais deverão ser util izados para higienização dos EPIs e ambientes,
telemonitoramento/teleconsulta e/ou visitas domiciliares dos demais pacientes.
Exemplo de Agenda:
Profissional A Profissional B
7h30 / 8h – Avaliação 7h - Telemonitoramento
8h – Telemonitoramento 8h - Atendimento Presencial
9h - Atendimento Presencial 9h - Higiene + Telemonitoramento
10h – Higiene + Telemonitoramento 10h - Atendimento Presencial
11h - Atendimento Presencial 11h - Higiene + Telemonitoramento
12h - Higiene + Telemonitoramento 12h - Atendimento Presencial
13h - Atendimento Presencial 13h - Higiene + Telemonitoramento
**OBS: Importante otimizar a presença do usuário no serviço, realizando todos os atendimentos necessários.
Atendimentos Presenciais X Teleatendimento/Telemonitoramento:
Conforme já descrito anteriormente, a decisão sobre os atendimentos presenciais e à distância é prerrogativa
do profissional de saúde. No entanto, pensando na especificidade técnica da área, o Conselho Federal de
Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO) disponibilizou fluxos orientadores para apoiar a tomada de
decisão entre os tipos de atendimentos conforme descrito a seguir:
Critérios para decisão de manutenção ou não de atendimento presencial:
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Atendimentos em Grupo
Os atendimentos em grupo, se necessário, devem ocorrer com até 5 pessoas (incluindo o terapeuta),
respeitando o distanciamento de no mínimo 1,5m entre os participantes e devem ser realizados em ambiente
ventilado.
Matriciamentos
Os casos para matriciamento (CERII e CAMPD) deverão ser encaminhados por e-mail às referencias técnicas
regionais da RCPD e, se necessário discutidos com antecedência às datas já constantes no calendário de
matriciamento dos serviços, as regionais encaminharão os casos por e-mail e discutirão (se necessário)
remotamente com os responsáveis pelos serviços.
Recomendações para o Atendimento Terapêutico
Ampliar as estratégias terapêuticas
- Conciliar, sempre que possível, atendimentos presenciais e a distância
- Ampliar a participação da família no processo terapêutico
- Cuidados com materiais terapêuticos
- Pré-selecionar materiais e brinquedos higienizáveis para utilização nas terapias, evitando que o paciente
manipule muitos objetos;
- Se for possível, solicitar ao paciente levar materiais para terapia para evitar o compartilhamento dos
materiais;
- Crianças pequenas, pessoas com alteração cognitiva, comportamental e /ou sensorial, podem não conseguir
permanecer de máscara durante a terapia, mesmo após o trabalho do profissional e da família pra este uso. Da
mesma forma, a intervenção em alguns pacientes requer manipulação na face do paciente pelo profissional,
inviabilizando seu uso. Nestes casos, a máscara só poderá ser utilizada pelo profissional, sendo essenciais
estratégicas terapêuticas diferenciadas que evitem ao máximo o contato próximo entre paciente e profissional.
Recomendações Específicas para o atendimento audiológico
- O otoscópio deve permanecer sobre uma superfície de fácil higienização com álcool 70%, ou sobre material
descartável;
- As olivas da imitânciometria e os espéculos do otoscópio devem ser desinfectados a cada uso;
- As caixas de armazenamento das olivas devem ser higienizadas com álcool 70%;
- Cobrir a maca para realização do BERA com papel descartável e limpar o colchão com água e sabão no
início e final do dia;
- Realizar assepsia dos equipamentos audiológicos a cada troca de profissional
- Uso da Cabina Audiológica:
- O paciente deverá permanecer o menor tempo possível na cabina;
- A cabina deverá permanecer fechada somente durante a realização do exame, ficando no restante do
tempo, com a porta aberta, para ventilação;
- Acompanhar a higienização de mãos do paciente com álcool gel imediatamente antes de entrar na cabina;
- Orientar o paciente para não tocar em nenhum objeto (fone, cadeira, porta, parede etc.);
- A resposta do paciente deve ser obtida, preferencialmente de forma motora, sem dispositivo de resposta
– pera.
- Envolver os fones de ouvido, arco e o aro do vibrador com plástico filme (deixando a cápsula aberta) e
higienizar a cada exame realizado com álcool 70%, com troca do filme a cada período;
- Todos os materiais para avaliação audiológica (mesa, cadeira, brinquedos etc) e outros materiais específicos,
preferencialmente, devem ser laváveis.
Recomendações específicas para OPM
- As consultas para avaliação, medidas, provas e dispensação de OPM deverão seguir o critério de agendamento
de 1 paciente/hora.
- Orientar os prestadores de serviço a utilizarem, pelo menos, máscaras durante os atendimentos.
- Orientar os pacientes sobre a higienização das órteses, próteses, cadeiras de rodas, muletas e bengalas.
Diretrizes para a organização dos agendamentos e das atividades nos serviços da Rede Psicossocial.
Orientações gerais
- Todas as unidades de saúde deverão manter a equipe para realizar avaliação e triagem das pessoas
sintomáticas respiratórias dando o encaminhamento necessário para cada caso ou situação.
- Recomendamos, sempre que possível, que a unidade de saúde organize fluxo de sentido único para
circulação das pessoas dentro do serviço, ou seja, estabelecer entrada e saída distintas.
- Todas as atividades realizadas na unidade de saúde deverá seguir como premissa a precaução de evitar
aglomeração de pessoas nos espaços comuns, tais como recepção e salas de espera.
- A permanência das pessoas dentro da unidade de saúde deverá respeitar a distância mínima de 1,5
metros.
- Todas as pessoas deverão utilizar máscara para evitar a dispersão de gotículas de saliva no ambiente.
- Quanto à realização das atividades coletivas é necessária a avaliação da infraestrutura e planejamento
para que se mantenha o adequado distanciamento social respeitando espaço de 4 m² por pessoa, quando
tratar-se de atividades corporais.
- Quando necessário e possível os profissionais poderão realizar atendimentos na modalidade teleatendimento.
Psiquiatria Ambulatorial
- Ofertar vagas até Dezembro/2020, considerando a distribuição de 50% das vagas para a demanda
reprimida gerada pela suspensão dos atendimentos e os demais 50% para os novos agendamentos.
- Agosto – 50% da capacidade potencial do profissional
- Setembro – 75% da capacidade potencial do profissional
- Outubro – 100% da capacidade potencial do profissional
CAPS - Centros de Atenção Psicossocial - Todas as modalidades
- Ofertar vagas até Dezembro/2020, considerando a distribuição de 50% de vagas para a demanda reprimida
gerada pela suspensão dos atendimentos e os outros 50% para os novos agendamentos.
- Agosto – Considerar 50% da capacidade potencial dos profissionais
- Setembro – Considerar 75% da capacidade potencial dos profissionais
- Outubro – Considerar 100% da capacidade potencial dos profissionais
Tear – Reabilitação Psicossocial
- Observar os itens descritos nas orientações gerais.
Matriciamento dos CAPS com Equipes de Atenção Básica
O matriciamento dos CAPS com Equipes de Atenção Básica é a principal ferramenta de Educação
Permanente entre equipes multiprofissionais de serviços de saúde de níveis de atenção diferentes, e tem como
principais objetivos durante sua realização:
- A efetivação da qualificação profissional das equipes envolvidas por meio da troca de experiências, das
discussões de casos, como também dos matriciamentos temáticos.
- A realização da gestão de casos e de cuidados que cada história, pessoa, família ou demanda apresentada,
incluindo articulações intersetoriais, quando necessário.
Considerando o estado de calamidade pública decretada no município em 16/03/2020 com as ações preventivas
ao contágio da COVID 19 realizadas na cidade, esta atividade tem acontecido por meios remotos, eletrônicos,
intermediados por aplicativos, telefones, celulares e sistemas de informação diversos.
Ressaltamos que este procedimento é indicador da Rede Psicossocial nas principais ferramentas de gestão,
assim como no SISPACTO, possui meta a ser alcançada, e tem como diretriz a necessidade de serem
realizados de forma sistemática, programada e presencial.
Recomendamos que sejam realizados sempre que necessário, seja por iniciativa dos CAPS como também das
Unidades Básicas de Saúde, e se realizadas de forma presencial, que sigam as orientações gerais.
Cabe ressaltar que as situações excepcionais serão analisadas de acordo com a necessidade apresentada.
Diretrizes para organização dos agendamentos nas Unidades Básicas de Saúde
Orientações gerais
- Todas as unidades de saúde deverão manter a equipe para realizar o acolhimento à demanda espontânea
e para avaliação e triagem das pessoas sintomáticas respiratórias dando o encaminhamento necessário para
cada caso ou situação.
- Recomendamos, sempre que possível, que a unidade de saúde organize fluxo de sentido único para
circulação das pessoas dentro do serviço, ou seja, estabelecer entrada e saída distintas.
- Todas as atividades realizadas na unidade de saúde deverá seguir como premissa a precaução de evitar
aglomeração de pessoas nos espaços comuns, tais como recepção e salas de espera.
- A permanência das pessoas dentro da unidade de saúde deverá respeitar a distância mínima de 1,5
metros.
- Todas as pessoas deverão utilizar máscara para evitar a dispersão de gotículas de saliva no ambiente.
- Quanto à realização das atividades coletivas é necessária a avaliação da infraestrutura e planejamento
para que se mantenha o adequado distanciamento social respeitando espaço de 4 m² por pessoa, quando
tratar-se de atividades corporais.
Organização da agenda médica
As agendas publicadas deverão ofertar vagas até dezembro/2020, obedecendo aos seguintes parâmetros:
- A agenda de Agosto/2020 deverá respeitar o limite de 50% da capacidade potencial do profissional.
- A agenda de Setembro/2020 deverá respeitar o limite de 75% da capacidade potencial do profissional.
- As vagas disponibilizadas para agendamento deverão ser distribuídas do seguinte modo:
- 50% das vagas deverão ser direcionadas para atender a demanda reprimida gerada pela suspensão dos
atendimentos; e
- Os 50% das vagas restantes deverão ser direcionadas para os novos agendamentos.
- Quanto às vagas direcionadas para os novos agendamentos, no mínimo, 30% deverá ser disponibilizado
para agendamento no App “Saúde Guarulhos”, contudo este percentual poderá ser ampliado conforme avaliação
da gestão local.
- A agenda a partir de outubro/2020 deverá seguir 100% da capacidade potencial do profissional.
- Para a organização da agenda médica deverá ser observado o compromisso firmado junto à categoria onde

a 4ª vaga deverá ser direcionada para o App “Saúde Guarulhos”.
Organização da agenda da Equipe de Enfermagem
- Para o agendamento de consulta de enfermagem deverá ser considerado a infraestrutura da unidade,
buscando evitar a aglomeração na unidade.
- A organização do agendamento de coleta de Papanicolaou de material para exames laboratoriais manterá
a organização realizada até o momento.
Organização da agenda da Equipe Multiprofissional
Para o agendamento de consulta para os profissionais deverá ser considerado a infraestrutura da unidade,
buscando evitar a aglomeração na unidade.
Organização da agenda da de Saúde Bucal na Atenção Básica
- No mês de Agosto/2020, o atendimento deverá contemplar somente as urgências/emergências na Atenção
Básica.
- Nos locais onde há consultório compartilhado sem divisórias, apenas um equipamento deverá funcionar.
- No mês de Setembro/2020, o atendimento permanecerá contemplando as urgências/emergências na
Atenção Básica e deverá ser iniciado o atendimento programático aos pacientes que tiveram sua consulta
suspensa, tendo como parâmetro 2 pacientes por período.
- No mês de Outubro/2020, o atendimento permanecerá contemplando as urgências/emergências na Atenção
Básica.
- Deverá ser iniciado os atendimentos de primeira consulta odontológica programática, sendo organizado 2
pacientes por período.
- Os EPIs serão dimensionados de acordo com a capacidade de atendimento programada.
Diretrizes para a organização dos agendamentos nos Serviços Especializados na Assistência às
Pessoas Vivendo com HIV/AIDS e Hepatites Virais (SAE Carlos Cruz e CTA Ubiratan Marcelino dos
Santos).
Orientações gerais
- Todas as unidades de saúde deverão manter a equipe para realizar avaliação e triagem das pessoas
sintomáticas respiratórias dando o encaminhamento necessário para cada caso ou situação.
- Recomendamos, sempre que possível, que a unidade de saúde organize fluxo de sentido único para
circulação das pessoas dentro do serviço, ou seja, estabelecer entrada e saída distintas.
- Todas as atividades realizadas na unidade de saúde deverá seguir como premissa a precaução de evitar
aglomeração de pessoas nos espaços comuns, tais como recepção e salas de espera.
- A permanência das pessoas dentro da unidade de saúde deverá respeitar a distância mínima de 1,5
metros.
- Todas as pessoas deverão utilizar máscara para evitar a dispersão de gotículas de saliva no ambiente.
- Quanto à realização das atividades coletivas é necessária a avaliação da infraestrutura e planejamento
para que se mantenha o adequado distanciamento social respeitando espaço de 4 m² por pessoa, quando
tratar-se de atividades corporais.
- Quando necessário e possível os profissionais poderão realizar atendimentos na modalidade teleatendimento.
Entendendo as dificuldades que os serviços de saúde estão passando devido a pandemia da COVID-19,
parabenizamos o esforço e empenho das equipes para a manutenção da assistência nos Serviços Especializados
na Assistência às Pessoas Vivendo com HIV/AIDS e Hepatites Virais, avaliando prontuários, contatando
usuários e flexibilizando rotinas.
Assim, reiterando a necessidade da manutenção das estratégias de prevenção e de assistência desenvolvidas
por estes serviços, encaminhamos as seguintes diretrizes:
- Manter a equipe de triagem de casos suspeitos/sintomáticos para o COVID-19, dando o encaminhamento
necessário para cada caso ou situação.
- Ampliar, gradualmente, o agendamento de consultas, considerando a capacidade potencial do serviço e
evitando aglomerações em sala de espera. Para tanto, a partir de agosto:
- Para profissionais médicos que prestam serviços 1 (uma) vez na semana: disponibilizar 100% da agenda.
Para os demais profissionais médicos, disponibilizar, no mínimo, 50% da agenda, alternando horários com
demais profissionais. A proporção de vagas de primeira vez e retorno deverá estar em acordo com o estabelecido
pelo Documento Norteador para a Assistência Especializada do Município de Guarulhos.
- Priorizar o agendamento dos usuários cujas consultas foram suspensas nos meses de Março, Abril, Maio
e Junho com as médicas infectologistas recém-contratadas.
- Na odontologia, manter atendimento apenas para os casos de urgência/emergência.
- Para a equipe multiprofissional: organizar a agenda de modo a garantir a manutenção da equipe de triagem
e a assistência para o acolhimento e acompanhamento dos casos urgentes, alternando horários com demais
profissionais.
- Ampliar com aumento progressivo de 20% em cada mês, a partir de agosto, a oferta de vagas para a coleta
de exames.
- Dispensar terapia antirretroviral para até 3 meses, especialmente, para indivíduos com contagem de
linfócitos T – CD4 < 500 cels/ml, sempre que os estoques permitirem.
- Manter em funcionamento a sala de vacina. Reiteramos a importância da imunização para influenza e
pneumococos, de acordo com o preconizado no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas de Manejo da
infecção pelo HIV, independentemente da contagem de linfócitos T CD4. A vacinação tem o objetivo de
redução do número de sintomáticos respiratórios e está contraindicada naqueles casos com história prévia de
reação de anafilaxia a vacina.
- Garantir o acolhimento dos casos de Profilaxia Pós-Exposição de risco para o HIV (PEP), com a realização
do teste rápido para o HIV e liberação dos medicamentos para 28 dias.
- Manter a testagem durante o período de funcionamento da unidade, utilizando-se, complementarmente, da
liberação do autoteste. A testagem deverá ser presencial para pessoas sintomáticas ou para casos em que a
PEP seja recomendada. 
- Quanto a Profilaxia Pré-Exposição (PrEP):
- Realizar o primeiro atendimento para as pessoas que procuram o serviço para início da profilaxia. Se
possível, colher exames de segurança, realizar o teste rápido do HIV e, se negativo, fazer a dispensa da
medicação para 3 meses, juntamente com autoteste para ser realizado 30 dias após o início da medicação
(para a segurança com relação a possibilidade do indivíduo ter iniciado a PrEP em janela imunológica). Nestes
casos, o serviço deve fornecer um meio de contato (telefone ou e-mail) e o paciente orientado a entrar em
contato em caso de dúvidas ou ocorrência de efeitos colaterais.
- Para os usuários em uso da profilaxia, realizar a testagem rápida para o HIV, coletas de exames e consulta
na mesma data e horário. A dispensação da medicação deverá ser para no mínimo 3 meses, podendo ser
ampliada para até 4 meses, de acordo com o estoque local. A cada retirada de esquema de PrEP na UDM, o
usuário também poderá retirar até 5 autotestes de HIV para pares e parcerias sexuais, como forma de ampliar
a oferta de testagem para a população chave e prioritária.
- Quanto à realização das atividades coletivas é necessária a avaliação da infraestrutura e planejamento
para que se mantenha o adequado distanciamento social respeitando espaço de 4 m² por pessoa, quando
tratar-se de atividades corporais.
- Organizar seus processos de trabalho de forma a melhor atender a demanda e garantir o acesso ao cuidado
de seus usuários, priorizando o atendimento de pessoas com imunossupressão, evitando permanência por
tempo prolongado e de muitas pessoas nos serviços, espaçando o retorno para atendimento das PVHIV
imunologicamente estáveis e indivíduos em PrEP com orientações adequadas.
Diretrizes para organização dos agendamentos nos Serviços Especializados Ambulatoriais – CEMEGs
e Ambulatório da Criança
Orientações gerais
- Todas as unidades de saúde deverão manter a equipe para realizar avaliação e triagem das pessoas
sintomáticas respiratórias dando o encaminhamento necessário para cada caso ou situação.
- Recomendamos, sempre que possível, que a unidade de saúde organize fluxo de sentido único para
circulação das pessoas dentro do serviço, ou seja, estabelecer entrada e saída distintas.
- Todas as atividades realizadas na unidade de saúde deverá seguir como premissa a precaução de evitar
aglomeração de pessoas nos espaços comuns, tais como recepção e salas de espera.
- A permanência das pessoas dentro da unidade de saúde deverá respeitar a distância mínima de 1,5
metros.
- Todas as pessoas deverão utilizar máscara para evitar a dispersão de gotículas de saliva no ambiente.
- Quanto à realização das atividades coletivas é necessária a avaliação da infraestrutura e planejamento
para que se mantenha o adequado distanciamento social respeitando espaço de 4 m² por pessoa, quando
tratar-se de atividades corporais.
- Quando necessário e possível os profissionais poderão realizar atendimentos na modalidade teleatendimento.
Organização da agenda médica
Diretrizes para organização dos serviços especializados ambulatoriais para retorno de agendamentos e
atendimentos aos usuários com suspensão de atendimento (demanda reprimida), novos retornos e primeiro
acesso aos serviços de especialidades do AMBULATÓRIO DA CRIANÇA, CEMEG CENTRO, CEMEG
CANTAREIRA, CEMEG PIMENTAS CUMBICA E CEMEG SÃO JOÃO, considerando a capacidade potencial
dos serviços e evitando aglomerações de usuários em sala de espera.
- A agenda a partir de Agosto/2020 deverá ser organizada de acordo com os seguintes critérios:
- Demanda reprimida e retorno: 80%
- Acesso (SISREG): 20%
- A agenda a partir de Setembro/2020 deverá ser organizada de acordo com os seguintes critérios:
- Demanda reprimida e retorno: 70%
- Acesso (SISREG): 30%
- A agenda a partir de Outubro/2020 deverá ser organizada de acordo com os seguintes critérios:
- Demanda reprimida e retorno: 60%
- Acesso (SISREG): 40%
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Para os demais meses deverão considerar os parâmetros de Outubro/2020.
Ressalta-se que as diretrizes definidas neste documento poderão ser revistas a qualquer tempo.
Considerando o Plano São Paulo de Retomada Consciente do Estado de São Paulo, que classifica o município
de Guarulhos na fase 3 – Amarela,
Considerando o DECRETO Nº 36925, de 10 de junho de 2020, que trata sobre a retomada gradual e consciente
das atividades econômicas, comerciais e de serviços, no âmbito do Município de Guarulhos,
Considerando a PORTARIA Nº. 117/2020-SS, de 26 de Junho de 2020,que publica orientações sobre o início
do atendimento nos serviços de saúde,
Considerando a importância de se estabelecer diretrizes para atuação dos profissionais que compõem as
equipes NASF-AB e Duplas Psicossociais no contexto da pandemia causada pelo SARS-CoV-2,
Considerando as especificidades de cada categoria profissional,
Considerando que é essencial que as unidades de saúde pela atribuição que lhe é conferida, devem se
apresentar fortes e atuantes, capazes de acolher as demandas advindas da população e do território,
Considerando o encontro realizado com representantes das equipes NASF-AB e Duplas Psicossociais, o qual
resultou na criação de um grupo de trabalho com representação de todas as categorias profissionais envolvidas
para elaboração deste documento que visa fortalecer a atuação dos profissionais no território e estabelecer
diretrizes de atuação de forma segura e eficiente,
Delibera-se as seguintes diretrizes para os agendamentos das equipes NASF-AB e Duplas Psicossociais na
Atenção Básica:
A . Orientações gerais
- Todas as unidades de saúde deverão manter a equipe para realizar o acolhimento à demanda espontânea
e para avaliação e triagem das pessoas sintomáticas respiratórias dando o encaminhamento necessário para
cada caso ou situação.
- Recomendamos, sempre que possível, que a unidade de saúde organize fluxo de sentido único para
circulação das pessoas dentro do serviço, ou seja, estabelecer entrada e saída distintas.
- Todas as atividades realizadas na unidade de saúde deverá seguir como premissa a precaução de evitar
aglomeração de pessoas nos espaços comuns, tais como recepção e salas de espera.
- A permanência das pessoas dentro da unidade de saúde deverá respeitar a distância mínima de 1,5
metros.
- Todas as pessoas deverão utilizar máscara para evitar a dispersão de gotículas de saliva no ambiente.
- Quanto à realização das atividades coletivas é necessária a avaliação da infraestrutura e planejamento
para que se mantenha o adequado distanciamento social respeitando espaço de 4 m² por pessoa, quando
tratar-se de atividades corporais.
B . Atendimento Individual – Organização da agenda
Para o agendamento de consulta para os profissionais recomenda-se que seja considerado a infraestrutura da
unidade, buscando evitar a aglomeração.
1. A organização da agenda para os atendimentos individuais presenciais ou na modalidade de teleatendimento
poderão ser intercalados e deverá atender às seguintes diretrizes:
- O atendimento individual presencial poderá ser realizado para todos os pacientes, com prioridade para
os casos cuja classificação de risco seja grave ou caso a necessidade em saúde apresentada denote
prioridade para atendimento presencial.
- Profissionais com CHS 30 h: A agenda deverá ser organizada com 12 atendimentos semanais, conforme
disponibilidade de sala.
- Profissionais com CHS 40 h: A agenda deverá ser organizada com 16 atendimentos semanais, conforme
disponibilidade de sala.
- O teleatendimento deverá seguir as recomendações específicas de cada Conselho de Classe, podendo
ser utilizado recursos disponíveis em cada unidade de saúde, tais como telefonia, equipamentos de informática
e sala.
- Para o teleatendimento, o profissional, deverá observar a viabilidade de acesso ao recurso utilizado pelo
paciente.
- Recomenda-se que seja realizado classificação de risco dos pacientes.
- Para o paciente classificado como Risco LEVE, poderá ser disponibilizada a opção do teleatendimento.
- Para o paciente classificado como Risco MODERADO, poderá ser disponibilizada a opção do
teleatendimento, após (re)avaliação do quadro em atendimento individual presencial.
- Para o paciente classificado como Risco GRAVE, priorizar o atendimento individual presencial.
- A classificação de risco deverá ser realizada periodicamente.
- Cada categoria profissional deverá adotar o instrumento ou metodologia mais pertinente para classificação
de risco.

- Observando a natureza do atendimento realizado pelo Educador(a) Físico a lógica de atendimento presencial
de acordo com a classificação de risco se inverte.
- Para o Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional, será necessária a priorização no atendimento, conforme
quadro a seguir:

2. O planejamento das agendas deverá ocorrer em conjunto com a gestão local.
3. O teleatendimento deverá ser lançado no SISS posteriormente ao atendimento realizado.
4. Todos os atendimentos realizados na modalidade de teleatendimento devem ser devidamente registrados
em prontuário, constando data, horário, evolução do caso, carimbo e assinatura do profissional.
5. A agenda para atendimento individual presencial deverá ser publicada com oferta de vagas até dezembro/
2020, obedecendo aos seguintes parâmetros:
- As vagas disponibilizadas para agendamento deverão ser distribuídas do seguinte modo:
- 50% das vagas deverão ser direcionadas para atender a demanda reprimida gerada pela suspensão dos
atendimentos; e
- Os 50% das vagas restantes deverão ser direcionadas para os novos agendamentos.
C . Acolhimento à demanda espontânea
- A agenda do profissional poderá ser dimensionada de modo que estabeleça um período para o atendimento
à demanda espontânea de acordo com a gravidade do caso.
- A participação do profissional no acolhimento aos casos suspeitos de síndrome gripal deverá ser de forma
complementar, direta ou indiretamente, podendo colaborar na organização dos fluxos e na realização do
telemonitoramento dos casos suspeitos/confirmados de COVID-19.
D . Atendimento domiciliar
- O atendimento em domicílio pressupõe estratégia vinculante à equipe de referência que, observando a
necessidade de avaliação multiprofissional, poderá contar com o apoio do NASF-AB ou dupla Psicossocial,
tomando o cuidado de evitar infecção cruzada e com a utilização do EPI adequado a cada situação.
E. Matriciamento
- Deverá ser realizado com o estabelecimento de diretrizes organizacionais com o objetivo de evitar
aglomeração, respeitando as normas de biossegurança.
- Sempre que possível, o matriciamento poderá ser realizado via webconferência.
F. Fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), considerando cada categoria
profissional.

- A utilização adequada dos EPIs deverão seguir as orientações presentes na norma técnica vigente.
- A máscara cirúrgica deverá ser substituída a cada 4 h de uso ou quando apresentar sujidade/umidade.
- A máscara N95/FFP2 poderá ser utilizada até 30 dias desde que não apresente sujidade ou qualquer outra
condição que inviabilize seu uso.
- A troca do avental e das luvas de procedimentos deverá ocorrer após cada atendimento.
Situações não contempladas neste documento deverão ser avaliadas conjuntamente com o gestor local.

Ressalta-se que as diretrizes definidas neste documento poderão ser revistas a qualquer tempo.
DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
As cirurgias eletivas estão permitidas de acordo com a avaliação da equipe médica para retomada progressiva
As consultas e Exames eletivos deverão retornar de forma gradual, mantendo obrigatoriamente distanciamento
mínimo seguro (1.5m). A entrega de laudos médicos poderá ser disponibilizada por meio digital garantindo o
prazo de entrega na sua integralidade.
Realizar triagem de possíveis sintomas gripais na entrada dos ambulatórios, pronto- socorro e serviços de
apoio e diagnóstico para pacientes e acompanhantes. Encaminhar casos suspeitos para avaliação da equipe.
Pacientes com sintomas suspeitos de infecção pela COVID-19 e/ou outra infecção respiratória não deverão
aguardar atendimento entre os outros pacientes.
Será permitido apenas um acompanhante por paciente caso seja necessário e/ou casos previstos em lei.
Fornecer suprimentos e orientações sobre etiqueta respiratória (máscara) na entrada dos serviços de saúde, se
tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com cotovelo flexionado ou lenço de papel; utilizar lenço de papel
descartável para higiene nasal (descartar imediatamente após o uso e realizar a higiene das mãos); evitar tocar
mucosas de olhos, nariz e boca; realizar a higiene das mãos com água e sabonete ou preparação alcoólica a 70%;
Prover dispensadores com preparações alcoólicas para a higiene das mãos (sob as formas gel ou espuma a
solução a 70%) nas salas de espera e estimular a higiene das mãos após contato com secreções respiratórias.
Reforçar a necessidade de intensificação da limpeza e desinfecção de objetos e superfícies, principalmente as
mais tocadas como maçanetas, interruptores de luz, corrimões, botões dos elevadores, etc.
Manter os ambientes ventilados (se possível, com as janelas abertas), como também, organização da
recepção e salas de espera com distanciamento de 1,5 (um e meio) metro;
Os ambulatórios deverão manter organização por agenda, de modo a não causar aglomeração;
Se possível priorizar o atendimento dos pacientes com idade a partir de 60 anos e imunossuprimidos;
Organizar a marcação do retorno dos pacientes no ambulatório, preferencialmente pelo telefone, objetivando
a diminuição do trânsito de pessoas dentro dos serviços e a exposição dos profissionais da saúde.
Visitas e acompanhantes a pacientes nos serviços de saúde de urgência e emergência
Fica a critério do comitê interno a definição das visitas presenciais.
Fica a cargo do comitê de cada serviço informar aos familiares por contato telefônico, ou por comunicado
oficial através de boletim médico diário respeitando o sigilo legal das informações, ou presencialmente, desde
que respeite criteriosamente as medidas de prevenção da COVID-19.
Fica vetado o acompanhamento para as pessoas que fazem parte do grupo de risco e contactantes domiciliares
com indicação de quarentena.
Permitir um acompanhante nos casos previstos em lei ou conforme critério do comitê interno de crise que
deverão ser limitados a uma troca em 24h.
Para os acompanhantes liberados será necessária a orientação quando a higienização das mãos com água e
sabão ou solução alcoólica a 70%, antes de adentrar no ambiente, bem como a utilização dos EPI’s para
isolamento de contato e gotículas (luvas, máscara comum e avental).
Em caso de procedimento, o acompanhante não poderá permanecer no ambiente.
As parturientes poderão ser acompanhadas conforme autorização da instituição desde que respeitando o
isolamento social e de acordo com as condições de ambiência para diminuir a circulação e a capacidade de
consumo de EPI´s imposto neste momento, à restrição deverá ocorrer quando a parturiente e/ou acompanhante
apresentar sintomas de COVID-19, ou nos casos que não contemplar as diretrizes ministeriais de distanciamento
social ou que exceder a capacidade de lotação das salas e/ou qualquer situação que coloque em risco o
binômio mãe-bebê e profissionais de saúde.
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Diretrizes para a retomada responsável dos serviços sob a gestão do Departamento de Vigilância em
Saúde
Considerando a necessidade de atividades de educação permanente e educação continuada para os profissionais
de saúde;
Considerando a importância da realização de atividades de Educação em Saúde para a população e demais
profissionais no município de Guarulhos;
Será realizada a retomada gradual das atividades presenciais de educação como, palestras, capacitações,
seminários, reuniões e demais atividades educativas, desde que respeitando a capacidade reduzida nos locais
de realização e que sejam respeitadas as normativas de orientação sanitária vigentes, a contar de 14/09/2020.
Divisão Técnica de Verificação de Óbitos e Nascidos Vivos
A partir da publicação da Resolução SS-32 do Diário Oficial do Estado de São Paulo de 20-03-20, os fluxos da
Seção Técnica de Verificação de Óbitos sofreram adaptações para cumprimento dessa resolução, e estará
sujeito a outras alterações mediante novas publicações, a qualquer tempo.
Considerando a evolução da situação epidemiológica da infecção pelo coronavírus e atendendo as orientações
da Secretaria de Estado da Saúde, Coordenadoria de Controle de Doenças, do Estado de São Paulo - SES/
CCD-SP, onde estabelece que, a partir de 02/04/2020, as cópias das declarações de óbitos atestadas para
casos suspeitos ou confirmados de COVID-19, deverão ser encaminhadas por e-mail à Seção Técnica de
Eventos Vitais, de forma legível, imediatamente após sua emissão ou no máximo até o dia posterior ao óbito,
pela manhã, através do e-mail: declaracoesdeobito@gmail.com.
Divisão Técnica de Epidemiologia e Controle de Doenças
Orientação de retomada do tratamento supervisionado de tuberculose nas Unidades Básicas de Saúde
O serviço da Profilaxia da Raiva, passará a funcionar a partir de 01/10/2020, de segunda a sexta feira, das 7:00
h as 19:00 h. O estoque de soros escorpiônico, brotálico e crotálico será mantido no HMU e HMCA que são os
serviços de referência para atendimento/encaminhamento dos casos graves de acidentes por escorpiões e
serpentes.
Todas as demais ações de vigilância epidemiológica serão mantidas, e executadas conforme o cenário epidemiológico
prioritário no momento, para cada agravo de notificação compulsória, monitorado por essa divisão.
Divisão Técnica do Centro de Controle de Zoonoses
Foram retomadas gradualmente a partir de 01/06/2020 as atividades de rotina para o controle vetorial das
Arboviroses pelas equipes do Centro de Controle de Zoonoses e Regiões de Saúde, aplicando-se as
recomendações da Nota Informativa n° 8/2020 - CGARB/DEIDT/SVS/MS pelo prazo que se fizer necessário
a contar da data de publicação desta portaria. Será monitorado o cenário epidemiológico e a quantidade de
recusas para avaliação da estratégia.
Serão retomadas gradualmente a partir de setembro as atividades de desratização pelo prazo que se fizer
necessário a contar da data de publicação desta portaria.
Serão retomadas gradualmente a partir de setembro as inspeções técnicas pelo prazo que se fizer necessário
a contar da data de publicação desta portaria
Serão retomados gradualmente a partir de setembro os atendimentos de peçonhentos pelo prazo que se fizer
necessário a contar da data de publicação desta portaria.
Será reprogramado para Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro o programa de desinsetização e
desratização das Unidades de Saúde.
Será realizada no período de 05/10/2020 à 24/10/2020 a atividade de Avaliação de Densidade Larvária (ADL)
suspensa temporariamente conforme Nota Informativa 13/2020 - CGARB/DEIDT/SVS/MS DE 06/05/2020 e
consequentemente a rotina intradomicílio para as atividades de controle vetorial das Arboviroses.
Será retomada gradualmente a partir de setembro a atividade de desinsetização pelo prazo que se fizer
necessário a contar da data de publicação desta portaria.
Será retomada gradualmente a partir de setembro a realização de Inquéritos e visitas domiciliares de
acompanhamentos de animais com esporotricose, sendo mantidas orientações por telefones quanto aos
procedimentos cabíveis.
Será mantida a restrição da entrada de 1 (um) munícipe por vez para os atendimentos presenciais na Unidade,
no intuito de evitar aglomerações e manter a distância segura.
Será mantida a dispensação de medicamentos para animais em tratamento de esporotricose para 60 dias,
reduzindo assim a circulação de pessoas.
Divisão Técnica de Vigilância Sanitária
Os Alvarás Sanitários com vencimento a partir de 01-03-2020 passam a vigorar por mais 90 dias, a contar da
data de término da quarentena, conforme Portaria CVS- 14, de 10-06-2020, exceto a Licença de Funcionamento
dos estabelecimentos de interesse da saúde cuja atividade econômica está classificada como Nível de Risco
II (Médio), anexo I da Portaria CVS 1/20 ou Microempreendedor Individual (MEI) que optarem por licenciamento
eletrônico e Pessoa Jurídica (PJ), cujo licenciamento poderá ser realizado através do sistema Via Rápida
Empresa REDESIM.
A não renovação do Alvará Sanitário implica no seu cancelamento pelo serviço de vigilância sanitária competente,
e demais sanções cabíveis, conforme previsto no artigo 160 § 2º da Lei Municipal 6144 de 07 de junho de 2006.
Todas as solicitações referentes à prorrogação de prazo de notificação preliminar, solicitação de alvará
sanitário inicial e renovação, juntada de documentos, atendimento de comunique-se, desinterdição de
estabelecimento e/ou equipamento, dentre outras, deverão ser solicitadas através do e-mail
atendimentofacil@guarulhos.sp.gov.br até o restabelecimento do atendimento presencial na Rede Fácil Central
de Atendimento ao Cidadão.
Permanece suspenso o atendimento presencial para esclarecimentos de dúvidas, pelo prazo que se fizer
necessário, as informações poderão ser obtidas através do telefone 2472-5083 ou e-mail
atendimentovisa@guarulhos.sp.gov.br enquanto perdurar os efeitos do decreto que estabelece medidas de
proteção para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus (COVID-19).
Retorna o atendimento presencial no protocolo da Vigilância Sanitária para todos os serviços.
Divisão Técnica do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador
Inspeções sanitárias em Saúde do Trabalhador:
- Estão sendo realizadas de acordo com a prioridade dos riscos.
- As solicitações referentes à prorrogação de prazo de notificação preliminar, juntada de documentos,
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atendimento de comunique se, recursos de auto de infração e auto de imposição de penalidade poderão ser
solicitadas através do e-mail: atendimentofacil@guarulhos.sp.gov.br.
- Orientações se manterão disponíveis, por meio de atendimento telefônico 2472-5492 ou e-mail
cerestguarulhos@gmail.com. Atendimentos presenciais para esclarecimento de dúvidas serão retomados
gradualmente, a partir de setembro, e realizados apenas mediante agendamento prévio pelo telefone 2472-
5492.
Consultas para Investigação de Agravos Relacionados ao Trabalho:
- Os agendamentos foram retomados gradualmente, a partir de 17/08/2020, podendo ser realizados por meio
de encaminhamento via SISREG pelos serviços de saúde, ou através contato telefônico pelo número 2472-
5492.
- Pelo tempo que se fizer necessário, de acordo com o cenário epidemiológico da Covid-19, será priorizado
o atendimento telefônico para orientações aos usuários, especialmente com relação às questões trabalhistas
e previdenciárias.
Atividades de apoio matricial, discussões de caso, reuniões e ações educativas:
- Será realizada a retomada gradual das atividades presenciais conforme orientações do Departamento de
Vigilância em Saúde.
Quanto às atividades de apoio matricial para apoio técnico em saúde do trabalhador: orientações aos profissionais
dos serviços de saúde que realizam o atendimento aos usuários, se necessário, estarão disponíveis por meio
de atendimento telefônico 2472-5492 ou e-mail cerestguarulhos@gmail.com.
Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial
a Portaria nº 190/2020-SS.

DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
DIVISÃO TÉCNICA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

EDITAL N° 382/2020   09/09/2020
P.A OA. REQUERENTE DESPACHO
46605/2010 13631/2019 DROGARIA JEOVA RAFAH LTDA ME DEFERIDO
46605/2010 13633/2019 DROGARIA JEOVA RAFAH LTDA ME DEFERIDO
46605/2010 43722/2019 DROGARIA JEOVA RAFAH LTDA ME DEFERIDO
46605/2010 43723/2019 DROGARIA JEOVA RAFAH LTDA ME DEFERIDO
46605/2010 8304/2020 DROGARIA JEOVA RAFAH LTDA ME DEFERIDO
46605/2010 8305/2020 DROGARIA JEOVA RAFAH LTDA ME DEFERIDO
46605/2010 9186/2020 DROGARIA JEOVA RAFAH LTDA ME DEFERIDO
71555/2019 * LEITE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI DEFERIDO
24284/2020 * LOGISTICA MARLA EXPRESS LTDA DEFERIDO
26628/2020 * ARO EXPORTACAO IMPORTACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DEFERIDO

EDITAL N° 383/2020   09/09/2020
P.A OA. REQUERENTE DESPACHO
16009/2002 37697/2018 SUELI UJISATO DEFERIDO
7621/2004 42028/2019 INAPEL EMBALAGENS LTDA DEFERIDO
12902/2012 10341/2020 NOVA LOGISTICA ARMAZENAGEM LTDA DEFERIDO
15850/2014 7302/2020 STARBUCKS BRASIL COMERCIO DE CAFES LTDA DEFERIDO
13590/2017 10271/2020 DROGA EX LTDA DEFERIDO
13590/2017 10340/2020 DROGA EX LTDA INDEFERIDO
15436/2018 34564/2019 CRISTO FARMA LTDA ME DEFERIDO
8030/2020 * EDINEI DE OLIVEIRA ROCHA EDUCACAO INFANTIL ME DEFERIDO

EDITAL N° 384/2020   09/09/2020
P.A OA. REQUERENTE DESPACHO
54882/2011 8884/2019 MARA ARLENE DE SOUZA SEBASTIAO DEFERIDO
46137/2015 42456/2017 EDUARDO CARLOS GOMES ME DEFERIDO
15128/2017 8887/2019 MARA ARLENE DE SOUZA SEBASTIAO DEFERIDO
18549/2019 * SENDAS DISTRIBUIDORA SA DEFERIDO
37721/2019 * JOSE ISRAEL DE SOUZA DEFERIDO
45451/2019 * MARCELO DE OLIVEIRA COSTA DEFERIDO
50022/2019 11340/2020 DROGARIA VILA ALZIRA DE GUARULHOS LTDA ME DEFERIDO
50022/2019 12689/2020 DROGARIA VILA ALZIRA DE GUARULHOS LTDA ME DEFERIDO
54109/2019 * ADRIANA MARIA SANTOS SILVA DEFERIDO
3625/2020 * GR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA DEFERIDO
10107/2020 * ODONTOLOGIA LOPES BONADIA LTDA DEFERIDO
16833/2020 * ONEZIMA CIRINA PIVARO DEFERIDO
18705/2020 * ELZA MOREIRA ROCHA DEFERIDO
27467/2020 * CARLA COSTA MARTINS DEFERIDO

EDITAL N° 385/2020   09/09/2020
P.A OA. REQUERENTE DESPACHO
19506/2005 54208/2016 LABORATORIO AVAMILLER DE COSMETICOS LTDA DEFERIDO
19506/2005 14474/2017 LABORATORIO AVAMILLER DE COSMETICOS LTDA DEFERIDO
9161/2008 4582/2020 ANDRE PALOCZY DEFERIDO
9161/2008 40093/2018 ANDRE PALOCZY INDEFERIDO
9164/2008 4583/2020 MARIA CRISTINA ORTIZ DEFERIDO

EDITAL N° 386/2020   09/09/2020
P.A OA. REQUERENTE DESPACHO
17443/2004 11341/2020 DROGARIA SAO PEDRO DE VILA GALVAO LTDA EPP DEFERIDO
17443/2004 11342/2020 DROGARIA SAO PEDRO DE VILA GALVAO LTDA EPP DEFERIDO
17443/2004 11343/2020 DROGARIA SAO PEDRO DE VILA GALVAO LTDA EPP DEFERIDO
15226/2010 11715/2020 MIYAFARMA DROGARIAS LTDA DEFERIDO
18882/2014 23610/2019 CENTRO DE ESTETICA SPA ECLIPSE EIRELI DEFERIDO
49484/2014 22157/2019 FARINA GOMES DE ALMEIDA DEFERIDO
55868/2014 * CICERO CANDIDO DE SOUZA DEFERIDO
55868/2014 31571/2016 CICERO CANDIDO DE SOUZA INDEFERIDO
55868/2014 28325/2017 CICERO CANDIDO DE SOUZA INDEFERIDO
55868/2014 28608/2018 CICERO CANDIDO DE SOUZA INDEFERIDO
55868/2014 22823/2018 CICERO CANDIDO DE SOUZA INDEFERIDO
8720/2020 * EM DOS SANTOS TRAILLER DEFERIDO
9605/2020 * LUCAS LACERDA AMANCIO DEFERIDO
11519/2020 * SEBASTIAO SILVA LOBO DEFERIDO
17506/2020 * CARLA CRISTINA MARQUES PAES CARRAPATO DEFERIDO
17628/2020 * MARINEZ MOREIRA DOS SANTOS DEFERIDO
17681/2020 * NUTRI LINE REFEICOES LTDA DEFERIDO
18470/2020 * MICHEL LAZARO RODRIGUES MARQUES DEFERIDO
18483/2020 * DANILO CARDOSO DE BARROS DEFERIDO

EDITAL N° 387/2020   10/09/2020
P.A OA. REQUERENTE DESPACHO
14253/2019 * SENDAS DISTRIBUIDORA SA DEFERIDO
19195/2019 * MAPRON TRANSPORTES LTDA DEFERIDO
66782/2019 * CLINICA ESCOLA DE SAUDE UNINASSAU LTDA DEFERIDO
8421/2020 * AMORE AL DENTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA DEFERIDO

EDITAL N° 388/2020 – 10/09/2020
P.A OA. REQUERENTE DESPACHO
30913/2020 * TERMO DE DESINTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO 46/20 LAVRADO

EM 08/09/2020
FRANCISCO WIRIS DOS SANTOS RESTAURANTE
AV SUPLICY, 223 – JD SANTA MENA DEFERIDO

EDITAL N° 389/2020   11/09/2020
P.A OA. REQUERENTE DESPACHO
13257/2007 4314/2020 SANCARGO LOGISTICA DE CARGAS LTDA DEFERIDO
47495/2009 47586/2019 STEPHAINE VALERE DE SOUZA ME DEFERIDO
30316/2012 17916/2019 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE DEFERIDO
50738/2014 4421/2020 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA DEFERIDO
50738/2014 8319/2020 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA DEFERIDO
54215/2014 2303/2020 MAXX PRIME TRANSPORTES E SERVICOS LTDA EPP DEFERIDO
56501/2016 24735/2019 ROSE CLER YKUMI MATSUDA SUZUKI DEFERIDO
30090/2020 * CR DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA DEFERIDO

EDITAL N° 390/2020   11/09/2020
P.A OA. REQUERENTE DESPACHO
29251/2007 46482/2018 SEVERINO MANOEL DE ALMEIDA DEFERIDO
21842/2012 21252/2019 AUREA ODONTOLOGIA SS LTDA DEFERIDO
55889/2017 * MICHELE CRISTINA RAMOS VENDRAME DEFERIDO
55889/2017 20940/2018 MICHELE CRISTINA RAMOS VENDRAME DEFERIDO
17116/2013 42090/2018 VIVIAN MATHIAS GUGLIELMI TANAKA DEFERIDO
52203/2014 18083/2018 AUREA ODONTOLOGIA SS LTDA DEFERIDO
26272/2016 42092/2018 VIVIAN MATHIAS GUGLIELMI TANAKA DEFERIDO
32170/2018 * AUREA ODONTOLOGIA SS LTDA DEFERIDO
32170/2018 21251/2019 AUREA ODONTOLOGIA SS LTDA INDEFERIDO
46552/2018 * CLINICA ESCOLA DE SAUDE UNINASSAU LTDA DEFERIDO
61093/2019 * REGINA ASCENCAO PEQUENEZA DEFERIDO

69312/2019 * MARIA MARGARIDA EVANGELISTA DOS REIS DEFERIDO
EDITAL N° 391/2020   11/09/2020

P.A OA. REQUERENTE DESPACHO
26377/2003 7517/2020 DJANIRA FERREIRA DA SILVA DEFERIDO
47705/2008 9163/2020 JOSEMY MACEDO DE SANTANA DEFERIDO
45930/2011 6575/2020 ELAINE PUGLIA OGATA DEFERIDO
68262/2013 9142/2020 CELINA QUEIROZ DE CASTRO DEFERIDO
1130/2014 * CEAG ADMINISTRADORA LTDA EPP DEFERIDO
1130/2014 46485/2016 CEAG ADMINISTRADORA LTDA EPP DEFERIDO
1130/2014 46494/2016 CEAG ADMINISTRADORA LTDA EPP DEFERIDO
20174/2014 11790/2020 TERESA CRISTINA DA COSTA ANDRADE ZONTA MELANI DEFERIDO
28848/2017 9893/2020 CLI CENTRAL DE LOGISTICA INTEGRADA EIRELI DEFERIDO

EDITAL N° 392/2020   11/09/2020
P.A OA. REQUERENTE DESPACHO
8607/2004 11406/2020 PHIBRO SAUDE ANIMAL INTERNACIONAL LTDA DEFERIDO
8607/2004 11508/2020 PHIBRO SAUDE ANIMAL INTERNACIONAL LTDA DEFERIDO
8607/2004 22767/2019 PHIBRO SAUDE ANIMAL INTERNACIONAL LTDA INDEFERIDO
50230/2007 6505/2019 ANA PAULA MONTEIRO IORI DEFERIDO
50230/2007 7222/2019 ANA PAULA MONTEIRO IORI DEFERIDO
7898/2009 24248/2018 FABRIMA MAQUINAS AUTOMATICAS LTDA DEFERIDO
7898/2009 24249/2018 FABRIMA MAQUINAS AUTOMATICAS LTDA DEFERIDO
7898/2009 24253/2018 FABRIMA MAQUINAS AUTOMATICAS LTDA DEFERIDO
7898/2009 10632/2019 FABRIMA MAQUINAS AUTOMATICAS LTDA DEFERIDO
7898/2009 10636/2019 FABRIMA MAQUINAS AUTOMATICAS LTDA DEFERIDO
16037/2011 9601/2020 INTERMODAL BRASIL LOGISTICA LTDA DEFERIDO
5072/2020 * ULTRAPOP COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA DEFERIDO
5072/2020 8554/2020 ULTRAPOP COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA DEFERIDO
5072/2020 8779/2020 ULTRAPOP COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA DEFERIDO
5072/2020 9885/2020 ULTRAPOP COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA DEFERIDO
5072/2020 11891/2020 ULTRAPOP COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA DEFERIDO
5072/2020 11892/2020 ULTRAPOP COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA DEFERIDO

EDITAL N° 393/2020   15/09/2020
P.A OA. REQUERENTE DESPACHO
27055/2003 17290/2019 WAGNER JOZSA CALMON DEFERIDO
17603/2004 47285/2018 PLINIO YOSHIDA DEFERIDO
20632/2004 7126/2019 LUIS MANOEL DA SILVA DEFERIDO
45768/2008 10343/2020 SYNERGY LOGISTICA LTDA DEFERIDO
45768/2008 10344/2020 SYNERGY LOGISTICA LTDA DEFERIDO
45768/2008 10345/2020 SYNERGY LOGISTICA LTDA DEFERIDO
49049/2008 4911/2020 UBIRAJARA MARTINS NETO DEFERIDO

EDITAL N° 394/2020   15/09/2020
P.A OA. REQUERENTE DESPACHO
51374/2010 41741/2019 DROGARIA SAO PAULO SA DEFERIDO
51374/2010 42094/2019 DROGARIA SAO PAULO SA DEFERIDO
51374/2010 46608/2019 DROGARIA SAO PAULO SA DEFERIDO
51374/2010 46610/2019 DROGARIA SAO PAULO SA DEFERIDO
51374/2010 46611/2019 DROGARIA SAO PAULO SA DEFERIDO
51374/2010 507/2020 DROGARIA SAO PAULO SA DEFERIDO
51374/2010 508/2020 DROGARIA SAO PAULO SA DEFERIDO
51374/2010 509/2020 DROGARIA SAO PAULO SA DEFERIDO
49214/2011 12087/2016 ALEX DE SOUZA PINTO EPP DEFERIDO
49214/2011 38856/2019 ALEX DE SOUZA PINTO EPP DEFERIDO
49214/2011 527/2020 ALEX DE SOUZA PINTO EPP DEFERIDO
30363/2012 17918/2019 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE DEFERIDO
30363/2012 17919/2019 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE INDEFERIDO
59725/2012 47036/2018 EDUARDO KENJI KIMURA DEFERIDO

EDITAL N° 395/2020   15/09/2020
P.A OA. REQUERENTE DESPACHO
20592/2014 * DEVILLE HOTEIS E TURISMO LTDA DEFERIDO
20592/2014 48400/2016 DEVILLE HOTEIS E TURISMO LTDA DEFERIDO
20592/2014 48402/2016 DEVILLE HOTEIS E TURISMO LTDA DEFERIDO
20592/2014 46258/2017 DEVILLE HOTEIS E TURISMO LTDA DEFERIDO
1689/2015 10372/2020 CAMILA BATISTA AKIYAMA DROGARIA ME DEFERIDO
11168/2015 48196/2017 CIRURGICA GUARULHOS EIRELI ME DEFERIDO
59020/2015 28933/2018 UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DEFERIDO
59020/2015 28931/2018 UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DEFERIDO
59020/2015 36688/2018 UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DEFERIDO
59020/2015 36689/2018 UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DEFERIDO
15571/2017 34189/2018 NELSON MASSAMI SANEMATSU CLINICA MEDICA DEFERIDO
10996/2019 * TONDELLI CLINICA ODONTOLOGICA LTDA ME DEFERIDO
11014/2019 * TONDELLI CLINICA ODONTOLOGICA LTDA ME DEFERIDO
14768/2019 * PASCOAL OSAMU SANDAY DEFERIDO
9329/2020 * GRAN SABOR ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA DEFERIDO
11556/2020 * CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA DEFERIDO
13014/2020 * LEONARDO PINHEIRO SILVA DROGARIAS DEFERIDO
24291/2020 * ROSA MARIA DA SILVA SANTOS DROGARIA LTDA DEFERIDO
26794/2020 * GAT LOGISTICA LTDA DEFERIDO
27728/2020 * BELLAUNA PERFUMARIA LTDA DEFERIDO

EDITAL N° 396/2020   15/09/2020
P.A OA. REQUERENTE DESPACHO
5816/2008 4998/2020 EDUARDO PEREIRA DEFERIDO
25798/2008 23987/2018 KATIA MAYUMI HINO DEFERIDO
35040/2008 36552/2018 ADRIANA MUGUINDA KUNIYOSHI DEFERIDO
50862/2015 1176/2019 CM SOUSA ODONTOLOGIA ME DEFERIDO
66375/2015 * APARECIDA SUNTAK DANIEL DEFERIDO
14356/2017 * LUIZ PENCO BAR ME DEFERIDO
9696/2018 * CLINICA SETTE SOLUCOES EM SAUDE LTDA ME DEFERIDO
10678/2020 * HELIO PIRES DE CARVALHO DEFERIDO
18385/2020 * MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DEFERIDO
18390/2020 * MAURICIO RODRIGUES OLIVEIRA DEFERIDO

EDITAL N° 397/2020   15/09/2020
P.A OA. REQUERENTE DESPACHO
74343/2018 * M A DE SOUZA MEDICAMENTOS ME INDEFERIDO
29063/2020 * UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CUMBICA DEFERIDO
30185/2020 * FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR FURP DEFERIDO
30187/2020 * FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR FURP DEFERIDO
60098/2008 12850/2020 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUARULHOS DEFERIDO
60098/2008 12851/2020 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUARULHOS INDEFERIDO
67316/2018 * GUARUMAXI COLETA LABORATORIAL LTDA INDEFERIDO
83027/2019 * DANILO NOGUEIRA DOS SANTOS INDEFERIDO
18995/2020 * DIAS ENTREGADORA LTDA INDEFERIDO

EDITAL N° 398/2020   15/09/2020
P.A OA. REQUERENTE DESPACHO
13072/2014 26091/2019 HIRAHARA ODONTOLOGIA LTDA ME

Atendimento de NP 32047/2018 e NP 32048/2018 INDEFERIDO
68653/2018 * SELETA FRUTAS COMERCIO LTDA EPP

Prorrogação de Prazo de NP 31909 INDEFERIDO
24227/2020 * SB FARMA LTDA

Cancelamento de AI 23575 DEFERIDO
13477/2020 * ANTONIO GOMES PEREIRA LAVRAS ME

Cancelamento de NP 34775 DEFERIDO

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:
AMERICA NET LTDA
CNPJ: 01.778.972/0001-74
CONTRATO: 21101/2016 - CGLC – Secretaria da Saúde
EMPENHO: 4348/2020, 4349/2020 e 4351/2020
LIQUIDAÇÃO: 29672/2020, 29674/2020, 29675/2020, 29677/2020, 29679/2020, 29682/2020, 29684/2020, 29685/
2020, 29686/2020 e 29688/2020
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OBJETO: Prestação de serviços telefônicos com sistema de gravações para a central de atendimento do
SAMU.
VALOR: R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais). Referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde.
NOTA FISCAL: 1430511, 1430512, 1495016, 1496103, 1595083, 1595084, 1675101 e 1675102
PERÍODO: Maio/2020, Junho/2020, Julho/2020 e Agosto/2020
EXIGIBILIDADE: 10/07/2020, 11/08/2020, 10/09/2020 e 09/10/2020
JUSTIFICATIVA: Trata-se de prestação de serviços telefônicos com sistema de gravações para a central de
atendimento do SAMU e sua falta prejudicaria o bom andamento dos serviços.
PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE GUARULHOS S/A PROGUARU
CNPJ: 51.370.575/0001-37
CONTRATO: 36601/2019 - DLC – Secretaria da Saúde
EMPENHO: 5008/2020
LIQUIDAÇÃO: 30107/2020
OBJETO: Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial das áreas físicas internas e
externas das unidades de saúde do município de Guarulhos.
VALOR: 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais). Referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde.
NOTA FISCAL: 6357
PERÍODO: Agosto/2020
EXIGIBILIDADE: 13/10/2020
JUSTIFICATIVA: Trata-se de serviços de limpeza nas dependências das unidades de saúde e Secretaria de
Saúde. A falta de pagamento impossibilitaria a continuidade dos serviços prejudicando o atendimento nas
unidades da rede municipal do SUS.

PORTARIA 023/2020-SF
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, que dispõe sobre procedimento de novas
contratações e prorrogações de contratos em vigor no âmbito da Secretaria da Fazenda; o Secretário Municipal
da Fazenda, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art.1º - Designar os servidores abaixo como gestores e fiscais e seus respectivos suplentes que ficarão
responsáveis pela fiscalização do contrato da Empresa:

Art.2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir da publicação.

DEPARTAMENTO DE RECEITA MOBILIÁRIA
DESPACHOS PROFERIDOS PELA CHEFIA DA DIVISÃO TÉCNICA DE RECEITA MOBILIÁRIA

PROCESSO DEFERIDO PARCIALMENTE EM 26/03/2020
55108/18 – LUIZ GUSTAVO FOGAÇA
PROCESSO INDEFERIDO EM 28/05/2020
13813/19- JOSE LUIS RODRIGUES
PROCESSO DEFERIDO EM 28/05/2020
20104/17- CONDOMINIO EDIFICIO PAPOULA
60600/18 – CONDOMINIO RESIDENCIAL CIDADE CALBO
PROCESSO INDEFERIDO EM 03/06/2020
43156/17 – MARCOS DA CONCEIÇÃO SANTOS
70908/19 – JR MAIA CONFECÇÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME
PROCESSO DEFERIDO EM 03/06/2020
54369/18 – BANCO BRADESCO SA
54372/18- BANCO BRADESCI SA
23648/19 – CLEBER BERNARDONI
26906/19 – ANTONIO ROQUE DA SILVA
PROCESSO DEFERIDO PARCIALMENTE EM 03/06/2020
19837/19 – GERMANO ALCANTARA MENEZES
PROCESSO NEGADO CONHECIMENTO EM 03/06/2020
29465/19 – MIGUEL DE AVILA CARAÇA
PROCESSO DEFERIDO EM 16/06/2020
05981/20 – EDCARLOS SUZUKI ME
PROCESSO DEFERIDO PARCIALMENTE EM 16/06/2020
66284/17- VUL ADMINISTRADORA E INCORPORADORA LTDA.
PROCESSO DEFERIDO PARCIALMENTE EM 17/06/2020
24192/18 – MENDES DISTRIBUIDORA DE TABACOS LTDA ME
44960/19 – WELLINGTON JOSE DOS SANTOS
PROCESSO INDEFERIDO EM 17/06/2020
51574/19 – THAIS FERREIRA MODA EPP
60600/17 – IGREJA PENTECOSTAL MOVIMENTO MISSIONARIO
61504/17 – IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO JD JACI LOUVANDO AO SENHOR
63685/17- IGREJA EVANGELICA PENTECOSTAL CORPO DE CRISTO
66492/17 – ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE BOM SUCESSO
PROCESSO DEFERIDO EM 17/06/2020
22327/18 – GRO PARK SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO EIRELI
23949/18 – CASA DO NORTE IBICARAI LTDA. ME.
24097/18 – PARANA DISTRIBUIDORA DE HORTI FRUTI LTDA.
24351/18 – RAUL ANTONIO DE ALMEIDA ME
26030/18 – MJ SOLUTIONS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INF. LTDA.
48766/19 – LAURO CESAR LOPES
51769/19 – JOSE SANTOS DA SILVA
PROCESSO DEFERIDO EM 18/06/2020
60906/17 – IGREJA PENTECOSTAL JESUS REI ETERNO
45482/18 – MAURO ALEXANDRE BARBOSA BORDINI
24399/19 – MARIA APARCEIDA FERREIRA DOS SANTOS
44649/19 – MARCELO SOUZA DA PAIXÃO
52268/19 – JOSE ROBSON SILVA
17345/20 – JOEL DOS SANTOS
PROCESSO INDEFERIDO EM 18/06/2020
61139/16 – RIOLIZ COMERCIO DE ESQUADRIAS E MONTAGENS LTDA. ME.
61723/17 - IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO RESPLENDOR DA PAZ
61736/17 – IGREJA MINISTÉRIO COLUNA DE FOGO NO BRASIL
02233/18 – RIFRAN GESTÃO E NEGOCIOS EIRELI ME
36438/19 – LILIAN CARLA FERREIRA
PROCESSO DEFERIDO PARCIALMENTE EM 18/06/2020
62720/16 – CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS SA
62721/16 - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS SA
PROCESSO ADITADO EM 18/06/2020
29934/17 – ANTONIO DA CRUZ MORAES
PROCESSO DEFERIDO PARCIALMENTE EM 23/06/2020
62718/16 – CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS SA
PROCESSO DEFERIDO EM 25/06/2020
54885/19 – RAFAEL CHAVES MOREIRA
57868 /19 – RAPH LANATOVITZ GUMMERSBACH
63760/19 – JOSE DOS SANTOS ANDRADE
PROCESSO DEFERIDO PARCIALMENTE EM 29/06/2020
03551/17 – CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS SA
PROCESSO DEFERIDO EM 09/07/2020
56298/18 – MARCELO ANTONIO VIDON DE CARVALHO
07194/20 – BENEDITO PEREIRA ABRANTES
PROCESSO NEGADO CONHECIMENTO EM 03/07/2020
86343/19 – RUBENS VALERIO
PROCESSO INDEFERIDO EM 03/07/2020

39217/18 – ENZO METAIS COMERCIAL LTDA EPP
PROCESSO DEFERIDO PARCIALMENTE EM 03/07/2020
24194/18 – FACILE VIAGENS E TURISMO LTDA.
PROCESSO DEFERIDO 03/07/2020
40809/19 – ROSELI SILVA DE AZEVEDO
PROCESSO DEFERIDO PARCIALMENTE EM 21/07/2020
24990/19- ABB LTDA.
PROCESSO DEFERIDO EM 23/07/2020
42448/19 – WALL AIR SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.
PROCESSO DEFERIDO EM 27/07/2020
24238/18 – NEWPOWER SISTEMAS DE ENERGIA SA
26416/18 – SC DE MATOS PUBLICAÇÕES ME
36431/18 – SILUCLA REPRESENTAÇÕES LTDA.
15522/19 – LAERCIO LEONARDO SILVA ME.
25727/19 – REQUISITO RH DO BRASIL EIRELI
27292/19 – BMC BUSINESS GESTÃO ADMINISTRATIVA E COMERCIO LTDA.
30149/19 – PRATATEXTIL COMERCIO E MANUFATURAS DE TAPETES LTDA.
36751/19 – CASA MAJ PEÇAS PARA BICICLETAS LTDA. ME.
48412/19 – VITOR HUGO SALETTI
52562/19 – ELIANE CRISTINE RIBEIRO VALOTTO GOMES
53986/19 – ENGEMAFE AUTOMOÇÃO E CONSULTORIA LTDA. ME.
58138/19 – JORGE XAVIER DOS SANTOS
58563/19 – EGILSON CARLOS DE MENEZES
62880/19 – ANA CELIA AMORIM
63838/19 – ELIUDSON ANUINCIATO DOS SANTOS
64184/19 – DIEGO RODRIGUES XAVIER
64287/19 – RICARDO SILVA LEIBHOLZ
64511/19 – ROGERIO VITOR
64794/19 – RAUL DE ARAUJO SOARES NETO
64903/19 – SERGIO RICARDO GONÇALVES
66210/19 – MERCADINHO BELINO LTDA.
66798/19 – PEDRO SILVA ALVES
71070/19 – PAULO RAFAEL LEITÃO DE ALMEIDA FRANCISCO
71262/19 – RODRIGO MARTINS DE SÃO JOSE MEDEIROS
73000/19 – EMERSON WILLIAM CAZAROTTI
76645/19 – CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS
77158/19 – GAN TELL TELEFONES LTDA.
77744/19 – ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
80869/19 – MUGUEN COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS ELETRICOS E INFORMÁTICA LTDA.ME.
90519/19 – ALESSANDRA BORGES DE OLIVEIRA KAGOHARA
90628/19 - DANILAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
90749/19 – JOSI APARECIDA DOS SANTOS
01615/20 – BBL COMERCIO DE PEÇAS LTDA.
01636/20 – SEM PARAR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME
03965/20 – GRANGEIA’S ACABAMENTOS GRAFICOS
07181/20 – M PIZANI ROUPAS E ACESSORIOS EIRELI
08059/20 – ANTONIA IARA CARREIRA DE ALMEIDA LIMA
12750/20 – DAMIÃO MANOEL DE LIRA ME.
PROCESSO DEFERIDO PARCIALMENTE EM 28/07/2020
16892/16 – HAMER AHMED KADDOURAH
51897/18 - ANTONIO SEBASTIÃO MONTEIRO
05556/19 – YVANY WOSNIAK DOS SANTOS
18741/19 – MC MARQUES ME.
19586/19 – TRANSPORTADORA TRANSLITZ LTDA.
23898/19 – NEMIAS DE OLIVEIRA
35642/19 – EDER NUNES BRANDÃO
39588/19 – FERNANDO SOUTO DA SILVA
46238/19 – ALEXANDRE FERREIRA DE CARVALHO
47636/19 – ANTONIO CARLOS RAMOS DOS SANTOS
54325/19 – ELAINE MORAES DE LIMA
60847/19 – JOÃO CRUZ LIMA SANTOS
61697/19 – ADEMILSON CAVALCANTI DE LIMA
71415/19 – EDMILSON PINTO PALMAS
78132/19 – CARLOS JOSE DA SILVA
85979/19 – ENAÊ LUCIENE RICCI MAGALHÃES
89093/19 – ALINE COSTA NEVES DE ANDRADE
PROCESSO DEFERIDO PARCIALMENTE EM 29/07/2020
53956/19 – EGT SOLUTION ELETRICA E COMERCIAL LTDA.
PROCESSO DEFERIDO PARCIALMENTE EM 30/07/2020
15734/18 – ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PROCESSO DEFERIDO EM 30/07/2020
66034/17 – FRANCISCO DE SOUZA ME
57552/18 – NOEBERTO DE SOUZA
PROCESSO INDEFERIDO EM 31/07/2020
59621/13 –VERO SANTA ISABEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.
PROCESSO DEFERIDO EM 31/07/2020
09347/19 – DJ PRODUÇÕES FOTO E FILMAGENS LTDA ME.
PROCESSO INDEFERIDO EM 10/08/2020
90712/19 – COTRAMA ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.
PROCESSO DEFERIDO EM 20/08/2020
50829/18 – MARLY AKEMI SOGA
04224/19 – SUPRIVIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA DEMARCAÇÃO
19596/19 – FABIO RICARDO MAGALHÃES LEMOS
19644/19 – JOSE APARECIDO LOPES DA SILVA
19682/19 – MARCIO APARECIDO ALVES
19882/19 – CLIMERIO HINOTO
19904/19 – EDSON RIBEIRO
19912/19 – LEANDRO DALAFINA
20171/19 – MOISES JOSE DOS SANTOS
23539/19 – ISAAC BATISTA DA SILVA
48165/19 – DIVINO DA CONCEIÇÃO BRASILINO
73936/19 – HELLEN CRISTINA DIAS ROCHA
PROCESSO DEFERIDO PARCIALMENTE EM 20/08/2020
58388/18 – MARCOS SOUZA SILVA
PROCESSO DEFERIDO PARCIALMENTE EM 21/08/2020
25803/20 – PROCURADORIA DA DIVIDA ATIVA E DE EXECUTIVOS DE VALORES EXPR.
PROCESSO INDEFERIDO EM 26/08/2020
45359/19 – SERGIO OLIVEIRA FARIAS
PROCESSO NEGADO CONHECIMENTO EM 26/08/2020
18495/17-TIBERIO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO SA
PROCESSO INDEFERIDO EM 30/08/2020
90713/19 – COTRAMA ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.
PROCESSO DEFERIDO EM 31/08/2020
19527/19 – EDSON JOSE DA SILVA
19717/19 – CIDALVA PEREIRA DA LUZ
19721/19 – ADRIANO DE OLIVEIRA CAVALCANTE FERREIRA
19958/19 – MARCELO GALVANI DE SOUZA
19973/19 –KAIQUE DE OLIVEIRA
19975/19 – JOSE BARRETO DOS SANTOS
19990/19- JOSE DOMINGOS DE PASSOS
19991/19 –ANDERSON DUARTE RODRIGUES FREITAS
19993/19 – DIEGO TAVARES DE MELO
20024/19 – DANIELA PAREJA FRANCHI
20031/19 – SANTIAGO DE ALMEIDA LOURENÇO
20090/19 – JOSAFA NERES AMORIM
20415/19 – JORGE DOMINGUES ALVES
08907/20- NANCY NOVAES TEIXEIRA
13106/20 –VIRGINIA MENDES ENGLER
19279/20 – BARBARA ELOA SANTANA PINTO
PROCESSO DEFERIDO EM 03/09/2020
44177/19 –PIA MARIA POLAK
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PROCESSO INDEFERIDO EM 03/09/2020
57619/19 – SERGIO OLIVEIRA FARIAS SUCATAS
PROCESSO DEFERIDO EM 03/09/2020
02421/20 – GABARITO ASSESSORIA INDUSTRIAL PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO
15558/20 – MARIA DO CARMO SANTOS SILVA
16039/20 – LIVI COMERCIO DIGITAÇAO DE DADOS LTDA ME.
16421/20 – MA DE SOUZA DIAS PIZZARIA E LANCHONETE
18611/20 – ERIVALDO BRAZ DE LIMA
19087/20 – RAULINO ALVES DE OLIVEIRA ME
PROCESSO DEFERIDO EM 04/09/2020
49720/18 – JR DA SILVA VEÍCULOS ME
16558/19 – MARCO AURELIO DE LOURENÇO ESTACIONAMENTO ME.
20055/19 – BRUNO HENRIQUE PASSOS
20156/19 – NEI CHARLES PINTO
20379/19 – JOSE SANCHES MARQUES
20547/19 – MARCUS VINICIUS SILVA DELLA COLETA
27356/19 – JAVIER ARTURO CUPITICONA TOLA ME
PROCESSO DEFERIDO EM 08/09/2020
64439/18- ROBERTO DOS SANTOS TEIXEIRA
44955/19 – GLAUCO RODRIGUES LEOPOLDINO
45623/19 – FUNDAÇÃO JOÃO PAULO II
74214/19 – NATHALIA MAFORT MATOS ME.
PROCESSO INDEFERIDO EM 08/09/2020
27265/19 – QATAR AIRWAYS

DEPARTAMENTO DO TESOURO
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,
para conhecimento público, as justificativas dos pagamentos que serão efetuados fora da ordem cronológica
de pagamento aos seguintes credores:”
CVS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS DE CARTÕES EIRELI
CNPJ: 04.728.183/0001-17
PROCESSO ADMINNISTRATIVO: 26815/2020 – Secretaria de Educação
EMPENHOS: 12890/2020 e 12892/2020
OBJETO: Fornecimento cestas básicas
Nota Fiscal Qtde. Descrição Valor Unit. R$
1.876.885 1445 Cesta Básica 45,78
1.876.890 10053 Cesta Básica 45,78
1.877.474 10064 Cesta Básica 45,78
1.878.228 10051 Cesta Básica 45,78
1.878.955 10120 Cesta Básica 45,78
1.879.609 10291 Cesta Básica 45,78
1.883.151 10083 Cesta Básica 45,78
1.883.712 10022 Cesta Básica 45,78
1.884.703 8643 Cesta Básica 45,78
1.885.811 10024 Cesta Básica 45,78
1.886.473 9950 Cesta Básica 45,78
1.887.532 10730 Cesta Básica 45,78
VALOR: R$ 5.103.371,28 (cinco milhões cento e três mil trezentos e setenta e um reais e vinte oito centavos)
referente a recursos vinculados – Secretaria de Educação
EXIGIBILIDADE: 01/10/2020
JUSTIFICATIVA: Trata se o presente expediente de solicitação de pagamento, frente ao fornecimento de
Cestas Básicas, distribuídos ponto a ponto, exclusivamente, nas Unidades Escolares desta Municipalidade e
Entidades Parceiras. O fornecimento de cestas básicas se deu no mês de agosto do presente ano, em
decorrência de proteção para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do Coronavírus (COVID19), visando suprir parte das necessidades nutricionais dos alunos da Rede
Municipal em situação de vulnerabilidade

E para constar eu, (MAURÍCIO SEGANTIN), Chefe de Gabinete do Prefeito, respondendo cumulativamente
pelo Departamento de Relações Administrativas, tornei público o presente Diário Oficial.

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 23371
O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, PROFESSOR JESUS, usando das atribuições que lhe são
conferidas em lei, CONCEDE, aos servidores abaixo discriminados:
ANA CAROLINA ORTIZ (cód. 23059), Analista Legislativo V, Área Administrativa, de provimento efetivo,
15(quinze) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 06/07/2020 a 20/07/2020 - Proc. n.º 1.498,
de 07/07/2020;
CAROLINE APARECIDA GRILLO LUCCHESI (cód. 23513), Técnico Legislativo A – Área Assistente de
Produção, de provimento efetivo, 01 (um) dia de licença para tratamento de saúde, em 04/09/2020 - Proc. n.º
1.908 de 04/09/2020;
DANIEL DA SILVA ARAGÃO (cód. 23012), Consultor Legislativo - Repór ter Fotográfico, de provimento
efetivo, 109 (cento e nove) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 18/02/2020 a 05/06/2020
- Proc. n.º 575, de 19/02/2020;
JADE MARTINS NAGANO (cód. 22261), Técnico Legislativo B - V - Área Reprografia, de provimento efetivo,
52 (cinquenta e dois) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 27/01/2020 a 18/03/2020 – Proc.
nº 3.345 de 30/10/2019 e 90 (noventa) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 03/08/2020 a
31/10/2020, - Proc. nº 1.626 de 03/08/2020;
LADISLAU JOAO MASUTTI NETO (cód. 24972), Assessor Administrativo, em comissão, 14 (quatorze) dias
de licença para tratamento de saúde, no período de 12/08/2020 a 25/08/2020- Proc. n.º 1.689, de 12/08/2020;
LUIZ CARLOS PEREIRA DE LIMA (cód. 23592), Técnico Legislativo A – Área Enfermagem, de provimento
efetivo, 01 (um) dia de licença para tratamento de saúde, em 12/03/2020 - Proc. n.º 938 de 13/03/2020;
MARCELO DE ALBUQUERQUE MONTENEGRO (cód. 23679), Analista Legislativo V, Área Administrativa, de
provimento efetivo, 210 (duzentos e dez) dias de licença para tratamento de saúde, em prorrogação à licença
anterior, no período de 10/03/2020 a 10/10/2020 - Proc. n.º 2.655, de 30/08/2019;
MARIANA LEITE DA MOTA (cód. 23730), Analista Legislativo V, Área Administrativa, de provimento efetivo,
atualmente ocupando a função de Diretor de Gestão de Serviços Terceirizados, NE-1, em comissão, 15 (quinze)
dias de licença para tratamento de saúde, no período de 06/06/2020 a 20/06/2020 - Proc. n.º 1.344, de 08/06/2020;
PAULA MILAT DIAZ (cód. 24871), Assessor Parlamentar de Assuntos Institucionais, NE-0, em comissão, 02 (dois)
dias de licença para tratamento de saúde, no período de 09/03/2020 a 10/03/2020 - Proc. n.º 883, de 10/03/2020;
ROSELI DE OLIVEIRA CRUZ GOMES (cód. 24114), Analista Legislativo, Área Contabilidade, de provimento
efetivo, atualmente ocupando função de Coordenador de Expediente de Contabilidade, NE-1, em comissão, 01
(um) dia de licença para tratamento de saúde, em 12/03/2020 - Proc. n.º 933, de 13/03/2020;
SILVANA MARIA DE SOUZA (cód. 95037), servidor cedido pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, 01 (um) dia
de licença para tratamento de saúde, em 06/03/2020- Proc. n.º 885, de 10/03/2020;
VERA LUCIA JURSYS (cód. 22931), Consultor Legislativo – Repórter fotográfico, de provimento efetivo, 11 (onze)
dias de licença para tratamento de saúde, no período de 14/02/2020 a 24/02/2020 - Proc. n.º 546 de 17/02/2020;

CUMPRA-SE.
Câmara Municipal de Guarulhos, 18 de setembro de 2020.

PORTARIA Nº 23372
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 nº1. 980, de 15/09/2020,
e ainda, considerando a Resolução nº 442, de 05/09/2019, que alteraa 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, RESOLVE tornar sem efeito a Portaria nº 23.369, de 15/09/2020, que diz respeito à
nomeação de DANIELA ARAUJO GENARINI (cód. 25326), RG nº 32.514.049, no cargo de Assistente de
Secretaria de Administração, NE-2, em comissão.

CUMPRA-SE.
Câmara Municipal de Guarulhos, em 18 de setembro de 2020.

PROFESSOR JESUS
Presidente

Publicada na Secretaria da Câmara Municipal de Guarulhos, afixada em lugar público de costume, aos dezoito
dias do mês de setembro 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

CÂMARA MUNICIPAL DE
GUARULHOS - CMG
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