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LEI Nº 7.780, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2019.
Projeto de Lei nº 2889/2019 de autoria do Poder Executivo.
Dispõe sobre alteração da Lei nº 6.657, de 25/03/2010, e dá outras providências.

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

Art. 1º Esta Lei altera ementa e dispositivos da Lei nº 6.657, de 25/03/2010, que dispõe sobre a cessão de um
minuto antes do início das sessões de cinema ao Poder Público para a realização de campanhas socioeducativas
pelas empresas administradoras dos cinemas instalados no Município de Guarulhos.
Art. 2º A ementa da Lei nº 6.657, de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Dispõe sobre a cessão de um minuto antes do início das sessões de cinema ao Poder Público para a
realização de campanhas socioeducativas e de promoção da atividade turística na cidade, pelas empresas
administradoras dos cinemas instalados no Município de Guarulhos.” (NR)
Art. 3º O artigo 1º da Lei nº 6.657, de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º As empresas que administram os cinemas instalados no Município de Guarulhos deverão ceder ao
Poder Público Municipal um minuto antes das sessões para realização de campanhas socioeducativas e de
promoção da atividade turística na cidade.” (NR)
Art. 4º O caput do artigo 2º da Lei nº 6.657, de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação e acrescido do inciso VI:
“Art. 2º O tipo de campanha publicitária e as normas regulamentadoras desta Lei ficarão a cargo do Poder
Executivo e deverão tratar, exclusivamente, de campanhas educativas e de promoção da atividade turística na
cidade, de orientação e prevenção das matérias referentes a:
(...)
VI - Turismo.” (NR)
Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Guarulhos, 03 de dezembro de 2019.
GUSTAVO HENRIC COSTA

Prefeito

LEI Nº 7.781, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2019.
Projeto de Lei nº 3633/2019 de autoria do Poder Executivo.
Dispõe sobre concessão de subvenção social à Associação Beneficente Jesus, José e Maria, no valor
de R$ 3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais) para o exercício de 2019 e dá providências
correlatas.

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 o Poder Executivo autorizado a conceder à Associação Beneficente Jesus, José e Maria subvenção
social no valor de R$ 3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais) para o exercício de 2019, com a
finalidade específica e exclusiva de atender ao processamento de despesas de custeio do Hospital Maternidade
Jesus, José e Maria.
§ 1º O repasse será realizado em parcela única no mês de dezembro deste exercício, condicionado ao
cumprimento das metas pactuadas com a Secretaria da Saúde, a serem detalhadas em ajuste referente ao
atendimento da área de maternidade e dar continuidade aos serviços de atenção à saúde em nível ambulatorial
e hospitalar ao parto, nascimento e planejamento familiar aos usuários do SUS/Guarulhos.
§ 2º Os serviços ficarão sob a gestão da Regulação Municipal e as metas pactuadas serão monitoradas e
avaliadas por Comissão de Acompanhamento em forma de cogestão, constituída por técnicos da Secretaria
da Saúde e da Associação.
Art. 2º Para efeito da prestação de contas, sem prejuízo do atendimento a outras disposições legais, a
Associação Beneficente Jesus, José e Maria deverá obedecer, no mínimo, aos seguintes procedimentos:
I - apresentar os comprovantes originais das despesas no prazo de sessenta dias, a contar de cada liberação,
não podendo ultrapassar a data de 31 de janeiro do exercício seguinte ao recebimento;
II - indicar os recursos recebidos e descrever resumidamente os documentos das despesas;
III - atestar no verso dos documentos originais que as mercadorias ou serviços foram recebidos a contento;
IV - juntar nas comprovações os seguintes documentos:
a) manifestação expressa do Conselho Fiscal ou órgão correspondente do beneficiário sobre a exatidão do
montante comprovado;
b) declaração da existência de fato e do funcionamento da entidade, relativa ao período da concessão, firmada
por autoridade pública estadual ou federal com jurisdição no Município de Guarulhos;
c) cópia do balanço ou demonstração da receita e da despesa, referente ao exercício em que o numerário foi recebido;
V - não utilizar os recursos recebidos para aquisição de material permanente ou bens móveis e/ou imóveis; e
VI - apresentar relatório financeiro e contábil mensal com a demonstração de todas as receitas e despesas do
Hospital Maternidade, incluindo extrato das contas financeiras vinculadas ao custeio da Instituição.
Parágrafo único. Os documentos contábeis analisados serão devolvidos à entidade para fins de arquivamento
e vistoria dos agentes do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
Art. 3º É vedada a redistribuição dos recursos de que trata esta Lei a outras entidades congêneres ou não.
Art. 4º O saldo eventualmente não aplicado deverá ser revertido aos cofres públicos até 31 de janeiro do
exercício seguinte ao do recebimento.
Art. 5º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei onerarão a dotação nº
1281.0791.1030200032.016.01.3100000.335043.001 - Desenvolvimento das Ações de Média e Alta Complexidade
e Atenção Especializada, da Secretaria da Saúde, consignada no Orçamento Geral do Município.
Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Guarulhos, 03 de dezembro de 2019.
GUSTAVO HENRIC COSTA

Prefeito

LEI Nº 7.782, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2019.
Projeto de Lei nº 2816/2019 de autoria do Poder Executivo.
Institui o Fundo Municipal de Educação - FME e o respectivo Conselho Gestor, e dá providências
correlatas.

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

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei institui o Fundo Municipal de Educação - FME, instrumento exclusivamente financeiro de
natureza contábil, e o respectivo Conselho Gestor.

CAPÍTULO II
DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Seção I
Dos Objetivos

Art. 2º O Fundo Municipal de Educação - FME tem o escopo de captar e aplicar recursos destinados à
implantação e ao desenvolvimento de ações executadas e/ou coordenadas pela Secretaria de Educação,
direcionados às áreas de:
I - educação infantil;
II - ensino fundamental;
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III - educação inclusiva; e
IV - educação de jovens e adultos - EJA.

Seção II
Da Administração

Art. 3º Caberá à Secretaria de Educação executar as atividades operacionais, de assessoria, de coordenação
e de secretaria do FME e oferecer infraestrutura ao Conselho Gestor, bem como:
I - executar as funções de apoio técnico e administrativo;
II - elaborar a proposta do plano de aplicação de recursos financeiros a ser apreciada anualmente pelo
Conselho Gestor;
III - dar publicidade às decisões, pareceres, manifestações e análises dos programas e projetos apoiados pelo Fundo.

Seção III
Da Receita

Art. 4º Constituem receitas do Fundo Municipal de Educação - FME:
I - dotações orçamentárias que lhes forem destinadas pelo Tesouro do Município;
II - recursos provenientes de convênios firmados pela Secretaria de Educação com outros órgãos ou entidades;
III - doações, empréstimos, auxílios, repasses, subvenções, legados e outras contribuições de pessoas
físicas ou jurídicas, bem como de entidades e organizações, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras;
IV - rendimentos de aplicações financeiras de seus recursos;
V - saldo de exercícios anteriores;
VI - outras receitas que venham a ser legalmente destinadas;
VII - multas provenientes do descumprimento contratual, decorrentes de contratos firmados com a Secretaria
de Educação.

Seção IV
Dos Recursos e da Contabilidade

Art. 5º Os recursos do Fundo Municipal de Educação - FME serão movimentados através de conta específica
em estabelecimento oficial de crédito, em atendimento às normas da Secretaria da Fazenda.
Art. 6º A contabilidade do FME tem por objetivo evidenciar a situação financeira, patrimonial e orçamentária,
observados os padrões e normas estabelecidas na legislação pertinente.
§ 1º A contabilidade será organizada de forma a permitir o exercício de suas funções de controle prévio,
informar, apropriar e apurar os custos dos serviços possibilitando a concretização do seu objetivo, bem como
interpretar e analisar os resultados obtidos.
§ 2º As demonstrações, os relatórios e os balancetes produzidos passarão a fazer parte da contabilidade geral
do Município.
Art. 7º O saldo positivo existente ao final do exercício será transferido ao exercício seguinte.

Seção V
Da Fiscalização

Art. 8º As contas e os relatórios do Fundo Municipal de Educação - FME serão submetidos à apreciação do
Conselho Municipal de Educação - CME, da seguinte forma:
I - bimestralmente, de forma sintética; e
II - anualmente, de forma analítica.

CAPÍTULO III
DO CONSELHO GESTOR

Seção I
Da Instituição e da Finalidade

Art. 9º Fica instituído o Conselho Gestor do Fundo Municipal de Educação, órgão responsável pela gestão dos
recursos do FME.

Seção II
Da Composição e do Funcionamento

Art. 10. O Conselho Gestor do Fundo Municipal de Educação será composto por cinco membros, da seguinte forma:
I - Presidente;
II - Vice-Presidente;
III - Secretário;
IV - um representante da sociedade civil, titular e respectivo suplente, que sejam membros do Conselho
Municipal de Educação, indicados pelo próprio CME;
V - um representante da sociedade civil, titular e respectivo suplente, escolhidos pelo Chefe do Poder
Executivo, que possuam formação em áreas de contribuição para a gestão do Fundo Municipal de Educação.
§ 1º A nomeação dos membros será efetuada por decreto do Poder Executivo pelo período de dois anos a
contar da data da posse, podendo ser renovada.
§ 2º O Secretário de Educação será o Presidente do Conselho Gestor.
§ 3º Os membros do Conselho Gestor previstos nos incisos II e III deste artigo serão indicados pelo Secretário
de Educação.
§ 4º Os serviços prestados pelos membros do Conselho Gestor serão considerados de relevante interesse para
o Município, não sendo remunerados a qualquer título.
§ 5º As decisões do Conselho Gestor serão tomadas com aprovação da maioria simples dos membros
presentes, cabendo ao Presidente o voto de desempate, quando for o caso.
§ 6º O Conselho Gestor reunir-se-á mensalmente e extraordinariamente, sempre que convocado pelo seu
Presidente.
§ 7º O funcionamento das reuniões do Conselho Gestor será disciplinado pelo Regimento Interno.

Seção III
Das Atribuições

Art. 11. São atribuições do Conselho Gestor:
I - gerir o Fundo Municipal de Educação - FME, estabelecer políticas de aplicação dos seus recursos e exercer
o controle da execução orçamentária-financeira;
II - acompanhar, avaliar e decidir sobre a realização das ações previstas no Plano de Educação da Cidade de
Guarulhos - PME; 
III - submeter ao Conselho Municipal de Educação o plano de aplicação a cargo do Fundo Municipal de
Educação - FME, em consonância com o Plano de Educação da Cidade de Guarulhos - PME e com a Lei de
Diretrizes Orçamentárias - LDO;
IV - submeter ao Conselho Municipal de Educação as demonstrações de receita e despesa do Fundo Municipal
de Educação - FME;
V - responder perante à Receita Federal do Brasil e demais órgãos de controle pela gestão do Fundo Municipal
de Educação - FME;
VI - prestar contas, no prazo legal, da aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Educação - FME;
VII - coordenar e controlar os convênios e contratos relacionados às ações e aos serviços realizados com
recursos do Fundo Municipal de Educação - FME;
VIII - elaborar e aprovar seu regimento interno, a ser publicado no Diário Oficial do Município.
Art. 12. São atribuições do Presidente do Conselho Gestor autorizar despesas, efetuar pagamentos, movimentar
contas e transferências financeiras e reconhecer dívidas à conta dos recursos do Fundo Municipal de
Educação, bem como gerenciar os bens patrimoniais adquiridos com recursos do FME.
Art. 13. As competências e atribuições dos integrantes do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Educação
serão minudenciadas através do Regimento Interno.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 14. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a regulamentar a presente Lei, no que couber, mediante decreto.
Art. 15. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Guarulhos, 03 de dezembro de 2019.
GUSTAVO HENRIC COSTA

Prefeito
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LEI Nº 7.783, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2019.
Projeto de Lei nº 2886/2019 de autoria do Poder Executivo.
Altera e revoga dispositivos da Lei nº 6.056, de 24/02/2005, que dispõe sobre a reestruturação do
Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos - IPREF e dá outras
providências.

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

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre alteração e revogação de dispositivos da Lei nº 6.056, de 24/02/2005, que trata
do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos - IPREF.
Art. 2º Os incisos I, II e V do ar tigo 2º da Lei nº 6.056, de 2005, passam a vigorar com as seguintes
disposições:
“Art. 2º (...)
I - arrecadar, administrar e assegurar recursos financeiros e outros ativos para garantir meios de subsistência
nos eventos de invalidez, idade avançada e morte;
II - proporcionar proteção à família;
(...)
V - manter o custeio da previdência dos servidores inativos, seus dependentes e pensionistas, segundo
critérios legais, socialmente justos e atuarialmente compatíveis;
(...)” (NR)
Art. 3º O artigo 10 da Lei nº 6.056, de 2005, passa a vigorar com o seguinte parágrafo único:
“Art. 10. (...)
Parágrafo único. O cargo de Presidente do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de
Guarulhos terá o vencimento na forma de subsídio equivalente ao de Secretário Municipal, nos termos do § 4º
do artigo 39 da Constituição Federal, ressalvada a opção prevista no parágrafo único do artigo 112 da Lei nº
1.429, de 19/11/1968, em se tratando de servidor público municipal.” (NR)
Art. 4º Os incisos I e II do artigo 23 da Lei nº 6.056, de 2005, passam a vigorar com as seguintes disposições:
“Art. 23. (...)
I - quanto ao segurado:
a) aposentadoria por invalidez;
b) aposentadoria compulsória;
c) aposentadoria por idade e tempo de contribuição;
d) aposentadoria por idade;
II - quanto ao dependente, pensão por morte.” (NR)
Art. 5º O caput do artigo 24 da Lei nº 6.056, de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 24. A aposentadoria por invalidez será concedida ao segurado que, estando ou não em gozo da licença
para tratamento de saúde prevista nos artigos 92 a 96 da Lei nº 1.429, de 1968, for considerado incapaz para
o exercício de cargo mais compatível com a sua capacidade física e/ou mental, e ser-lhe-á paga a partir da
publicação do ato de concessão e enquanto permanecer nessa condição.” (NR)
Art. 6º O caput do artigo 45 da Lei nº 6.056, de 2005, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 45. O abono anual será devido àquele que, durante o ano, tiver recebido proventos de aposentadoria ou
pensão por morte pagos pelo IPREF.” (NR)
Art. 7º Os §§ 1º e 3º do artigo 67 da Lei nº 6.056, de 2005, passam a vigorar com as seguintes redações:
“Art. 67. (...)
§ 1º Constituem também fonte do plano de custeio do IPREF as contribuições previdenciárias, previstas nos
incisos I, II e III deste artigo, incidentes sobre o abono anual e os valores pagos ao segurado pelo seu vínculo
funcional com o Município, em razão de decisão judicial ou administrativa.
(...)
§ 3º O valor anual da taxa de administração mencionada no § 2º deste artigo será de 1% (um por cento) do valor
total da remuneração, proventos e pensões dos segurados e beneficiários do IPREF, com base no exercício
financeiro anterior.” (NR)
Art. 8º Os afastamentos por incapacidade temporária para o trabalho e o salário-maternidade serão pagos diretamente
pela Administração Pública Municipal Direta e Indireta e pela Câmara Municipal de Guarulhos aos respectivos
servidores e não correrão à conta do regime próprio de previdência social ao qual o servidor se vincula.
Art. 9º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 10 Revogam-se as disposições em contrário, em especial os artigos 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 44
e 132 da Lei nº 6.056, de 24/02/2005.

Guarulhos, 03 de dezembro de 2019.
GUSTAVO HENRIC COSTA

Prefeito

LEI Nº 7.784, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2019.
Projeto de Lei nº 3193/2019 de autoria do Poder Executivo.
Altera a Lei nº 7.550, de 19/04/2017, dispondo sobre a criação de cargo público de Médico Perito e dá
providências correlatas.

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 Esta Lei altera a Lei nº 7.550, de 19/04/2017, que dispõe sobre a administração pública municipal, a
estrutura organizacional e o quadro de servidores públicos da administração direta da Prefeitura de Guarulhos,
introduzindo a criação de cargo público de Médico Perito e regras correlatas.
Art. 2º O Quadro de Servidores Públicos da Prefeitura constante no artigo 179 da Lei nº 7.550, de 2017, passa
a vigorar acrescido do seguinte cargo e especificações:

  “ Quantidade Denominação Carga Horária Vencimento
14 Médico Perito 20h 6.161,18 ” (NR)

Art. 3º A Lei nº 7.550, de 2017, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo 185-A:
“Art. 185-A. O cargo de Médico Perito, cuja jornada de trabalho é de vinte horas semanais, destina-se ao
exercício das seguintes atribuições:
I - realizar exames médico-periciais nos consultórios do órgão responsável pela perícia médica, no domicílio
do servidor, em hospitais ou em outro local que atenda à necessidade do serviço, preenchendo os laudos
médicos nos modelos próprios;
II - realizar exames médico-periciais para avaliar o enquadramento legal da situação do servidor, com relação
aos benefícios previstos em lei para:
a) licença para tratamento de saúde;
b) licença compulsória, nos casos em que ao servidor possa ser atribuída a condição de fonte de infecção
de doenças transmissíveis, enquanto durar essa condição;
c) licença para tratamento de saúde de pessoa da família que dependa exclusivamente de cuidados do
servidor, desde que devidamente comprovado;
d) licença para tratamento de doença ocupacional ou acidente do trabalho;
e) avaliação da possibilidade de readaptação profissional;
f) licença gestante;
g) emissão de laudo com a finalidade de isenção de recolhimento do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física - IRPF;
h) emissão de laudo médico para fins de aposentadoria;
i) outros procedimentos descritos em lei que demandem avaliação médico-pericial;
III - solicitar, quando julgar necessário, exames complementares e pareceres de especialistas, para melhor
esclarecimento do caso;
IV - solicitar relatório pormenorizado dos médicos assistentes;
V - preencher os laudos e os campos da conclusão de perícia médica de sua competência, assim como o
registro no prontuário médico-ocupacional e em todos os demais formulários pertinentes ao caso;
VI - orientar o servidor a respeito do seu parecer e de suas consequências, assim como da possibilidade de
interposição de recurso junto ao Serviço de Atendimento ao Servidor, no caso de discordância da decisão;
VII - solicitar a convocação de Junta Médica sempre que:
a) o período total de afastamento relacionado ao mesmo evento médico exceder a cento e vinte dias,
consecutivos ou não, nos últimos doze meses;
b) julgar necessária a avaliação do caso por outros Médicos Peritos e por um especialista;
c) julgar ser indicada a aposentadoria do servidor;
d) ocorrer situações especiais, a seu critério e devidamente justificada;
VIII - participar como membro de Junta Médica, nos casos em que tenha sido designado, mediante ato
específico;
IX - zelar pela observância do Código de Ética Médica;
X - comunicar, obrigatoriamente, qualquer irregularidade de que tenha conhecimento;
XI - manter-se atualizado sobre legislação referente à concessão de benefícios por incapacidade ou por
deficiência, participando dos fóruns para os quais for designado;
XII - emitir parecer técnico em juízo, quando indicado como representante do Município de Guarulhos para
atuar como Perito Assistente;
XIII - participar das revisões de auxílio-doença, processo de readaptação, revisões de aposentadorias por
incapacidade laborativa e de outros benefícios previstos em lei.
§ 1º São requisitos para o provimento do cargo previsto neste artigo, curso superior completo em Medicina,
Título de Especialista ou Especialização em qualquer área e registro no respectivo conselho profissional.
§ 2º O ocupante do cargo previsto neste artigo fica lotado no Departamento de Recursos Humanos, da
Secretaria de Gestão.
§ 3º A extensão ou a redução de carga horária do Médico Perito será regulamentada por Decreto do Poder
Executivo.” (NR)

Art. 4º As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta das dotações orçamentárias
n/s. 1110.0412200402.138.01.1100000.319011.000 e 1110.0412200402.138.01.1100000.319113.000.
Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Guarulhos, 03 de dezembro de 2019.
GUSTAVO HENRIC COSTA

Prefeito

LEI Nº 7.785, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2019.
Projeto de Lei nº 3271/2019 de autoria dom Poder Executivo.
Institui a Política Municipal de Educação, cria o Sistema Municipal de Educação de Guarulhos e dá
outras providências.

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

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Esta Lei institui normas e regras a serem aplicadas no desenvolvimento da educação no âmbito do
Município de Guarulhos e cria o Sistema Municipal de Educação de Guarulhos, conforme a Constituição
Federal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e as normatizações do Conselho Nacional de
Educação no que se referem ao Sistema Municipal de Educação.
Parágrafo único. O ensino será ministrado tendo em vista o desenvolvimento humano, a sua sistematização,
descoberta, criação dos saberes, reconhecimento dos saberes locais e a afirmação de valores democráticos
e solidários com o compromisso de buscar caminhos para intervir na realidade e transformá-la.

CAPÍTULO II
DA POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DOS PRINCÍPIOS E

DAS FINALIDADES DA EDUCAÇÃO
Art. 2º A Política Municipal de Educação define os princípios e as finalidades da educação no limite das
competências do Município e cria o Sistema Municipal de Educação, tendo em vista o fortalecimento das
instituições que asseguram a sua gestão democrática.
§ 1º A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência
humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da
sociedade civil e nas manifestações culturais.
§ 2º A promoção e o incentivo à educação têm por objetivo o preparo da pessoa para o exercício da cidadania
e sua qualificação para o trabalho, promovendo a formação integral do ser humano, reconhecendo sua cultura,
seus valores, bem como a realidade política e social das quais ele é parte e propiciando espaços para a
reflexão, cultura de paz e transformação da realidade pessoal e social.
Art. 3º A educação, direito de todos e dever da família e do Estado, inspirada nos princípios da liberdade, da
igualdade, da equidade, nos ideais de solidariedade humana e nos princípios dos Direitos Humanos aponta
para um projeto societário que repensa criticamente as bases sociais, econômicas e políticas de nossa
sociedade, visando à construção de uma realidade em que se possibilite concretamente o direito a uma vida
digna, a educação de qualidade e aos direitos fundamentais dos sujeitos históricos.
Art. 4º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II - pluralismo de ideias e concepções pedagógicas;
III - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
IV - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber;
V - valorização dos profissionais da educação;
VI - gestão democrática do ensino público;
VII - garantia de uma educação com qualidade social;
VIII - garantia de uma educação laica;
IX - valorização da experiência de vida;
X - coexistência entre as instituições públicas e privadas de ensino; e
XI - respeito e reconhecimento da diversidade sociocultural e étnico-racial.
Art. 5º A educação deve priorizar a cultura, o conhecimento, a liberdade, a solidariedade, a cidadania, a
democracia, a justiça social e o trabalho como fonte de dignidade e bem estar, contemplando:
I - o desenvolvimento integral do ser humano, por meio de um ensino emancipatório e de qualidade social;
II - a formação de cidadãos capazes de compreender o mundo e intervir criticamente na realidade social,
conscientes dos seus direitos e responsabilidades;
III - o processo de humanização mediante o acesso à cultura, às ciências, às artes, à filosofia, à tecnologia
e ao desporto;
IV - a construção e a difusão dos saberes e do conhecimento;
V - a compreensão e a valorização da diversidade humana; e
VI - a formação com vistas à leitura crítica do mundo do trabalho, buscando identificá-lo em sua dimensão
humana.

CAPÍTULO III
DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Seção I
Da Estrutura e Da Organização

Art. 6º Integram o Sistema Municipal de Educação:
I - a Secretaria de Educação;
II - o Conselho Municipal de Educação - CME;
III - a Rede Municipal de Ensino formada por:
a) instituições de Educação Básica mantidas pelo Poder Público Municipal;
b) instituições de Educação Infantil, criadas e mantidas pela iniciativa privada, tanto as de caráter lucrativo
quanto as comunitárias, confessionais e filantrópicas, conveniadas ou não;
IV - os Conselhos Escolares das Unidades de Ensino com a participação de todos os segmentos da comunidade
escolar;
V - o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB; e
VI - o Conselho de Alimentação Escolar - CAE.

Seção II
Das Atribuições do Sistema Municipal de Educação

Art. 7º Compete ao Sistema Municipal de Educação, em regime de colaboração com o Sistema Estadual de
Ensino e em conformidade com a Política Nacional de Educação definida pela União, o que segue:
I - recensear a população em idade escolar para a Educação Básica, inclusive os jovens e adultos que a ela
não tiveram acesso;
II - fazer a chamada pública para o ingresso na escola;
III - zelar, junto às mães/pais ou responsáveis, pela frequência à escola;
IV - participar do processo nacional de avaliação do rendimento escolar, na Educação Básica, objetivando a
definição de prioridades e a melhoria da qualidade social do ensino;
V - estabelecer formas de colaboração com o Sistema Estadual de Ensino para a oferta da Educação Básica;
VI - elaborar e executar projetos, programas e ações educacionais, em consonância com os Planos Municipal,
Estadual e Nacional de Educação;
VII - definir normas para garantir a Gestão Democrática no Ensino Público Municipal;
VIII - assegurar às unidades escolares autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira, observada
a legislação vigente;
IX - estabelecer formas e parâmetros para alcançar a relação adequada entre o número de alunos/professor,
a carga horária e as condições materiais das instituições de ensino;
X - definir a forma de organização das etapas de progressão na Educação Básica;
XI - garantir o acesso e permanência aos educandos com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento
e altas habilidades/superdotação na perspectiva da Educação Inclusiva;
XII - exercer ação redistributiva da Secretaria de Educação às suas instituições e aos órgãos do Sistema,
relativo ao financiamento, programas e projetos;
XIII - dar condições a toda a Rede Pública Municipal de Ensino, de manutenção e aprimoramento dos recursos
humanos, técnicos e materiais para o aperfeiçoamento e o desenvolvimento cultural, educacional e científico; e
XIV - garantir as condições para a revisão do Plano de Educação da Cidade de Guarulhos de modo participativo,
transparente e democrático.

Seção III
Da Secretaria de Educação

Art. 8º Compete à Secretaria de Educação:
I - coordenar e executar a Política Municipal de Educação;
II - coordenar e disponibilizar o ensino fundamental;
III - coordenar e disponibilizar a educação infantil - creche e pré-escola;
IV - coordenar a educação de jovens e adultos e a educação especial, em articulação com os governos federal
e estadual;
V - planejar, executar, supervisionar e orientar a assistência escolar e o controle das ações do Governo
Municipal relativas aos níveis de educação exigidos nas Constituições Federal e Estadual e na Lei Orgânica
do Município, bem como, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional;
VI - garantir a igualdade de condições para o acesso e permanência gratuitos na escola;
VII - garantir a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber;
VIII - garantir o atendimento ao ensino fundamental em colaboração com o Governo do Estado, de acordo com
o disposto nos artigos 197 a 214 da Lei Orgânica Municipal;
IX - garantir a valorização dos profissionais da educação escolar e o acesso aos planos de carreira;
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X - a instalação, manutenção, administração, controle e fiscalização do funcionamento das unidades que
compõem a Rede Municipal de Ensino;
XI - garantir a qualidade do ensino;
XII - coordenar e executar as atividades relativas ao programa de alimentação escolar.
§ 1º Para cumprir suas atribuições a Secretaria contará com:
I - pessoal de carreira, regulamentado em lei com acesso por concurso público de provas e títulos e plano de
carreira; e
II - estrutura administrativa própria regulamentada em lei.
§ 2º As ações da Secretaria de Educação pautar-se-ão pelos princípios de gestão democrática, qualidade social
e autonomia das unidades escolares, priorizando a descentralização das decisões pedagógicas, administrativas
e financeiras.
§ 3º A Secretaria de Educação no cumprimento de suas atribuições relativas à política educacional através de
programas, projetos e ações deverá submetê-los ao CME, solicitando parecer em caráter consultivo.
§ 4º A Secretaria de Educação deverá garantir nas escolas que atendem o primeiro ano do ensino fundamental
de ciclo de nove anos, com crianças de seis anos de idade, as mesmas condições de espaço e atividades
lúdicas da educação infantil.

Seção IV
Da Rede Municipal de Ensino

Art. 9º Compete às instituições de ensino do Município:
I - elaborar em conjunto com a comunidade escolar seu Projeto Político-Pedagógico e seu Regimento Escolar,
observada a legislação vigente, cabendo à escola executá-los e à comunidade acompanhá-los;
II - administrar os seus recursos humanos, materiais e financeiros;
III - assegurar o cumprimento dos dias letivos e carga horária estabelecida;
IV - acompanhar o cumprimento do plano de trabalho de cada docente;
V - garantir meios para o atendimento aos alunos no seu processo de ensino e aprendizagem, promovendo o
seu desenvolvimento integral;
VI - articular-se com as famílias, estudantes e comunidade, criando processos de integração da sociedade
com a escola;
VII - informar às mães/pais ou responsáveis sobre a frequência e o desenvolvimento dos alunos, bem como
sobre a execução do Projeto Político-Pedagógico;
VIII - promover a eleição bienal dos membros do Conselho Escolar, tendo como objetivo a participação das
comunidades.

Seção V
Do Conselho Municipal de Educação - CME

Art. 10. O Conselho Municipal de Educação - CME terá como objetivo básico ampliar o espaço político de
discussão sobre educação e cidadania, contribuindo para elevar a qualidade dos serviços educacionais no
Município.
Parágrafo único. O Conselho Municipal de Educação tem sua estrutura, composição, organização,
funcionamento e atribuições definidas em legislação específica e em regimento próprio.

Seção VI
Do Conselho Escolar

Art. 11. O Conselho Escolar é órgão colegiado de natureza deliberativa, consultiva, propositiva, mobilizadora
e fiscal de acompanhamento e controle social dentro dos limites de sua competência.
Art. 12. São objetivos do Conselho Escolar:
I - participar da vida escolar, visando uma educação transformadora, ética e democrática que contribua para
o pleno desenvolvimento do indivíduo no exercício de sua cidadania;
II - fomentar o protagonismo infanto-juvenil por iniciativas que fortaleçam a efetiva participação da criança e do
adolescente nas decisões da vida escolar;
III - acompanhar e fiscalizar a aplicação de recursos públicos destinados à unidade escolar, provenientes de
verbas federais, estaduais e municipais ou originadas de convênios;
IV - realizar estudos sobre a educação na unidade escolar, propondo medidas que visem à sua expansão e
desenvolvimento;
V - realizar intercâmbio com associações e instituições de pesquisas e de ensino;
VI - promover integração entre escola e comunidade;
VII - emitir pareceres sobre assuntos e questões pedagógicas e educacionais na unidade escolar;
VIII - dar transparência às atividades da unidade escolar por meio de boletins e demais veículos de comunicação;
IX - elaborar e alterar o seu Regimento Interno;
X - articular-se com outros Conselhos e a Rede de Proteção da Criança e do Adolescente e outras organizações
comunitárias, visando à troca de experiências e o aprimoramento da atuação do colegiado, bem como a
possibilidade de encaminhamento de propostas educacionais de cunho regional; e
XI - constituir comissões temáticas definidas no seu Regimento Interno.
Parágrafo único. Os Conselhos Escolares têm sua estrutura, composição, organização, funcionamento e
atribuições definidas em legislação específica e em regimento próprio.

Seção VII
Do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB

Art. 13. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais
da Educação - FUNDEB, de que trata o ar tigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e
regulamentado pela Lei Federal nº 11.494, de 20/06/2007, e pela Portaria FNDE nº 481, de 11/10/2013, será
acompanhado pelo Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, colegiado autônomo que
tem como função principal acompanhar e controlar a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos
do Fundo, no âmbito do Município de Guarulhos.
Parágrafo único. O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB tem sua
estrutura, composição, organização, funcionamento e atribuições definidas em legislação específica e em
regimento próprio.

Seção VIII
Do Conselho Municipal de Alimentação Escolar - CAE

Art. 14. O Conselho Municipal de Alimentação Escolar - CAE é órgão colegiado de caráter fiscalizador,
permanente, deliberativo e de assessoramento dentro dos limites de sua competência.
Parágrafo único. O Conselho Municipal de Alimentação Escolar tem sua estrutura, composição, organização,
funcionamento e atribuições definidas em legislação específica e em regimento próprio.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 15. O Conselho Municipal de Educação, o Conselho do FUNDEB e o CAE deverão, trimestralmente,
reunir-se para avaliação analítica específica para ações conjuntas dos respectivos conselhos.
Art. 16. Os recursos financeiros necessários para aplicação da presente Lei correrão por conta de verbas
próprias consignadas em orçamento e suplementadas, se necessário.
Art. 17. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Guarulhos, 03 de dezembro de 2019.
GUSTAVO HENRIC COSTA

Prefeito

LEI Nº 7.786, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019.
Substitutivo nº 01 ao Projeto de Lei nº 3480/2018 de autoria do Vereador Professor Rômulo Lula.
Dispõe sobre denominação oficial para a atual Rua Três, localizada no Loteamento Jardim Nova
Cidade, Bairro Pimentas, de RUA JOSE ANTONIO DIAS NASCIMENTO.

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 A atual Rua Três, sem nomenclatura oficial, localizada no Loteamento Jardim Nova Cidade, Bairro
Pimentas, com início na Avenida Maria Socorro e Silva Bezerra e término na Rua Quatorze, passa a denominar-
se oficialmente RUA JOSE ANTONIO DIAS NASCIMENTO.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta de verbas próprias,
consignadas em Orçamento, suplementadas se necessário.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Guarulhos, 04 de dezembro de 2019.
GUSTAVO HENRIC COSTA

Prefeito
JUSTIFICATIVA

O objetivo deste Projeto de Lei é denominar a atual Rua Três, sem nomenclatura Oficial, localizada no
loteamento Jardim Nova Cidade, Bairro Pimentas, com início na Avenida Maria do Socorro e Silva Bezerra e
término na Rua Quatorze, de Rua José Antonio Dias Nascimento.
A alteração e oficialização do nome da rua fazem-se necessárias tendo em vista os transtornos cotidianos para
os moradores com extravio de correspondências e dificuldades na entrega de produtos nas residências, pois
há diversas vias na cidade também denominadas Rua Três.
Sendo assim, solicito aos nobres pares a aprovação da presente propositura que, além de contribuir com a
redução de transtornos à população local a partir da oficialização da nomenclatura, oportunamente também
homenageia uma pessoa que era muito querida no bairro, cuja síntese do seu histórico segue anexa.

Sala das Sessões, 25 de outubro de 2018.
Prof. RÔMULO LULA

Vereador
SÍNTESE DO HISTÓRICO DO HOMENAGEADO

José Antonio Dias Nascimento, baiano, chegou no Jardim Nova Cidade em dezembro de 1988 aos 29 anos. Foi
comerciante, eletricista, encanador e pedreiro.

Pai de cinco filhos, casado há 29 anos, em 11 de janeiro de 2011 ocorreu a fatalidade que encerrou a sua vida.
Faleceu devido a um acidente de trabalho, exercendo sua profissão de pedreiro. José Antonio caiu de uma
altura de cerca de 6 metros devido ao rompimento do andaime onde rebocava a parede de uma loja no próprio
bairro onde morava. Devido à queda, José Antonio ficou internado por três dias no Hospital Geral de Guarulhos,
onde veio a falecer em 14 de janeiro de 2011 por traumatismo craneoencefálico.
Muito conhecido no Jardim Nova Cidade, José Antonio foi um dos fundadores do bairro, onde trabalhou a maior
parte do tempo, tendo construído muitas casas ali. Era uma pessoa muito querida, mas que infelizmente teve
sua vida encerrada de maneira trágica e repentina, causando muita comoção e tristeza a todos que o
conheciam.
Em face da sua história, propomos então esta singela homenagem a este antigo morador do Jardim Nova
Cidade, colocando seu nome à hoje denominada Rua Três.

Sala das Sessões, 25 de outubro de 2018.
Prof. RÔMULO LULA

Vereador

LEI Nº 7.787, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019.
Substitutivo nº 01 ao Projeto de Lei nº 3741/2018 de autoria da Vereadora Sandra Gileno.
Dispõe sobre denominação oficial para o atual Espaço Livre, localizado no Loteamento Jardim
Palmira, Bairro Cabuçu, de PRAÇA EGYDIO MÁXIMO.

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

Art. 1º O atual Espaço Livre, sem nomenclatura oficial, localizado no Loteamento Jardim Palmira, Bairro
Cabuçu, situado na confluência das Ruas Enedina Torchetti, Riolandia e Viela Abril, com inscrição cadastral nº
081.30.68.0262.00.000, passa a denominar-se oficialmente PRAÇA EGYDIO MÁXIMO.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta de verbas próprias,
consignadas em Orçamento, suplementadas se necessário.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Guarulhos, 04 de dezembro de 2019.
GUSTAVO HENRIC COSTA

Prefeito
JUSTIFICATIVA

A finalidade do presente Projeto de Lei é tão somente fazer uma homenagem ao grande homem que foi o Sr.
Egydio Máximo.
A razão de indicarmos o Sr. Egydio Máximo é que o mesmo foi morador de Guarulhos desde os anos 80,
precisamente no bairro do Jardim Palmira.
Isto posto,
Submetemos o presente Projeto de Lei à apreciação dos nobres pares e contamos com a aprovação do
mesmo, prestando desta maneira uma justa homenagem a esse distinto cidadão.

Sala das Sessões, 27 de novembro de 2018.
Sandra Gileno

Vereadora
SÍNTESE DO HISTÓRICO DO HOMENAGEADO

O Senhor Egydio Máximo nasceu no Município de Ibitinga, no interior de São Paulo e mudou-se para a Zona
Norte de São Paulo com seus pais na década de 1950. Na mesma década, começou a trabalhar como
metalúrgico, sofrendo um acidente de trabalho que lhe decepou três dedos da mão direita e mesmo diante
desse doloroso fato não deixou abalar-se e continuou seu árduo trabalho e conquistando assim seus objetivos.
Em 1979, Egydio realizou o sonho de comprar seu próprio terreno situado na Rua Dionizio Diogo de Faria, atual
196 no Parque Continental I, em Guarulhos, a construção de seu imóvel foi finalizada em 1982, quando mudou-
se e se tornou um dos primeiros moradores da região, colaborando com o progresso local através da realização
de diversas benfeitorias e com sua pequena empresa de produtos de limpeza, cujos itens eram comercializados
pela redondeza.
Conhecido por boa parte da vizinhança, Egydio ajudou os moradores na construção de suas casas, além de ser
solicito em outras obras, contribuiu para a arborização das Ruas Dionizio Diogo de Faria e Alberto Sigueuki
Hamaoka, com árvores floríferas que frutíferas que até hoje permanecem vivas, semeando cores e belezas
nas ruas.
Do Senhor Egydio podemos mencionar várias qualidades, todavia uma das mais marcantes é sua solidariedade
e por sempre estar munido com seu bom humor e disposição sendo assim, Egydio foi incessantemente
requisitado e reconhecido por todos.
No dia 01/02/2013, Egydio Máximo veio a falecer devido um aneurisma abdominal no Hospital Geral de
Guarulhos, deixando sua esposa, filho e netos. O seu legado está presente nos dias de hoje principalmente nas
memórias da família, amigos e benfeitorias que Egydio deixou em seu bairro.

Sala das Sessões, 27 de novembro de 2018.
Sandra Gileno

Vereadora

D E C R E T O S

Em 5 de dezembro de 2019.
DECRETO Nº 36358

Dispõe sobre inclusão de fonte e aplicação de recurso, em ação do quadro de detalhamento da despesa.
GUSTAVO HENRIC COSTA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso da atribuição que lhe confere o
inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgânica do Município e da autorização contida no artigo 6º, da Lei Municipal nº 7.680,
de 20 de dezembro de 2018 e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 55.973/2019;

DECRETA:
Art. 1º Fica incluído a fonte e aplicação de recurso, ao detalhamento da seguinte codificação do orçamento
vigente, conforme descrito abaixo:
Classificação Orçamentária Fonte de Recurso Aplicação de Recurso
0791.1030200031.003. XX. XXXXXXX. 449052.624 05 3000160
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

DECRETO Nº 36359
Dispõe sobre abertura de um crédito adicional suplementar no valor de R$ 999.998,00.
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 7.680,
de 20 de dezembro de 2018 e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 55.973/2019;

DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento do Município, um crédito adicional no valor de R$ 999.998,00 (novecentos
e noventa e nove mil, novecentos e noventa e oito reais), para suplementar a seguinte classificação orçamentária,
conforme fonte de recursos e aplicação indicados, do orçamento vigente:
Classificação Orçamentária Descrição da Ação Suplementa R$
0791.1030200031.003.05.3000160.449052.624 Estruturação da Rede de Atenção

Especializada 999.998,00
TOTAL 999.998,00

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o presente, são os provenientes do
Ministério da Saúde – Aquisição de Equipamentos/Materiais Permanentes - Ambulatório da Criança – CEMEG
– Cemeg Pimentas Cumbica - Cemeg São João, nos termos previstos no inciso II, do § 1º e § 3º, do artigo 43,
da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

DECRETO Nº 36360
Dispõe sobre inclusão de fonte de recursos e aplicação, em ação do quadro de detalhamento da despesa.
GUSTAVO HENRIC COSTA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso da atribuição que lhe confere o
inciso XIV, do artigo 63 da Lei Orgânica do Município e da autorização contida no artigo 6º, da Lei Municipal nº 7.680,
de 20 de dezembro de 2018 e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 55970/2019;

DECRETA:
Art. 1º Ficam incluídas a fonte de recursos e aplicação, ao detalhamento da seguinte codificação do orçamento
vigente, conforme descrito abaixo:
Classificação Orçamentária Fonte de Recurso Aplicação da Fonte
0791.1030200031.003.xx.xxxxxxx.449052.623 05 3000159
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

DECRETO Nº 36361
Dispõe sobre abertura de um crédito adicional suplementar no valor de R$ 900.000,00.
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 7.680, de 20 de dezembro de 2018 e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº
55.970/2019;

DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento do Município, um crédito adicional no valor de R$ 900.000,00 (novecentos
mil reais), para suplementar a seguinte classificação orçamentária, conforme fonte de recursos e aplicação
indicados, do orçamento vigente:



Página 4 - 5 de Dezembro de 2019 Diário Oficial do Município de Guarulhos

Classificação Orçamentária Descrição da Ação Suplementa R$
0791.1030200031.003.05.3000159.449052.623 Estruturação da Rede de Atenção

Especializada 900.000,00
TOTAL 900.000,00

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o presente, são os provenientes do
Ministério da Saúde – Aquisição de Equipamento/Material Permanente, nos termos previstos no inciso II, do §
1º e § 3º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

DECRETO Nº 36362
Dispõe sobre inclusão de fonte e aplicação de recurso e elemento de despesa em ação do quadro de
detalhamento da despesa.
GUSTAVO HENRIC COSTA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso da atribuição que lhe confere
o inciso XIV, do artigo 63 da Lei Orgânica do Município e da autorização contida no artigo 6º, da Lei Municipal
nº 7.680, de 20 de dezembro de 2018 e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº
62074/2014;

DECRETA:
Art. 1º Ficam incluídos a fonte e aplicação de recurso e elemento de despesa, ao detalhamento das seguintes
codificações do orçamento vigente, conforme descrito abaixo:
Classificação Orçamentária Fonte de Aplicação de Elemento

Recurso  Recurso  de Despesa
0791.1030200031.003. XX. XXXXXXX. 4490XX.487 05 3000106 93
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

DECRETO Nº 36363
Dispõe sobre abertura de um crédito adicional suplementar no valor de R$ 32.376,43.
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 7.680, de 20 de dezembro de 2018 e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº
62074/2014;

DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento do Município, um crédito adicional no valor de R$ 32.376,43 (trinta e dois mil,
trezentos e setenta e seis reais e quarenta e três centavos), para suplementar à seguinte dotação, conforme
fonte de recursos e aplicação indicados, do orçamento vigente:
Classificação Orçamentária Descrição da Ação Suplementa R$
0791.1030200031.003.05.3000106.449093.487 Estruturação da Rede de Atenção Especializada 32.376,43

TOTAL 32.376,43
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o presente Decreto são:
I - no valor de R$ 31.741,45 (trinta e um mil, setecentos e quarenta e um reais e quarenta e cinco centavos),
provenientes de anulação da seguinte dotação, conforme fonte de recursos e aplicação indicados, do Orçamento
vigente:
Classificação Orçamentária Descrição da Ação Reduz R$
0791.1030200031.003.05.3000106.449052,487 Estruturação da Rede de Atenção Especializada 31.741,45

TOTAL 31.741,45
II - no valor de R$ 634,98 (seiscentos e trinta e quatro reais e noventa e oito centavos), os provenientes dos
repasses – Fundo a Fundo – Bloco de Investimento - FNS - Aquisição de Equipamentos/Material Permanente
– Apoio Implementação Rede Cegonha-Banco de Leite, nos termos previstos no inciso II do § 1º e § 3º, do
artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

DECRETO Nº 36364
Dispõe sobre abertura de um crédito adicional suplementar no valor de R$ 622.753,46.
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 7.680, de 20 de dezembro de 2018 e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº
54.571/2019;

DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento do Município, um crédito adicional no valor de R$ 622.753,46 (seiscentos e
vinte e dois mil, setecentos e cinquenta e três reais e quarenta e seis centavos), para suplementar a seguinte
classificação orçamentária, conforme fonte de recursos e aplicação indicados, do orçamento vigente:
Classificação Orçamentária Descrição da Ação Suplementa R$
1091.2645300302.108.01.1000009.339048.009 Compensações Tarifárias 622.753,46

TOTAL 622.753,46
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o presente, são os provenientes do Fundo
Municipal de Transporte e Trânsito - FMTT, nos termos previstos no inciso II, do § 1º e § 3º, do artigo 43, da
Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
 Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

DECRETO Nº 36365
Dispõe sobre remanejamento de recursos no valor de R$ 819,00.
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 6º, da Lei Municipal nº
7.680, de 20 de dezembro de 2018 e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 83/2019;

DECRETA:
Art. 1º Fica aprovado um remanejamento de verba no valor de R$ 819,00 (oitocentos e dezenove reais), no
detalhamento do programa de trabalho da Secretaria de Meio Ambiente, alterando a seguinte classificação
orçamentária, conforme fonte de recursos e aplicação indicados do orçamento vigente:
Classificação Orçamentária Descrição da Ação Acrescenta R$ Reduz R$
1810.1812200172.082.01.1100000.339093.000 Gestão e Modernização da

Secretaria de Meio Ambiente 819,00 -
1810.1812200172.082.01.1100000.339039.000 Gestão e Modernização da

Secretaria de Meio Ambiente - 819,00
TOTAL 819,00 819,00

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
DECRETO Nº 36366

Dispõe sobre remanejamento de recursos no valor de R$ 10.000,00.
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 6º, da Lei Municipal nº 7.680,
de 20 de dezembro de 2018 e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 5303/2019;

DECRETA:
Art. 1º Fica aprovado um remanejamento de verba no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), no detalhamento
do programa de trabalho da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana, alterando a seguinte classificação
orçamentária, conforme fonte de recursos e aplicação indicados do orçamento vigente:
Classificação Orçamentária Descrição da Ação Acrescenta R$ Reduz R$
1091.1545300302.114.01.1000009.339036.009 Manutenção e Modernização

dos Serviços de Transporte
e Trânsito 10.000,00 -

1091.1545300302.114.01.1000009.339030.009 Manutenção e Modernização
dos Serviços de Transporte
e Trânsito - 10.000,00
TOTAL 10.000,00 10.000,00

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
DECRETO Nº 36367

Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 651.020,29.
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 7.680,
de 20 de dezembro de 2018 e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 2516/2019;

DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento do Município, um crédito adicional no valor de R$ 651.020,29 (seiscentos e
cinquenta e um mil, vinte reais e vinte e nove centavos), para suplementar a seguinte classificação orçamentária,
conforme fonte de recursos e aplicação indicados do orçamento vigente:
Classificação Orçamentária Descrição da Ação Suplementa R$
8020.0433100692.215.01.1100000.339139.000 Benefícios ao Trabalhador - Encargos 651.020,29

TOTAL 651.020,29
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$
8020.0433100692.215.01.1100000.339049.000 Benefícios ao Trabalhador - Encargos 651.020,29

TOTAL 651.020,29
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

DECRETO Nº 36368
Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.880.370,75.
GUSTAVO HENRIC COSTA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso da atr ibuição 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 7.680, de 20 de dezembro de 2018 e em conformidade com o que consta no processo
administrativo nº 1218/19;

DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento do Município, um crédito adicional no valor de R$ 1.880.370,75 (um milhão,
oitocentos e oitenta mil, trezentos e setenta reais e setenta e cinco centavos), para suplementar a seguinte
classificação orçamentária, conforme fonte de recursos e aplicação indicados do orçamento vigente:
Classificação Orçamentária Descrição da Ação Suplementa R$
8010.2884609010.002.01.1100000.339092.000 Sentenças Judiciais 1.880.370,75

TOTAL 1.880.370,75
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$
8010.2884309010.004.04.1000037.469071.132 Amortização e Encargos de Financiamento da

Dívida Contratual Interna 1.284.202,60
8010.2884309010.004.04.1000037.329021.132 Amortização e Encargos de Financiamento da

Dívida Contratual Interna 596.168,15
TOTAL 1.880.370,75

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
DECRETO Nº 36369

Dispõe sobre remanejamento de recursos no valor de R$ 60.000,00.
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 6º, da Lei Municipal nº 7.680,
de 20 de dezembro de 2018 e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 2849/2019;

DECRETA:
Art. 1º Fica aprovado um remanejamento de verba no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), no
detalhamento do programa de trabalho da Câmara Municipal de Guarulhos, alterando as seguintes classificações
orçamentárias, conforme fonte de recursos e aplicação indicados do orçamento vigente:
Classificação Orçamentária Descrição da Ação Acrescenta R$ Reduz R$
0110.0112200812.210.01.1100000.319005.000 Gestão e Modernização da

Câmara Municipal 60.000,00 -
0110.0112200812.210.01.1100000.319011.000 Gestão e Modernização da

Câmara Municipal - 60.000,00
TOTAL 60.000,00 60.000,00

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
DECRETO Nº 36370

Dispõe sobre remanejamento de recursos no valor de R$ 1.706.193,46.
GUSTAVO HENRIC COSTA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso da atribuição que lhe confere
o inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgânica do Município e da autorização contida no artigo 6º, da Lei Municipal nº
7.680, de 20 de dezembro de 2018 e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 161/2019;

DECRETA:
Art. 1º Fica aprovado um remanejamento de verba no valor de R$ 1.706.193,46 (um milhão, setecentos e seis
mil, cento e noventa e três reais e quarenta e seis centavos), no detalhamento do programa de trabalho da
Secretaria da Saúde, alterando as seguintes classificações orçamentárias, conforme fonte de recursos e
aplicação indicados do orçamento vigente:
Classificação Orçamentária Descrição da Ação Acrescenta R$ Reduz R$
0791.1012200012.001.01.3100000.339032.001 Administração do Sistema

Único de Saúde 641.387,77 -
0791.1012200012.001.01.3100000.339030.001 Administração do Sistema

Único de Saúde - 640.687,57
0791.1012200012.001.01.3100000.339030.001 Administração do Sistema

Único de Saúde - 700,20
0791.1030100022.009.05.3000004.339039.113 Desenvolvimento das Ações

de Atenção Básica em Saúde 100.372,32 -
0791.1030100022.009.05.3000004.339030.113 Desenvolvimento das Ações

de Atenção Básica em Saúde - 98.071,89
0791.1030100022.009.05.3000004.339036.113 Desenvolvimento das Ações

de Atenção Básica em Saúde - 668,20
0791.1030100022.009.05.3000004.339048.113 Desenvolvimento das Ações

de Atenção Básica em Saúde - 723,94
0791.1030100022.009.05.3000004.339092.113 Desenvolvimento das Ações

de Atenção Básica em Saúde - 908,29
0791.1030200032.016.05.3000005.339039.114 Desenvolvimento das Ações

de Média e Alta Complexidade e
Atenção Especializada 949.450,09 -

0791.1030200032.016.05.3000005.339030.114 Desenvolvimento das Ações
de Média e Alta Complexidade e
Atenção Especializada - 949.450,09

0791.1030500042.023.05.3000007.339039.116 Administração e Gestão dos
Serviços de Vigilância em Saúde 14.983,28 -

0791.1030500042.023.05.3000007.339030.116 Administração e Gestão dos Serviços
de Vigilância em Saúde - 14.983,28
TOTAL 1.706.193,46 1.706.193,46

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
DECRETO Nº 36371

Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 5.728.844,39.
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
7.680, de 20 de dezembro de 2018, e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 161/19;

DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento do Município, um crédito adicional no valor de R$ 5.728.844,39 (cinco
milhões, setecentos e vinte e oito mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e trinta e nove centavos), para
suplementar as seguintes classificações orçamentárias, conforme fonte de recursos e aplicação indicados do
orçamento vigente:
Classificação Orçamentária Descrição da Ação Suplementa R$
0791.1012200012.001.01.3100000.339032.001 Administração do Sistema Único de Saúde 148.342,25
0791.1030100022.009.05.3000004.339039.113 Desenvolvimento das Ações de Atenção

Básica em Saúde 237.993,50
0791.1030200032.016.01.3100000.339039.001 Desenvolvimento das Ações de Média e Alta

Complexidade e Atenção Especializada 1.086.074,24
0791.1030200032.016.05.3000005.339039.114 Desenvolvimento das Ações de Média e Alta

Complexidade e Atenção Especializada 227.560,26
0791.1030200032.020.05.3000008.339032.117 Medicamentos para Rede Hospitalar e Rede

de Atenção Especializada 126.030,81
0791.1030100022.009.02.3000093.319011.432 Desenvolvimento das Ações de Atenção

Básica em Saúde 3.902.843,33
TOTAL 5.728.844,39

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$
0791.1012200011.001.05.3000008.339030.117 Aprimoramento da Gestão do Sistema

Único de Saúde 1.000,00
0791.1030100022.009.02.3000093.339030.432 Desenvolvimento das Ações de Atenção

Básica em Saúde 1.382.764,21
0791.1030100022.009.02.3000093.339039.432 Desenvolvimento das Ações de Atenção

Básica em Saúde 1.507.689,40
0791.1030100022.010.05.3000004.339030.113 Administração do Material Odontológico

na Atenção Básica 493,60
0791.1030100022.011.05.3000004.339039.113 Administração do Material Farmacológico

na Atenção Básica 242,60
0791.1030100022.012.02.3000093.339032.432 Administração do Material Médico-Hospitalar

na Atenção Básica 4.001,72
0791.1030100022.012.05.3000004.339030.113 Administração do Material Médico-Hospitalar

na Atenção Básica 99,33
0791.1030100022.012.05.3000004.339032.113 Administração do Material Médico-Hospitalar

na Atenção Básica 181.757,55
0791.1030100022.013.01.3100000.339032.001 Promoção da Assistência Farmacêutica

na Atenção Básica 30.481,28
0791.1030100022.013.05.3000004.339030.113 Promoção da Assistência Farmacêutica

na Atenção Básica 628,57
0791.1030100022.013.05.3000008.339032.117 Promoção da Assistência Farmacêutica

na Atenção Básica 124.030,81
0791.1030100022.014.01.3100000.339032.001 Prom. da Assist. Farmacêutica

na Atenção Básica - Distrib de Insumos
Estrat. de Controle da Diabetes 21.786,45
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0791.1030200031.003.01.3100000.449051.001 Estruturação da Rede
de Atenção Especializada 117.489,72

0791.1030200032.019.05.3000005.339030.114 Administração do Material Médico-Hospitalar
na Média e Alta Complexidade 11.025,00

0791.1030200032.020.01.3100000.339032.001 Medicamentos para Rede Hospitalar e Rede
de Atenção Especializada 45,57

0791.1030200032.020.05.3000005.339030.114 Medicamentos para Rede Hospitalar e Rede
de Atenção Especializada 9.802,05

0791.1030200032.020.05.3000005.339032.114 Medicamentos para Rede Hospitalar e Rede
de Atenção Especializada 199.797,21

0791.1030300012.004.01.3100000.339030.001 Assistência Farmacêutica-Medicamentos
Excepcionais 38,66

0791.1030300012.004.01.3100000.339039.001 Assistência Farmacêutica-Medicamentos
Excepcionais 4.154,70

0791.1030300012.004.05.3000008.339032.117 Assistência Farmacêutica-Medicamentos
Excepcionais 1.000,00

0791.1030600022.015.01.3100000.339030.001 Administração dos Insumos de Alimentação
e Nutrição para a Saúde 6.000,00

0791.1030600022.015.01.3100000.339032.001 Administração dos Insumos de Alimentação
e Nutrição para a Saúde 8.345,87

0791.1030600022.015.05.3000004.339032.113 Administração dos Insumos de Alimentação
e Nutrição para a Saúde 54.771,85

0791.1030600032.021.05.3000005.339032.114 Alimentação e Nutrição na Média e
Alta Complexidade 6.930,00

0791.1030600032.021.05.3000005.339039.114 Alimentação e Nutrição na Média e
Alta Complexidade 6,00

0791.1033100012.006.01.3100000.339049.001 Benefícios ao Trabalhador 1.046.074,24
0791.1030100022.013.02.3000093.339032.432 Promoção da Assistência Farmacêutica

na Atenção Básica 8.388,00
0791.1030100022.013.02.3000093.339032.432 Promoção da Assistência Farmacêutica

na Atenção Básica 1.000.000,00
TOTAL 5.728.844,39

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

E para constar eu, (MAURÍCIO SEGANTIN), Diretor do Departamento de Relações Administrativas, tornei
público o presente Diário Oficial.
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