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LEI Nº 7.827, DE 19 DE MAIO DE 2020.
Projeto de Lei nº 3964/2019 de autoria do Poder Executivo.
Altera dispositivos da Lei nº 7.549, de 19/04/2017, no que se refere aos cargos de assessoramento, de
livre provimento em comissão.

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 dispositivos da Lei nº 7.549, de 19/04/2017, no que se refere aos cargos de assessoramento,
de livre provimento em comissão.
Art. 2º O caput e os incisos do artigo 9º da Lei nº 7.549, de 2017, passam a vigorar com as seguintes redações:
“Art. 9º Fica criado o cargo de Assessor de Secretaria e Coordenadoria, destinado ao desempenho das tarefas
de assessoramento na articulação, na coordenação e no controle de diretrizes político-governamentais com as
seguintes atribuições sumárias, sem prejuízo das atribuições detalhadas e na quantidade distribuída conforme
consta no Anexo I desta Lei, relacionadas às funções institucionais dos órgãos integrantes da Administração
Pública Direta da Municipalidade onde lotados:
I - assessorar na articulação de demandas específicas de programas e projetos de âmbito estratégico para a
gestão político-governamental;
II - assessorar e subsidiar as autoridades e instâncias superiores no que concerne ao planejamento e ao
processo relativo às políticas, programas e projetos de sua área em consonância com as diretrizes político-
governamentais;
III - assessorar o Chefe de Gabinete, Secretários, Subsecretários, Coordenadores ou Controlador Geral na
articulação e coordenação, no planejamento, na organização dos meios e nas atividades da respectiva área de
atuação, realizando o controle das diretrizes político-governamentais;
IV - desempenhar funções de assessoramento de alta complexidade em nível estratégico, em consonância
com as diretrizes político-governamentais, em auxílio ao Chefe de Gabinete, Secretários, Subsecretários,
Coordenadores ou Controlador Geral;
V - assessorar no controle e acompanhamento do Plano de Governo nas atividades integradas junto à
comunidade.” (NR)
Art. 3º O caput e os incisos do artigo 10 da Lei nº 7.549, de 2017, passam a vigorar com as seguintes redações:
“Art. 10. Fica criado o cargo de Assessor de Gestão Pública, destinado ao desempenho das tarefas de
assessoramento na articulação, na coordenação e no controle de diretrizes político-governamentais com as
seguintes atribuições sumárias, sem prejuízo das atribuições detalhadas e na quantidade distribuída conforme
consta no Anexo II desta Lei, relacionadas às funções institucionais dos órgãos integrantes da estrutura
organizacional básica da Administração Pública Direta da Municipalidade onde lotados:
I - assessorar na coordenação das atividades dos respectivos órgãos onde lotados;
II - assessorar e acompanhar o Prefeito, o Chefe de Gabinete, o Secretário e o Controlador Geral no
desempenho de suas funções de âmbito estratégico;
III - assessorar o Prefeito, o Chefe de Gabinete, o Secretário e o Controlador Geral na articulação estratégica,
acompanhando o andamento dos trabalhos conforme as diretrizes determinadas;
IV - assessorar as unidades subordinadas ao Prefeito, ao Chefe de Gabinete, ao Secretário e ao Controlador
Geral, acompanhando o cumprimento das diretrizes estratégicas estabelecidas;
V - exercer outras atribuições que lhe forem conferidas ou delegadas pelo Prefeito, Chefe de Gabinete, Secretário
e Controlador Geral relacionadas ao assessoramento nos planos estratégicos do órgão onde lotado.” (NR)
Art. 4º O caput e os incisos do artigo 11 da Lei nº 7.549, de 2017, passam a vigorar com as seguintes redações:
“Art. 11. Fica criado o cargo de Assessor de Unidade, destinado ao desempenho das tarefas de assessoramento
e controle das diretrizes político-governamentais com as seguintes atribuições sumárias, sem prejuízo das
atribuições detalhadas e na quantidade distribuída conforme consta no Anexo III desta Lei, relacionadas às
funções institucionais das respectivas unidades integrantes dos órgãos pertencentes à estrutura organizacional
básica da Administração Pública Direta da Municipalidade onde lotados:
I - assessorar na condução das atividades conforme as políticas públicas estabelecidas nas suas respectivas
unidades;
II - assessorar no planejamento de projetos especiais e estratégicos da unidade;
III - assessorar, acompanhando os canais de comunicação entre as esferas administrativas internas para
subsidiar informações necessárias ao cumprimento das metas do órgão a que estejam vinculadas, conforme
as diretrizes político-governamentais estabelecidas.” (NR)
Art. 5º O caput e os incisos do artigo 12 da Lei nº 7.549, de 2017, passam a vigorar com as seguintes redações:
“Art. 12. Fica criado o cargo de Assessor de Políticas Municipais, destinado ao desempenho das tarefas de
assessoramento na articulação, na coordenação e no controle de diretrizes político-governamentais com as
seguintes atribuições sumárias, sem prejuízo das atribuições detalhadas e na quantidade distribuída conforme
consta no Anexo IV desta Lei, relacionadas às funções institucionais dos órgãos integrantes da estrutura
organizacional básica da Administração Pública Direta da Municipalidade onde lotados:
I - subsidiar as autoridades governamentais em atividades de alta complexidade em nível estratégico, no
desenvolvimento das atividades político-governamentais relacionadas à gestão de políticas públicas nos
diversos órgãos da Administração Pública Direta, acompanhando a articulação e a negociação com os atores
sociais, econômicos e políticos, além dos atores internos administradores dos meios necessários para
viabilizar o alcance dos objetivos estratégicos de Governo;
II - subsidiar as autoridades governamentais no planejamento de atividades institucionais que possam reduzir
custos administrativos, contábeis e orçamentais para ampliação da abrangência das metas e benefícios das
políticas públicas;
III - participar e contribuir na coordenação de estudos nos diversos setores da administração pública para
elaboração e tramitação de projetos relacionados à captação de recursos públicos junto aos outros níveis de
governo, suas instituições de fomento e afins e na representação do Município de Guarulhos nos fóruns de
organização e nos interesses de financiamento em bancos públicos;
IV - fornecer subsídios norteadores aos dirigentes governamentais no planejamento, na formulação e na
avaliação das atividades relacionadas à política de gestão da Administração Pública e nas estratégias de
comunicação com os órgãos e unidades administrativas internas e externas;
V - colaborar na elaboração de programas de metas na Administração Pública, gerenciando avanços dos
processos de trabalho, visando melhorar a capacidade e a qualidade de resposta do serviço público aos
cidadãos;
VI - contribuir e atuar em conjunto com os titulares dos respectivos órgãos integrantes da estrutura organizacional
básica da Administração Pública Direta da Municipalidade no controle das diretrizes político-governamentais.” (NR)
Art. 6º Em decorrência do disposto nos artigos 2º ao 5º desta Lei, os Anexos I ao IV da Lei nº 7.549, de 2017,
ficam alterados nos termos dos Anexos I ao IV integrantes deste diploma legal.
Art. 7º O artigo 15 da Lei nº 7.549, de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 15. Os cargos de livre provimento distribuídos nos diversos órgãos da estrutura organizacional básica da
Administração Pública na forma dos Anexos I, II, III e IV desta Lei poderão, a critério do Chefe do Poder
Executivo, ser remanejados a outros órgãos da estrutura organizacional básica da Administração Pública
Direta da Municipalidade nos casos de excepcional interesse público, desde que o remanejamento não
ultrapasse o limite de 20% (vinte por cento) do número total de cada cargo, observando-se, em qualquer caso,
as exigências de nível de escolaridade correspondentes a unidade de atuação.” (NR)
Art. 8º A Lei nº 7.549, de 2017, passa a vigorar acrescida do artigo 8º-A com a seguinte redação:
“Art. 8º-A. O provimento dos cargos em comissão observará, a partir do exercício de 2020, a reserva de 5%
(cinco por cento) aos servidores do quadro permanente do Município de Guarulhos, escolhidos pela autoridade
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nomeante nos casos em que atendam aos requisitos de provimento, devendo o referido percentual de reserva
ser elevado para:
I - 7,5% (sete e meio por cento) em 2022;
II - 10% (dez por cento) em 2024;
III - 12,5% (doze e meio por cento) em 2026;
IV - 15% (quinze por cento) em 2028;
V - 17,5% (dezessete e meio por cento) em 2030; e,
VI - 20% (vinte por cento) em 2032.” (NR)
Art. 9º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em
especial o artigo 13 da Lei nº 7.549, de 19/04/2017.

Guarulhos, 19 de maio de 2020.
GUSTAVO HENRIC COSTA

Prefeito

- ANEXO I
ATRIBUIÇÕES E FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA ESPECÍFICAS DO CARGO DE

ASSESSOR DE SECRETARIA E COORDENADORIA
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Em, 22 de maio de 2020.
DECRETO Nº 36878

Altera o Decreto Municipal nº 33856, de 15 de dezembro de 2016, que Regulamenta o Sistema de Registro de
Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e o Decreto 33857, de 21 de dezembro de
2016, que dispõe sobre o processo de licitação, aquisição de bens, contratação de obras e serviços, inclusive
de engenharia, no âmbito do Município de Guarulhos e dá outras providências.
GUSTAVO HENRIC COSTA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso de suas atribuições que lhe
são conferidas pelo inciso XIV, do ar tigo 63, da Lei Orgânica do Município e o que consta no processo
administrativo nº 14.254/2020;

DECRETA:
Art. 1º O inciso VIII, do art. 5º, do Decreto Municipal nº 33856, de 15 de dezembro de 2016, passa a vigorar com
a seguinte redação:
“Art. 5º (...)
VIII - aprovação da ampla pesquisa de mercado, previamente ao certame licitatório, devidamente assinada
pelos servidores responsáveis por sua elaboração, a qual deverá abranger um universo, de no mínimo 03 (três)
cotações, com valores compatíveis entre si, sendo que dos preços definidos será obtido um médio, considerado
como o de mercado; e”
Art. 2º O caput do art. 6º e os incisos I, II e III, do Decreto Municipal nº 33856, de 15 de dezembro de 2016,
passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º Caberá ao órgão gestor/requisitante a prática de todos os atos procedimentais que antecedem e visem
à licitação para o registro de preços de bens e serviços comuns ordinários ou extraordinários, iniciando-se com
a elaboração da requisição com indicação da estimativa de consumo, local de entrega, especificações do
objeto, termo de referência ou projeto básico inicial para o registro de preços, nos termos da Lei nº 8.666, de
21 de junho de 1993, e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e ainda o seguinte:
I - registrar sua requisição no Portal do Sistema de Registro de Preços, Compras e Contratações - SIRECCON
da Prefeitura de Guarulhos;
II - realizar ampla pesquisa de mercado semestralmente para aferir a compatibilidade dos preços registrados
com os efetivamente praticados, e ainda para subsidiar a análise econômica financeira no caso de reequilíbrio
de preços e troca de marca, informando em ato contínuo a Coordenadoria Geral de Licitações e Contratos; e
III - adotar os procedimentos necessários com vistas à aquisição dos bens e materiais, serviços por meio das
Atas de RP, obedecendo as normas estabelecidas na Portaria 015/16-CGLC.”
(...)
Art. 3º O § 5º, do art. 6º, do Decreto Municipal nº 33856, de 15 de dezembro de 2016, passa a vigorar acrescido
da seguinte redação:
“§ 5º Caberá ainda ao Órgão Gestor/Requisitante a realização de ampla pesquisa de mercado, demonstrada
pela apresentação de mapa demonstrativo de preços devidamente assinado pelos servidores responsáveis
pela pesquisa, previamente ao certame licitatório e, consolidar os dados das pesquisas de mercado realizadas
pelos órgãos e entidades participantes.”
Art. 4º O art. 4º, do Decreto Municipal nº 33857, de 15 de dezembro de 2016, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 4º O processo de licitação, devidamente autuado, deverá ser instruído, conforme o caso, com os
elementos seguintes:
I - requisição de material e/ou serviço, com justificativa para contratação;
II - especificações técnicas;
III - condições de fornecimento ou método de execução;
IV - projeto básico, quando for o caso;
V - memorial descritivo, quando for o caso;
VI - planilha de orçamento no caso de obras ou serviços de engenharia;
VII - pesquisa de preços no caso de aquisição de bens ou contratação de serviços, devidamente assinada
pelos servidores responsáveis por sua elaboração, a qual deverá abranger um universo de, no mínimo, 03
(três) cotações, com valores compatíveis entre si, sendo que dos preços obtidos será definido um médio,
considerado como o de mercado;
VIII - indicação da dotação e disponibilidade orçamentária;
IX - indicação da fonte de recursos (federal, estadual, municipal); elemento da despesa, indicação da origem
da verba e o respectivo número (convênio, contrato de repasse, entre outros);
X - estoques existentes, quando for o caso;
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XI - previsão de consumo; e
XII - informação sobre ata de registro de preços, porventura em vigor.
§ 1º A fim de dar cumprimento célere aos incisos constantes neste artigo, a Unidade Requisitante, verificada
inconsistência da instrução processual, serão convocados os técnicos responsáveis das referidas pastas a
comparecer ao Departamento de Licitações e Contratos para saneamento do processo administrativo.
§ 2º A convocação prevista no parágrafo anterior poderá ser realizada por meio eletrônico.”
Art. 5º O art. 5º, do Decreto Municipal nº 33857, de 15 de dezembro de 2016, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 5º O processo de licitação devidamente instruído na forma do artigo anterior, deverá ser cadastrado
eletronicamente, pela unidade requisitante, no SIRECCON (Sistema de Registro de Preços, Compras e
Contratações), com os seguintes elementos:
I - cadastro da requisição de compras;
II - justificativa técnica detalhada;

III - termo de referência básico;
IV - especificação por item, unidade de medida e quantidades pertinentes; e
V - pesquisa de preços, observado o disposto no inciso VII, do artigo 4º, deste Decreto.
§ 1º Quando o procedimento tratar-se de Registro de Preços, a pesquisa de preço de que trata o inciso VII, do
artigo 4º, será realizada após a obtenção do total dos quantitativos indicados por todas as unidades participantes.
§ 2º Os quantitativos serão obtidos por meio do SIRECCON - Sistema de Registro de Preços, Compras e
Contratações.
§ 3º Na hipótese do parágrafo anterior, o órgão gestor poderá solicitar auxílio técnico aos órgãos participantes
para execução da pesquisa de preços.”.
Art. 6º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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