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D. O. Nº 045/2019-GP DE 9/4/2019

Guarulhos, Terça-feira, 9 de Abril de 2019 - Ano XIX - nº 1925

w w w. g u a r u l h o s . s p . g o v. b r

L E I S - D E C R E T O S - P O R TA R I A S
LEIS
Em, 08 de abril de 2019.
LEI Nº 7.709
Projeto de Lei nº 982/2019 de autoria do Poder Executivo.
Institui o Programa de Desligamento Voluntário - PDV aos ocupantes de cargo e emprego público do
quadro de pessoal do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.
O Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso da atribuição que lhe confere o inciso VI do artigo 63 da Lei Orgânica
Municipal, sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE, o Programa de Desligamento
Voluntário - PDV, do servidor estatutário e celetista, com objetivo de possibilitar a melhor alocação de recursos
humanos, propiciar a modernização da Administração e auxiliar no equilíbrio das contas públicas do Município.
Parágrafo único. O Programa de Desligamento Voluntário - PDV terá período de adesão de 15 (quinze) dias,
a contar da publicação desta Lei.
Art. 2º O Programa de Desligamento Voluntário - PDV é de caráter excepcional, temporário e de adesão voluntária.
Art. 3º O Programa de Desligamento Voluntário - PDV enseja quitação plena e irrevogável dos direitos
decorrentes da relação de trabalho.
Art. 4º Considerando que a adesão ao Programa de Desligamento Voluntário - PDV constitui expectativa de direito,
o processo poderá ser interrompido ou encerrado a qualquer tempo, mediante decisão motivada pelo SAAE.
Art. 5º Poderão aderir ao Programa de Desligamento Voluntário - PDV, os servidores estatutários e celetistas
do SAAE, ocupantes de cargo efetivo e emprego público, exceto aqueles que:
I - estejam em estágio probatório;
II - tenham sido condenados a perda de cargo ou emprego público por decisão judicial transitada em julgado;
III - estejam afastados em virtude de licença por acidente em serviço ou para tratamento de saúde conforme
a legislação vigente;
IV - estejam em processo de dispensa por justa causa;
V - estejam em licença de interesses particulares;
VI - detenham estabilidade legal ou garantia de emprego, assegurada por lei, ainda que em período residual, ou
se tratar de estabilidade renunciável, mediante análise pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto, sendo
considerados como detentores de estabilidade legal: membros da Comissão Interna de Prevenção de Acidente
- CIPA, gestante e segurado que tenha sofrido acidente do trabalho, com exceção daqueles que tiverem
interesse em aderir ao programa, abrindo mão da estabilidade, assistido pelo sindicato de classe;
VII - ocupem cargo exclusivamente comissionado;
VIII - estejam afastados em virtude do impedimento de que tratam a alínea “b”, II, do artigo 18, da Lei Federal
nº 8.213, de 24/07/1991, e a alínea “b”, II, do artigo 23, da Lei Municipal nº 6.056, de 24/02/2005.
§ 1º O servidor estatutário e o celetista que participe ou tenha participado de cursos e treinamentos às
expensas do SAAE poderá aderir ao Programa de Desligamento Voluntário - PDV, mediante o ressarcimento das
despesas havidas, a ser compensado quando do pagamento do incentivo, da seguinte forma:
I - integral, se o treinamento estiver em andamento; ou
II - proporcional, na hipótese de ainda não ter decorrido, após o treinamento, período de efetivo exercício
equivalente ao do afastamento.
§ 2º A adesão ao Programa de Desligamento Voluntário - PDV configura a intenção do servidor de rompimento
do vínculo funcional com a administração pública municipal, que se efetivará com a publicação dos atos de
exoneração ou demissão, implicando em renúncia à aposentadoria pelo regime estatutário.
§ 3º Os servidores estatutários e celetistas do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE, que estiverem ou
venham a responder no curso do procedimento do Programa de Desligamento Voluntário - PDV, a sindicância
ou Processo Administrativo Disciplinar cuja pena proposta seja demissão por justa causa e/ou exoneração a
bem do serviço público, poderão nos termos do artigo 1º desta Lei, aderir ao Programa ficando seu deferimento
condicionado à conclusão da sindicância ou trânsito em julgado.
Art. 6º O servidor que aderir ao Programa de Desligamento Voluntário - PDV deverá permanecer em efetivo
exercício até a data da publicação de sua exoneração ou demissão.
Parágrafo único. O ato de exoneração ou demissão dos servidores que tiverem deferida sua adesão ao
Programa de Desligamento Voluntário - PDV será publicado no Diário Oficial do Município.
Art. 7º Ao servidor que aderir ao Programa de Desligamento Voluntário - PDV será concedida indenização, a
título de incentivo financeiro, correspondente a 1,4 (um vírgula quatro) vezes o valor da remuneração mensal
por ano de efetivo exercício na administração pública municipal a serviço do SAAE.
§ 1º Observado o disposto no caput e no § 1º do artigo 8º desta Lei, o cálculo da indenização será efetuado com
base na remuneração a que fizer jus o servidor na data em que for publicado o ato de exoneração ou demissão.
§ 2º Será considerado como tempo de efetivo exercício no serviço público municipal, para os efeitos do
disposto neste artigo, o período em que o servidor esteve em disponibilidade nos termos da Lei Municipal nº
1.429, de 19/11/1968.
§ 3º A indenização de que trata o caput também é devida sobre fração de ano, hipótese em que será calculada
proporcionalmente por mês de efetivo exercício.
§ 4º Os servidores que atenderem às condições para participar do Programa de Desligamento Voluntário - PDV,
poderão preencher o requerimento de intenção que deverá ser encaminhado à Gerência de Administração de
Recursos Humanos - GARH do SAAE, observado o período mencionado no parágrafo único do artigo 1º desta Lei.
§ 5º Para fins de análise da intenção e adesão ao Programa de Desligamento Voluntário - PDV serão adotados
os seguintes procedimentos:
I - a Gerência de Administração de Recursos Humanos - GARH dará suporte ao servidor interessado dos
valores discriminados das verbas rescisórias que serão quitadas no caso de deferimento ao Programa de
Desligamento Voluntário - PDV, de forma a subsidiar a decisão sobre a adesão ao PDV;
II - o servidor que optar pelo Programa de Desligamento Voluntário - PDV e cuja adesão for aceita, o
desligamento será efetivado após a data do deferimento pela Diretoria;
III - a data do desligamento será informada ao interessado pela Gerência de Administração de Recursos
Humanos - GARH da Autarquia;
IV - o cronograma para o desligamento deverá considerar a necessidade de preparar outros funcionários para
assumir as funções de forma a não comprometer os trabalhos da Autarquia;
V - é irretratável a adesão ao Programa de Desligamento Voluntário - PDV, após emissão da portaria.
Art. 8º Considera-se remuneração mensal, para o cálculo do incentivo financeiro, o salário base atual acrescido
das vantagens pecuniárias permanentes e gratificações estabelecidas em lei, à exceção de:
I - diárias;
II - ajuda de custo em razão de mudança da sede ou indenização de transporte;
III - salário-família;
IV - adicional pela prestação de serviço extraordinário;
V - vantagens relativas à natureza ou local de trabalho.
§ 1º Na hipótese de vantagem incorporada à remuneração do servidor em decorrência de determinação judicial,
somente serão computadas, para fins de cálculo da indenização do Programa de Desligamento Voluntário - PDV,
aquelas decorrentes de decisão judicial transitada em julgado, observadas as exclusões previstas neste artigo.
§ 2º A remuneração de que trata este artigo não poderá exceder, a qualquer título, o limite de que trata o inciso
XI, caput , do artigo 37 da Constituição Federal.
Art. 9º Na hipótese de novo ingresso na administração pública municipal, autárquica e fundacional, o tempo de
efetivo exercício no serviço público considerado para apuração do incentivo, nos termos desta Lei, não poderá
ser reutilizado para o mesmo fim ou para a concessão de qualquer benefício ou vantagem sob o mesmo título
ou fundamento idêntico.
Art. 10. O pagamento das indenizações será efetuado mediante depósito em conta corrente, até 10 (dez) dias
do desligamento do servidor.
Art. 11. Além dos incentivos a que se refere o artigo 7º desta Lei, serão pagas, no mesmo prazo estabelecido
no artigo 10, as verbas rescisórias a que o servidor tiver direito, relativas à exoneração/demissão a pedido.

Art. 12. Na hipótese de o servidor possuir débito oriundo da relação de emprego em favor do Serviço Autônomo
de Água e Esgoto, o valor será apurado e compensado dos haveres rescisórios, de forma a garantir a quitação
perante a Autarquia.
Art. 13. Na hipótese prevista no artigo 12 desta Lei, e sendo verificada, após a compensação de valores, a
subsistência de débito por parte do servidor interessado, o valor excedente deverá ser confessado pelo
mesmo, por ato formal de confissão de dívida, consignando-se, dentre outros dados, o exato montante devido
e a forma de pagamento, que poderá ocorrer parceladamente, limitado a 12 (doze) parcelas mensais.
Art. 14. Caberá ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto estabelecer, em cada caso, a data de desligamento
dos servidores que solicitarem a adesão ao Programa de Desligamento Voluntário - PDV, que será realizado em
conformidade com a programação e em consonância com a disponibilidade financeira orçamentária prevista
para a operacionalização do desligamento e o efetivo pagamento.
Parágrafo único. A programação mencionada no caput deste artigo obedecerá ao critério de preferência na
liberação dos pagamentos, em classificação crescente, do menor saldo líquido rescisório até o maior,
necessariamente nesta ordem:
I - servidores aposentados pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS;
II - servidores com idade igual ou superior a 55 (cinquenta e cinco) anos;
III - demais servidores que não se enquadrarem nas hipóteses dos incisos I e II.
Art. 15. Na hipótese de indeferimento da adesão ao Programa de Desligamento Voluntário - PDV, o servidor
interessado poderá apresentar recurso ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto, no prazo de 3 (três) dias úteis
a partir do dia útil seguinte ao da notificação.
Art. 16. Ficam extintos os cargos e empregos vagos em decorrência do desligamento de seus ocupantes, nos
termos desta Lei.
Art. 17. Os casos omissos serão analisados pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto.
Art. 18. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias
próprias, suplementadas se necessário.
Art. 19. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Guarulhos, 08 de abril de 2019.
GUSTAVO HENRIC COSTA
Prefeito

P O RT A R I A S
Em, 9 de abril de 2019.
PORTARIA Nº 805/2019-GP
GUSTAVO HENRIC COSTA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,
EXONERA a pedido, a servidora Juliana de Brito Soares (código 66007), Gestor de Políticas Municipais
(335-3), lotada na SGMSC.
PORTARIA Nº 806/2019-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 34/
2019-SGMSAI06,
SUSTA os efeitos da Portaria nº 1.602/2018-GP, que designou o servidor Itamar Sebastião Ferreira Cipriano
(código 31539), para exercer as funções de Chefe de Divisão Administrativa (351-69), lotada na SGMSAI06.01.
PORTARIA Nº 807/2019-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 77/
2019-SS20,
SUSTA a pedido, a contar de 01.04.2019, os efeitos da Portaria nº 2.297/2018-GP, que designou o servidor
Aparecido Dias (código 18572), para exercer as funções de Supervisão de Setor (277-702), lotado na SS19.04.02.02.
PORTARIA Nº 808/2019-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 34/2019-SGMSAI06,
DESIGNA
Servidor (a): Rogelso Jesus Biella (código 21248) (5939);
Para: Chefe de Divisão Administrativa (351-69), lotada na SGMSAI06.01;
Decorrência: sustação da designação de Itamar Sebastião Ferreira Cipriano.
PORTARIA Nº 809/2019-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 77/2019-SS20,
DESIGNA
Servidor (a): Jardel Ranis Fraga (código 28715) (5975);
Para: Supervisão de Setor (277-702), lotado na SS19.04.02.02;
Decorrência: sustação da designação de Aparecido Dias.
PORTARIA Nº 810/2019-GP
GUSTAVO HENRIC COSTA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,
NOMEIA
Sr. João Batista de Lima;
Para o cargo em comissão: Assessor de Unidade (334-429);
Vaga: exoneração de Ronaldo de Araújo Viegas, tornando-se sem efeito a Portaria n° 781/2019-GP.
PORTARIA Nº 811/2019-GP
GUSTAVO HENRIC COSTA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,
NOMEIA Sr. Walter Denobile – RG 3.353.737-9 - CPF 087.070.578-49;
Para o cargo em comissão: Diretor de Departamento (302-91), lotado na SDHSPD01;
Vaga: criada pela Lei Municipal nº 7.657/2018.
PORTARIA Nº 812/2019-GP
GUSTAVO HENRIC COSTA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,
NOMEIA Sr. Luis Fernando Ribeiro de Castro;
Para o cargo em comissão: Diretor de Departamento (302-54), lotado na SESE04;
Vaga: exoneração de Hamilton Espejo, exonerando-se do cargo que ocupa atualmente.
PORTARIA Nº 813/2019-GP
GUSTAVO HENRIC COSTA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,
NOMEIA Sr. Hamilton Espejo;
Para o cargo em comissão: Assessor Executivo Governamental (323-30);
Vaga: exoneração de Luis Fernando Ribeiro de Castro, exonerando-se do cargo que ocupa atualmente.
PORTARIA Nº 814/2019-GP
GUSTAVO HENRIC COSTA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,
NOMEIA
Sr. Rodnei José Tiago – RG Nº 18841704 CPF Nº 132.847.588-36;
Para o cargo em comissão: Gestor de Políticas Municipais (335-3);
Vaga: exoneração de Juliana de Brito Soares.
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SECRETARIA DE GESTÃO
COMUNICADO Nº. 06/2019-SGE
ASSUNTO: SALDO DE DOTAÇÃO DE HORA-EXTRA
INTERESSADOS: Órgãos municipais
A Secretaria de Gestão, nos termo das disposições contidas na PORTARIA Nº01/2019-SGE, publicada no
Diário Oficial de 22 de Janeiro de 2019, e
CONSIDERANDO os valores pagos a título de hora-extra em Janeiro e Fevereiro/2019,
DIVULGA:
1. O saldo de hora-extra distribuído pelos órgãos municipais conforme quadro a seguir:
Valores em reais

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.
PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DE GESTORES E FISCAIS
PORTARIA Nº 04/2019-SH
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 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.

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
TORNA SEM EFEITO PUBLICAÇÃO
Torna sem efeito as portarias nºs 06, 07, 08, 09 e 010/2019-SM, publicadas no Diário de sexta feira dia 19/03/
2019

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL DE DECISÃO DE RECURSOS Nº 02 /2019-SGE01
O PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA do Concurso Público para Médicos, diversas especialidades
aberto pelo Edital 01/2019SGE01, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO
1 - As decisões proferidas nos recursos interpostos referentes as solicitações de candidatos que
necessitam de condições especiais e de portadores de necessidades especiais, conforme segue:
2 - Lista de solicitação de Condições Especiais;

3 - Lista de solicitação de condições de Portadores de Necessidades Especiais;

4 – O prazo para interposição de recurso será de 3 (três) dias úteis, contados da data da divulgação ou do fato
que lhe deu origem.
5 - Para recorrer, o candidato deverá utilizar o endereço eletrônico www.vunesp.com.br, na página do Concurso
Público, seguindo as instruções ali contidas.

SECRETARIA DE OBRAS
PORTARIA Nº 019/2019- 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.

SECRETARIA DE HABITAÇÃO
PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DE GESTORES E FISCAIS
PORTARIA Nº 03/2019-SH
Considerando o disposto no Decreto Municipal nº 33912, de 16 de janeiro de 2017, que estabelece as

SECRETARIA PARA ASSUNTOS
DE SEGURANÇA PÚBLICA
GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE GUARULHOS
COMANDO GERAL
PORTARIA Nº 011/2019 – SASPGCM
de 04 de abril de 2019.
O Comandante Geral da Guarda Civil Municipal de Guarulhos, 1º Inspetor Messias Pires de Carvalho, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VI, do artigo 34 da Lei Municipal 7657, de 09 de outubro de
2018, que alterou o artigo 198 da Lei Municipal nº 7550 de 19 de abril de 2017, combinado com o disposto na
Lei Federal nº 13.022, de 08 de agosto de 2014;
Considerando que a Guarda Civil Municipal é uma corporação uniformizada e armada pautada nos preceitos da
disciplina e hierarquia, requerendo observância aos princípios e regras constitucionais e legais que regem a
Administração Pública;
Considerando que por meio do esmero e do zelo com os veículos disponíveis, o guarda civil municipal
demonstra a organização da Corporação, o apreço pela natureza de sua atividade, visando enobrecer a classe
e a Instituição que representa;
Considerando que para efetivação desse exercício, necessário se faz o estabelecimento de padrões, fluxogramas
que permitam seqüenciar atos planejando os fins e evitando supressão de etapas,
Estabelece que:
Artigo 1º - Sem prejuízo do tratado em outras normativas, no âmbito da Corporação, esta Portaria fixa os
procedimentos acerca dos cuidados com os veículos utilizados pela Guarda Civil Municipal de Guarulhos,
propriedade ou não do Município;
Artigo 2º - Para fins desta norma, ficam definidos os seguintes conceitos:
I - check-list: relação de itens para inspeção de manutenção de primeiro escalão e anotações;
II - condutor/operador: Guarda C ivil Municipal designado a conduzir viatura, administrativa ou operacional, de
grande, médio ou pequeno porte, podendo ser de veículos automotores de 2 (duas) ou mais rodas, sendo
responsável pela operação dos equipamentos e acessórios pertinentes;
III - conservação: ações corretivas e de manutenção da integridade e da aparência do veículo; e
IV - manutenção de primeiro escalão: ações realizadas pelo condutor/operador visando manter a viatura ou
equipamento em condições de apresentação e funcionamento.
Artigo 3º - O condutor/operador de viatura da Guarda Civil Municipal deverá possuir o Curso de Condução de
Veículos de Emergência – CVE.
§ 1ª - para cumprimento do caput deste artigo, os condutores/operadores de viatura terão prazo até o dia 31/
12/2019 para se adequarem; e
§ 2º - o Tutor Máster do Telecentro Municipal de Guarulhos, providenciará a criação de Turmas para o Curso de
Condução de Veículos de Emergência – CVE, por meio do sistema SENASP/EAD.
Artigo 4º - É de responsabilidade do condutor/operador de viatura:
I - informar de imediato, por escrito, ao Comandante de sua Unidade quando sua habilitação estiver vencida,
suspensa, cassada, ou qualquer outro motivo que o impeça legalmente de conduzir veículos;
II - entregar cópia da habilitação, por meio de documento, para a Seção Administrativa de Controle da Frota SASPGCM00.02.03, imediatamente após renová-la;
III - preencher o relatório do serviço operacional na integra, no que tange ao check-list, preencher o livro de
ocorrências de viaturas, confeccionar parte acerca de danos, avarias, acidentes, dentre outros tangente a
veículos;
§ 1º - As normas de segurança na utilização da viatura e dos equipamentos devem ser seguidas com o máximo
rigor, por todos os ocupantes do veículo.
§ 2º - As viaturas da Corporação deverão ser controladas de forma efetiva quando em utilização, bem como
dos equipamentos. As viaturas deverão ser operadas por condutores/operadores habilitados e capacitados,
visando evitar acidentes ou quebras por imperícia, imprudência ou negligência.
Artigo 5º - Serão verificados na manutenção de 1º escalão os seguintes itens:
I - limpeza do veículo - realizar limpeza simples na parte interna e/ou externa mantendo-o limpo;
II - abastecimento – verificar se o cartão está disponível e havendo saldo, abastecer o veículo quando
possível, mantendo-o com o tanque acima da metade;
III - parte elétrica – fazer verificação visual dos faróis, luzes diversas, sirene e sinais luminosos;
IV - óleos, fluídos hidráulicos e aditivos – verificar níveis e períodos de trocas, inclusive para os filtros, a fim
de mantê-los de forma adequada, apontar sempre em livro a data de troca para futuras verificações;
V - bateria – verificar aperto dos cabos e, se possível, fluído de bateria;
VI - água do radiador e do reservatório do limpador de parabrisa - verificar níveis para mantê-los de forma
adequada;
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VII - freios – verificar o pleno funcionamento e se não há rangidos que possam demonstrar desgastes
desnecessários;
VIII - pneus – verificar condições e calibragem correta;
IX - tensão das correias, corrente, comandos e cabos - fazer verificação visual e tátil;
X - equipamentos de segurança - fazer verificação visual;
XI - documentos – fazer verificação visual do vencimento;
XII - demais componentes e equipamentos da viatura – realizar verificação e executar pequenos reparos
quando possível (exceto para veículos locados); e
XIII - aspecto geral de funilaria, pintura e adesivos – realizar vistoria.
Artigo 6º - Após efetuar as verificações de 1º escalão na viatura, relatar, no início do serviço, no campo de
check-list do Relatório de Serviço Operacional, e no Livro de Ocorrências sobre viaturas, as condições
verificadas, sendo:
I - sem alteração – relatar que não foi verificada qualquer alteração, dano, pane ou problema durante a vistoria,
devendo ao término do relatório, anotar a data, seu nome de guerra, código funcional e assinar; e
II - com alteração – relatar, detalhadamente, quais alterações, danos ou problemas foram constatados,
devendo ao término do relatório, anotar a data, o nome de guerra, código funcional e assinar, bem como, redigir
documento Próprio (Parte), endereçado ao seu superior hierárquico (responsável pela Equipe), detalhando tais
alterações e informando, verbalmente, ao seu superior hierárquico;
Artigo 7º - Para a Viatura que estiver impossibilitada de se locomover por problemas elétricos e/ou mecânicos,
cabe ao condutor/operador da viatura ou responsável de Equipe, além de cumprir o determinado no Artigo 5º e
incisos, deverá:
§ 1º - caso não haja necessidade de guincho, manter a viatura em sua Unidade de origem, devendo ser
informado, de imediato:
I - ao GCOM;
II - a Coordenação e Fiscalização Operacional – CFO; e
III - a Seção Administrativa de Controle da Frota - SASPGCM00.02.03, se ocorrer durante o horário de
expediente e, nos casos em que ocorrerem à noite, finais de semana ou feriados, a referida Seção deverá ser
informada no primeiro dia útil, após a constatação, sendo responsabilidade do Comandante da Unidade a que
a viatura está alocada, ou pessoa que ele determine para essa tarefa.
§ 2º - nos casos em que houver a necessidade de guincho, deverá ser informado de imediato:
I - ao GCOM, que acionará os meios necessários para a retirada da viatura e encaminhamento ao Departamento
de Transportes Internos – DTI e os demais procedimentos administrativos necessários (talão eletrônico,
BOGCM, etc.);
II - a Coordenação e Fiscalização Operacional – CFO; e
III - a Seção Administrativa de Controle da Frota - SASPGCM00.02.03, se ocorrer durante o horário de
expediente e, nos casos em que ocorrerem à noite, finais de semana ou feriados, a referida Seção deverá ser
informada no primeiro dia útil, após a constatação, sendo responsabilidade do Comandante da Unidade a que
a viatura está alocada, ou pessoa que ele determine para essa tarefa.
Artigo 8º - As Viaturas que apresentarem problemas elétricos e/ou mecânicos que tiverem condições segura
de locomoção, o condutor/operador da viatura ou responsável de Equipe, além de cumprir o determinado no
Artigo 5º e incisos, deverão:
I - encaminhar a viatura para a Seção Administrativa de Controle da Frota, no complexo da Vila Tijuco (Rua das
Rosas, s/nº. – Vila Tijuco), no horário de expediente (das 08h00 às 17h00), devendo informar o responsável pela
Seção da Frota, que a viatura já se encontra no pátio do Complexo e os problemas detectados na mesma; e
II - Fica terminantemente proibido encaminhar a viatura diretamente ao Departamento de Transportes Internos
- DTI, salvo nos casos descritos no artigo 7º, Inciso II, ou com autorização da Seção Administrativa de
Controle da Frota.
Artigo 9º - Nos casos em que a viatura estiver envolvida em acidente de trânsito, o condutor/operador ou
encarregado da guarnição, deverá adotar os seguintes procedimentos:
I - adotar medidas operacionais para garantir a segurança dos envolvidos no acidente de trânsito, pedestres,
demais veículos e a fluidez do trânsito;
II - cumprir as determinações da Resolução nº. 001/2015-SN, publicada no Diário Oficial em 27 de janeiro de 2015;
III - encaminhar cópia do BOGCM, BOPC, Requisição de Perícia, R.A.T. à Seção Administrativa de Controle da Frota;
IV - informar de imediato ao GCOM; e
V - Informar de imediato a Coordenação e Fiscalização Operacional – CFO, que determinará, dependendo da
gravidade, outra guarnição para apresentar a ocorrência na Delegacia de Polícia, que também será responsável
pela elaboração do BOGCM.
Artigo 10 - Os cartões de abastecimento de combustível das viaturas em especial, devendo ser utilizado da
seguinte forma:
I - é de responsabilidade condutor/operador verificar a quilometragem correta da viatura, no momento do
abastecimento, informando-o ao frentista ou, se for o caso, digitando-o corretamente no terminal eletrônico
destinado a esse fim;
II - as viaturas “Flex” deverão ser abastecidas com combustível autorizado no momento do abastecimento
pela Seção Administrativa de Controle da Frota – SASPGCM00.02.03, sendo autorizado o abastecimento de
2 (dois) litros de combustível tipo gasolina no reservatório de partida a frio; e
III - o uso do cartão de abastecimento em outra viatura que não seja a que ele foi destinado caracterizará falta grave.
Artigo 11º - Fica terminantemente proibido ao condutor/operador, ou qualquer outro funcionário da GCM ou
desta Secretaria que não pertença a Seção Administrativa de Controle da Frota – SASPGCM00.02.03, alterar,
modificar, retirar danificar a estrutura original do veículo e de seus acessórios.
Artigo 12º - Caberá ao comandante de inspetoria ou unidade, fiscalizar o fiel cumprimento da presente Portaria
pelo Efetivo subordinado ao seu Comando.
Artigo 13º - À Seção Administrativa de Controle da Frota - SASPGCM00.02.03, deverá:
I - relatar por escrito, de forma minuciosa, quando constatar qualquer descumprimento da presente Portaria; e
II - Fiscalizar o cumprimento do artigo 10º, e incisos, devendo, imediatamente, relatar por escrito o seu
descumprimento ao Comando Geral da Corporação.
Artigo 14º - A inobservância e/ou descumprimento por ação ou omissão, do contido na presente Portaria,
poderá gerar sanções administrativas disciplinares, sem prejuízos de ações civil e/ou penal.
Artigo 15º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PORTARIA Nº 012/2019 – SASPGCM
de 04 de abril de 2019.
O Comandante Geral da Guarda Civil Municipal de Guarulhos, 1° Inspetor Messias Pires de Carvalho, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 34 da Lei Municipal n.º 7.657, de 09 de outubro de
2018, e em conformidade com a Lei Federal n.º 13.022, de 8 de agosto de 2014 que regulamenta o § 8º, do
Artigo n.º 144 da Constituição da República Federativa do Brasil de 05 de outubro de 1988;
Considerando a lei Federal n.º 10.826, de 22 de dezembro de 2003, regulamentada pelo Decreto n.º5.123,
de 1° de julho de 2004, em especial ao contido no artigo 43, combinado com o convenio n.º07/2017/SR/
DPF/SP, entre o Município e a Polícia Federal e a Portaria n.º8.925/2018, de 13 de novembro de 2018, da
Polícia Federal que regra as relações relativas ao armamento de fogo;
Considerando que a Guarda Civil Municipal (GCM) é uma Corporação uniformizada e armada pautada nos
preceitos da disciplina e hierarquia;
Considerando que o serviço policial desempenhado pela Guarda Civil Municipal implica no uso de arma de fogo;
Considerando por fim, que segurança pública é serviço essencial e necessita de regulamentação pertinente
para cumprir os princípios constitucionais que regem a administração pública,
RESOLVE:
Art. 1º. Ficam estabelecidos por meio desta Portaria os procedimentos que devem ser adotados nos casos de
disparo de arma de fogo por membros da Corporação estando ou não em serviço.
§ 1º Compete ao GCM, ainda que ocupando cargo ou função de confiança (designado e/ou
nomeado), que efetuar disparo de arma de fogo:
I . – Dar ciência à Central de Atendimento e Despacho – CAD, referente ao ocorrido, no primeiro momento,
assim que possível.
II. – Apresentar-se, imediatamente, após administrada a ocorrência, na Delegacia de Policia da circunscrição
correspondente ao disparo de arma de fogo para que a Autoridade Policial adote as medidas cabíveis.
III. – Confeccionar relatório circunstanciado referente ao fato e, no caso de ser o condutor da ocorrência,
elaborar o Boletim de Ocorrência da Guarda Civil Municipal (BOGCM), devendo entregá-los (relatório e
BOGCM) ao administrativo da Unidade em que estiver lotado após o encerramento da ocorrência.
IV.– Providenciar cópia do Boletim de Ocorrência da Polícia Civil (BOPC) e anexa-lá ao relatório e BOGCM.
§ 2º No caso de disparo de arma de fogo, sendo utilizada munição menos letal, fica dispensado à
apresentação do gcm na Delegacia de Policia, desde que não haja vítima(s) em razão do disparo.
Art. 2º. Compete a Central de Atendimento e Despacho:
§ 1º Disponibilizar o apoio necessário ao guarda civil municipal envolvido no disparo de Arma de Fogo.
§ 2º Informar de imediato à Coordenação e Fiscalização Operacional – CFO, ou na ausência, ao superior
de maior precedência hierárquica, sobre o ocorrido e das providências adotadas até o momento.
Art. 3º. Compete as Unidades de Patrulhamento de Área, Patrulhamento Especializados e
Administrativas:
§ 1º Encaminhar, de imediato, ao Gabinete do Subcomandante, o relatório circunstanciado do GCM,
anexando o BOGCM, devidamente preenchidos, juntamente com a cópia do BOPC, no prazo máximo de
24(vinte e quatro) horas após o recebimento salvo, motivo justificado.
§ 2º Adotar procedimentos para o fiel cumprimento do artigo 2º e o encaminhamento do GCM à entrevista/
avaliação Psicológica, conforme artigo 6º, inciso I, letra a , da presente Portaria.
Art. 4º. Compete ao Subcomandante da Guarda Civil Municipal:
§ 1º Fiscalizar o fiel cumprimento do Art. 3º, § 1º da presente Portaria.
§ 2º Providenciar, de posse dos documentos descritos no Artigo 1º, incisos III e IV:
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I . - Envio de Memorando, anexando cópia dos referidos documentos, à Seção Técnica de Psicologia da
Guarda Civil Municipal – SASP01.01.08;
II. - Envio de Memorando, anexando cópia dos referidos documentos, à Seção Técnica de Armaria e
Controle de Materiais de Uso Operacional – SASPGCM00.02.04; e,
III. - Encaminhar o original do Relatório Circunstanciado, cópia do BOGCM e BOPC ao Comando Geral da GCM.
Art. 5º. Compete a Seção Técnica de Psicologia da Guarda Civil Municipal – SASP01.01.08:
§ 1º Providenciar, de posse dos documentos descritos no Artigo 4º, § 2º, inciso I, junto ao Gabinete do
Subcomandante:
I . - O agendamento de entrevista e/ou avaliação Psicológica do gcm envolvido na ocorrência, no prazo
máximo de três (3) dias úteis ao recebimento dos documentos salvo, motivo justificado;
II. - No caso de não comparecimento do gcm na data agendada, informar, imediatamente, ao Gabinete do
Subcomandante a respeito; e,
III. - Emitir relatório, conforme as normas técnicas da Psicologia, com parecer, de forma a subsidiar o
Comando Geral na tomada de decisão.
Art. 6º. Compete a Seção Técnica de Armaria e Controle de Materiais de Uso Operacional –
SASPGCM00.02.04:
§ 1º De posse dos documentos descritos no Artigo 4º, § 2º inciso II, adotar procedimentos para
acompanhar o andamento dos trâmites junto à Unidade Policial e/ou Judiciária quanto à liberação e retirada
da arma de fogo.
§ 2º Adotar procedimentos de forma a manter o Comandante Geral informado sobre o andamento dos
processos, subsidiando-o na tomada de decisões. O descumprimento do contido nesta Portaria implicará
em apuração de infração disciplinar.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

SECRETARIA DE TRANSPORTES E
MOBILIDADE URBANA
PORTARIA Nº 013/2019-STMU
Paulo Carvalho, Secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, no uso de suas atribuições que lhe são
conferidas por Lei, e
Considerando a importância da alteração do sentido de circulação na via da região do Bairro Residencial
Parque Cumbica, no Município de Guarulhos,
RESOLVE:
Art. 1º – A partir do dia 10 de abril de 2019, a Avenida Francisco Xavier Correia – Residencial Parque Cumbica,
no trecho compreendido entre a Avenida Paschoal Thomeu e Rua Carlos Drumond de Andrade, passará de mão
única para mão dupla, tornando sem efeito a Portaria 006/2019-STMU, publicada no Diário Oficial em 19 de
fevereiro de 2019.

SECRETARIA DA SAÚDE
PORTARIA Nº 049/2019-SS
A SECRETÁRIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, Drª ANA CRISTINA KANTZOS
DA SILVA, no uso de suas atribuições que são conferidas e,
Considerando o disposto no parágrafo único do Artigo 1º do Decreto Municipal nº 34.210, de 31 de maio de 2017,
RESOLVE:
DESIGNAR os servidores responsáveis pela gestão e fiscalização dos Contratos da Secretaria da Saúde.
I – Os servidores designados desempenharão as funções sem prejuízo de suas atividades funcionais.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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:
ASSOCIAÇÃO RENOVAR – CENTRO DE APOIO E RECUPERAÇÃO AO DEPENDENTE DE SUBSTÂNCIA
QUÍMICA E ALCOÓLICA.
CNPJ: 10.172.899/0001-83
CONTRATO: 015701/2015 - DCC– Secretaria da Saúde
EMPENHO: 370/2019
LIQUIDAÇÃO: 10139/2019
OBJETO: Serviço de atendimento de adolescentes e adultos com diagnóstico de uso abusivo de substâncias
psicoativas.
VALOR: R$ 9.660,00 (nove mil, seiscentos e sessenta reais). Referente a recursos vinculados- Secretaria de Saúde.
NOTAS FISCAIS: 81
EXIGIBILIDADE: 21/03/2019
PERÍODO: Fevereiro/2019
JUSTIFICATIVA: Trata-se de trabalho de recuperação de pessoas consideradas dependentes de álcool e outras
drogas por meio de técnicas terapêuticas e outras técnicas específicas da área de dependência química. O
programa terapêutico consiste em recuperar o indivíduo do processo compulsivo/obsessivo que se encontra e
reabilitá-lo à convivência em sociedade. A falta de pagamento impossibilitaria a continuidade do atendimento,
prejudicando a população usuária deste serviço.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SEDE DA REGIÃO DE SAÚDE III – SÃO JOÃO/
BONSUCESSO – SECRETARIA DA SAÚDE
HUMBERTO ANTONIO ALVES
CPF: 005.872.848-11
PROCESSO: 12646/2011 – Secretaria da Saúde
EMPENHO: 4384/2019
LIQUIDAÇÃO: 9593/2019
OBJETO: Locação do imóvel sito à Av. Serra redonda, 203-Jardim São João – Guarulhos/SP.
VALOR: R$ 39.474,36 (trinta e nove mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e trinta e seis centavos).
Referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde.
PERIODO: Parcela 1/7
EXIGIBILIDADE: 10/04/2019
JUSTIFICATIVA: Trata-se locação de imóvel destinado à Instalação da sede da Região de Saúde III São
João Bonsucesso e a interrupção do pagamento dessa locação causaria enormes transtornos no
atendimento à população usuária.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE – SECRETARIA DA SAÚDE
IRMANDADE DA STA. CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARULHOS
CNPJ: 49.067.614/0001-80
PROCESSO: 36622/2016– Secretaria da Saúde
EMPENHO: 4536/2019
LIQUIDAÇÃO: 9640/2019
OBJETO: Indenização referente locação do imóvel sito à Rua José Maurício Oliveira, 185 (antigo 191), Centro
– Guarulhos/SP
VALOR: R$ 97.022,66 (noventa e sete mil e vinte e dois reais e sessenta e seis centavos).Referente a recursos
vinculados – Secretaria da Saúde.
PERIODO: Parcela 1/9
EXIGIBILIDADE: 10/04/2019
JUSTIFICATIVA: Trata-se locação de imóvel destinado à Instalação do Hospital Municipal da Criança e do
Adolescente e a interrupção do pagamento dessa locação causaria enormes transtornos no atendimento à
população usuária.
E para constar eu, (MAURÍCIO SEGANTIN), Diretor do Departamento de Relações Administrativas, tornei
público o presente Diário Oficial.
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CÂMARA MUNICIPAL DE
GUARULHOS - CMG
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:

PROCESSO Nº 97/2019
EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2019 DE 04 DE ABRIL DE 2019
Objeto: Contratação, em Sistema de Comodato, de 10 (dez) máquinas semiautomáticas, com fornecimento
de café curto e longo (feitos a partir da moagem de grãos), chocolate quente e cappuccino.
Empresa: JP SMART VENDING OPERADORA DE MÁQUINAS AUTOMÁTICAS LTDA.
Valor por dose: R$ 0,79 (setenta e nove centavos).
Valor Mensal estimado do Contrato: R$ 11.850,00 (onze mil, oitocentos e cinquenta reais).
Valor Global estimado do Contrato: R$ 284.400,00 (duzentos e oitenta e quatro mil e quatrocentos reais)
para os 24 (doze) meses.
Assinatura: 04/04/2019.
Vigência: 24 (vinte e quatro) meses, a partir de 09/04/2019.
Guarulhos, 04 de abril de 2019.
PROFESSOR JESUS
Presidente

ASSISTENTE SOCIAL III
* CIRURGIÃO DENTISTA III
* CIRURGIÃO DENTISTA III
DIGITADOR III
* ESTAFETA III
* FARMACÊUTICO III
* MÉDICO III
MOTORISTA III
PRÁTICO EM FARMÁCIA III
* RECEPCIONISTA III
SERVIÇAL III
* TELEFONISTA III
* ZELADOR III
Obs.: estão vagos os cargos assinalados com asterisco (*)
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3.240,12
4.295,84
2.265,54
1.600,59
1.275,45
3.240,12
4.083,58
1.715,27
1.965,39
1.464,31
1.275,46
2.162,42
2.009,53

PORTARIA Nº 037/2019 – IPREF
O Presidente do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE
GUARULHOS, no uso de suas atribuições legais, considerando o que lhe é facultado pelo inciso VII, artigo 11
da Lei Municipal n.º 6.056, de 24 de fevereiro de 2005;
SUSTA, a contar de 8 de abril de 2019, os efeitos da Portaria nº 009/2019-IPREF, que designou a servidora
ALESSANDRA DOS SANTOS MILAGRE SEMENSATO, Agente de Administração B,para ocupar em comissão,
o cargo de Diretor de Departamento, SQC-I, EVCC, ref. 50.
Guarulhos, 8 de abril de 2019.
EDUARDO AUGUSTO REICHERT
Presidente

PORTARIA Nº 038/2019 – IPREF

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS
DE GUARULHOS - IPREF
O Presidente do IPREF Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos, Senhor
EDUARDO AUGUSTO REICHERT, com a finalidade de dar cumprimento do artigo 39, § 6º da Constituição
Federal, publica a remuneração dos cargos e funções que compõem o quadro de servidores desta Autarquia
no ano de 2018, conforme fixado pela Lei Municipal nº 4288/93 e pela Lei Municipal nº 7023/2012.
QUADRO DOS CARGOS COMISSIONADOS
VENCIMENTOS
ASSESSOR AUTÁRQUICO I
R$ 3.527,52
ASSESSOR AUTÁRQUICO II
R$ 2.981,47
ASSESSOR ESPECIAL I
R$ 5.228,38
ASSESSOR ESPECIAL II
R$ 3.876,15
CHEFE DE DIVISÃO ADMISTRATIVA
R$ 7.066,69
CHEFE DE DIVISÃO TÉCNICA
R$ 7.066,69
CHEFE SEÇÃO ADMINISTRATIVA
R$ 3.642,52
CONTROLADOR GERAL
R$ 6.625,70
DIRETOR DE DEPARTAMENTO
R$ 10.195,23
ENCARREGADO DE SETOR
R$ 2.936,34
PRESIDENTE
R$ 12.228,59
* PROCURADOR CHEFE AUTARQUICO
R$ 7.066,69
QUADRO DOS CARGOS ESTATUTÁRIOS
* AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO “A”
* AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO “B”
AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO “C”
AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO “D”
AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO “E”
AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO “F”
AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO “G”
ASSISTENTE SOCIAL
CONTADOR AUTÁRQUICO
PROCURADOR AUTÁRQUICO
TESOUREIRO

VENCIMENTOS
R$ 10.527,59
R$ 7.066,69
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CARGA HORÁRIA SEMANAL
40
40

O Presidente do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE
GUARULHOS, no uso de suas atribuições legais, considerando o que lhe é facultado pelo inciso VII, artigo 11
da Lei Municipal n.º 6.056, de 24 de fevereiro de 2005;
NOMEIA,a contar de 8 de abril de 2019, o senhorMARCELO AKYAMA FLORÊNCIO, para ocupar em
comissão, o cargo de Diretor de Departamento, SQC-I, EVCC, ref.50, em decorrência da sustação de
Alessandra dos Santos Milagre Semensato, conforme Portaria 037/2019-IPREF.
Guarulhos, 8 de abril de 2019.
EDUARDO AUGUSTO REICHERT
Presidente

PORTARIA Nº 039/2019 – IPREF
O Presidente do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos, no uso de suas
atribuições legais, considerando o que lhe é facultado pelo inciso VII, artigo 11 da Lei nº 6.056, de 24 de
fevereiro de 2005;
E X O N E R A, a pedido, nos termos do artigo 64, inciso I da Lei 1429/1968, o senhor MARCIO MARTINS PALACIN,
ocupante do cargo efetivo de Assessor Autárquico I, SQC-I, EVCC, ref.03, a contar de 8 de abril de 2019.
Guarulhos, 8 de abril de 2019.
EDUARDO AUGUSTO REICHERT
Presidente

PORTARIA Nº 040/2019 – IPREF
O Presidente do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE
GUARULHOS, no uso de suas atribuições legais, considerando o que lhe é facultado pelo inciso VII, artigo 11
da Lei Municipal n.º 6.056, de 24 de fevereiro de 2005;
NOMEIA,a contar de 8 de abril de 2019, a senhoraLEIA MARIA DE SOUZA JACUPINI, para ocupar em
comissão, o cargo de Assessor Autárquico I, SQC-I, EVCC, ref.3, em decorrência da exoneração de Marcio
Martins Palacin, conforme Portaria 039/2019-IPREF, exonerando-se do cargo que ocupa atualmente .
Guarulhos, 8 de abril de 2019.
EDUARDO AUGUSTO REICHERT
Presidente

PORTARIA Nº 041/2019 – IPREF

SALÁRIOS
R$ 2.055,85
R$ 2.205,41

O Presidente do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE
GUARULHOS, no uso de suas atribuições legais, considerando o que lhe é facultado pelo inciso VII, artigo 11
da Lei Municipal n.º 6.056, de 24 de fevereiro de 2005;
NOMEIA, a contar de 9 de abril de 2019, o senhor JOSÉ APARECIDO TITONELE, para ocupar em comissão,
o cargo de Assessor Especial I, SQC-I, EVCC, ref.6, em decorrência da exoneração de Leia Maria de Souza
Jacupini, conforme Portaria 040/2019-IPREF.
Guarulhos, 8 de abril de 2019.
EDUARDO AUGUSTO REICHERT
Presidente

