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Em, 15 de outubro de 2019.
DECRETO Nº 36245

Dispõe sobre inclusão de elemento de despesa em ação do quadro de detalhamento da despesa.
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 6º, da Lei
Municipal nº 7.680, de 20 de dezembro de 2018, e em conformidade com o que consta no processo
administrativo nº 2766/19;

DECRETA:
Art. 1º Ficam incluídos os elementos de despesa, ao detalhamento das seguintes codificações do orçamento
vigente, conforme descrito abaixo:
Classificação Orçamentária Elemento de Despesa
0810.1236100062.042.05.2200001.3390xx.008 36
0810.1236100062.042.05.2200001.3390xx.008 47
0810.1236500052.030.05.2100001.3390xx.008 36
0810.1236500052.030.05.2100001.3390xx.008 47
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

DECRETO Nº 36246
Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 432.000,00.
 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 2766/19;

DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento do Município, um crédito adicional no valor de R$ 432.000,00 (quatrocentos
e trinta e dois mil reais), para suplementar as seguintes classificações orçamentárias, conforme fonte de
recursos e aplicação indicados do Orçamento vigente:
Classificação Orçamentária Descrição da Ação Suplementa R$
0810.1236100062.042.05.2200001.339036.008 Ações Complementares ao Ensino –

Fundamental 30.000,00
0810.1236100062.042.05.2200001.339047.008 Ações Complementares ao Ensino -

Fundamental 6.000,00
0810.1236500052.030.05.2100001.339036.008 Ações Complementares ao Ensino – Infantil 30.000,00
0810.1236500052.030.05.2100001.339047.008 Ações Complementares ao Ensino – Infantil 6.000,00
0810.1236100062.042.05.2200001.339039.008 Ações Complementares ao Ensino -

Fundamental 80.000,00
0810.1236500052.030.05.2100001.339039.008 Ações Complementares ao Ensino – Infantil 80.000,00
0810.1236100062.038.02.2620000.319016.003 Gestão dos Profissionais de Apoio da Educação -

Fundamental 100.000,00
0810.1236500052.026.02.2620000.319016.003 Gestão dos Profissionais de Apoio da

Educação - Infantil 100.000,00
TOTAL 432.000,00

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o presente Decreto, decorrerão da anulação
das seguintes dotações, conforme fonte de recursos e aplicação indicados, do orçamento vigente:
Classificação Orçamentária Descrição da Ação Reduz R$
0810.1236100062.040.05.2200001.339039.008 Gestão, Manutenção e Modernização do

Ensino - Fundamental 140.000,00
0810.1236500052.028.05.2100001.339039.008 Gestão, Manutenção e Modernização do

Ensino - Infantil 92.000,00
0810.1236500052.025.02.2610000.319016.003 Gestão dos Profissionais do Magistério -

Infantil 200.000,00
TOTAL 432.000,00

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
DECRETO Nº 36247

Dispõe sobre remanejamento de recursos no valor de R$ 726.936,67.
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 161/19;

DECRETA:
Art. 1º Fica aprovado um remanejamento de verba no valor de R$ 726.936,67 (setecentos e vinte e seis mil,
novecentos e trinta e seis reais e sessenta e sete 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$
0791.1030100022.009.05.3000004.339039.113 Desenvolvimento das Ações

de Atenção Básica em Saúde 715.449,69 -
0791.1030100022.009.05.3000004.339036.113 Desenvolvimento das Ações

de Atenção Básica em Saúde - 650.824,70
0791.1030100022.009.05.3000004.339040.113 Desenvolvimento das Ações

de Atenção Básica em Saúde - 64.624,99
0791.1030200032.016.05.3000005.339039.114 Desenvolvimento das Ações de

Média e Alta Complexidade e
Atenção Especializada 9.436,44 -

0791.1030200032.016.05.3000005.339040.114 Desenvolvimento das Ações de
Média e Alta Complexidade e
Atenção Especializada - 9.436,44

0791.1030500042.023.05.3000007.339039.116 Administração e Gestão dos Serviços
de Vigilância em Saúde 2.050,54 -

0791.1030500042.023.05.3000007.339040.116 Administração e Gestão dos Serviços
de Vigilância em Saúde - 2.050,54
TOTAL 726.936,67 726.936,67

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
DECRETO Nº 36248

Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 4.071.350,19.
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$ 4.071.350,19 (quatro
milhões, setenta e um mil, trezentos e cinquenta reais e dezenove centavos), para suplementar as seguintes
classificações orçamentárias, conforme fonte de recurso 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  513.782,99

0791.1030100022.009.05.3000004.339030.113 Desenvolvimento das Ações de Atenção
Básica em Saúde  954.564,11

0791.1030100022.009.05.3000004.339032.113 Desenvolvimento das Ações de Atenção
Básica em Saúde  1.559.578,73

0791.1030100022.009.05.3000004.339039.113 Desenvolvimento das Ações de Atenção
Básica em Saúde  204.350,00

0791.1030200032.016.01.3100000.339039.001 Desenvolvimento das Ações de Média e Alta
Complexidade e Atenção Especializada  775.467,74

0791.1030200032.016.05.3000005.339039.114 Desenvolvimento das Ações de Média e Alta
Complexidade e Atenção Especializada  6.606,62

0791.1030500042.023.05.3000007.319016.116 Administração e Gestão dos Serviços de
Vigilância em Saúde  57.000,00
TOTAL 4.071.350,19

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$
0791.1012200012.001.01.3100000.339039.001 Administração do Sistema Único de Saúde 320.000,00
0791.1030100022.010.05.3000004.339032.113 Administração do Material Odontológico na

Atenção Básica 611.872,14
0791.1030100022.011.05.3000004.339030.113 Administração do Material Farmacológico na

Atenção Básica 165.793,42
0791.1030100022.011.05.3000004.339032.113 Administração do Material Farmacológico na

Atenção Básica 47.584,00
0791.1030100022.011.05.3000004.339039.113 Administração do Material Farmacológico na

Atenção Básica 4.350,00
0791.1030100022.012.05.3000004.339032.113 Administração do Material Médico-Hospitalar

na Atenção Básica 400.122,59
0791.1030100022.013.01.3100000.339032.001 Promoção da Assistência Farmacêutica na

Atenção Básica 906.268,73
0791.1030100022.013.05.3000004.339030.113 Promoção da Assistência Farmacêutica na

Atenção Básica 210.155,14
0791.1030100022.014.01.3100000.339032.001 Prom. da Assist. Farmacêutica na Atenção

Básica - Distrib de Insumos Estrat.
de Controle da Diabetes 62.982,00

0791.1030200032.018.05.3000005.339030.114 Administração do Material Farmacológico
na Média e Alta Complexidade 203,64

0791.1030200032.020.05.3000005.339030.114 Medicamentos para Rede Hospitalar e Rede
de Atenção Especializada 6.402,98

0791.1030500042.023.05.3000007.339030.116 Administração e Gestão dos Serviços de
Vigilância em Saúde 57.000,00

0791.1030600022.015.05.3000004.339030.113 Administração dos Insumos de Alimentação
e Nutrição para a Saúde 78.615,55

0791.1030600022.015.05.3000004.339032.113 Administração dos Insumos de Alimentação
e Nutrição para a Saúde 1.200.000,00
TOTAL 4.071.350,19

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
DECRETO Nº 36249

Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 17.405.000,00.
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 2519/19;

DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento do Município, um crédito adicional no valor de R$ 17.405.000,00 (dezessete
milhões, quatrocentos e cinco mil reais), para suplementar as seguintes classificações orçamentárias, conforme
fonte de recursos e aplicação indicados do Orçamento vigente:
Classificação Orçamentária Descrição da Ação Suplementa R$
0791.1012200012.001.01.3100000.319113.001 Administração do Sistema Único de Saúde 500.000,00
0791.1012200012.001.01.3100000.319011.001 Administração do Sistema Único de Saúde 4.000.000,00
0791.1012200012.001.01.3100000.319016.001 Administração do Sistema Único de Saúde 55.000,00
0791.1030100022.009.01.3100000.319113.001 Desenvolvimento das Ações de Atenção

Básica em Saúde 1.700.000,00
0791.1030200032.016.01.3100000.319004.001 Desenvolvimento das Ações de Média e Alta

Complexidade e Atenção Especializada 300.000,00
0791.1030200032.016.01.3100000.319113.001 Desenvolvimento das Ações de Média e Alta

Complexidade e Atenção Especializada 1.500.000,00
0791.1030500042.023.01.3100000.319011.001 Administração e Gestão dos Serviços de

Vigilância em Saúde 2.500.000,00
0791.1030500042.023.01.3100000.319113.001 Administração e Gestão dos Serviços de

Vigilância em Saúde 200.000,00
0791.1084600012.007.01.3100000.319094.001 Obrigações Trabalhistas 75.000,00
1110.0412200402.138.01.1100000.319113.000 Gestão e Modernização de Recursos

Humanos 5.100.000,00
8020.0412200692.007.01.1100000.319094.000 Obrigações Trabalhistas 900.000,00
8020.0412200692.007.01.1100000.319092.000 Obrigações Trabalhistas 575.000,00

TOTAL 17.405.000,00
 Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o presente Decreto, decorrerão da anulação
das seguintes dotações, conforme fonte de recursos e aplicação indicados, do orçamento vigente:
Classificação Orçamentária Descrição da Ação Reduz R$
0791.1030100022.009.01.3100000.319013.001 Desenvolvimento das Ações de Atenção

Básica em Saúde 4.555.000,00
1110.0412200402.138.01.1100000.319016.000 Gestão e Modernização de Recursos

Humanos 2.275.000,00
0791.1030200032.016.01.3100000.319013.001 Desenvolvimento das Ações de Média e Alta

Complexidade e Atenção Especializada 4.000.000,00
1110.0412200402.138.01.1100000.319013.000 Gestão e Modernização de Recursos

Humanos 6.575.000,00
TOTAL 17.405.000,00

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
DECRETO Nº 36250

Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.400,00.
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 8126/19;

DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento do Município, um crédito adicional no valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos
reais), para suplementar a seguinte classificação orçamentária, conforme fonte de recursos e aplicação
indicados do Orçamento vigente:

D E C R E T O S



Página 2 - 15 de Outubro de 2019 Diário Oficial do Município de Guarulhos

Classificação Orçamentária Descrição da Ação Suplementa R$
0210.0412200482.154.01.1100000.339033.000 Gestão e Administração do Gabinete do Prefeito 1.400,00

TOTAL 1.400,00
 Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o presente Decreto, decorrerão da anulação
das seguintes dotações, conforme fonte de recursos e aplicação indicados, do orçamento vigente:
Classificação Orçamentária Descrição da Ação Reduz R$
0210.0412200482.155.01.1100000.339033.000 Serviços do Cerimonial 700,00
0210.0412200482.155.01.1100000.339014.000 Serviços do Cerimonial 700,00

TOTAL 1.400,00
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

DECRETO Nº 36251
Dispõe sobre remanejamento de recursos no valor de R$ 1.991,28.
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 8126/19;

DECRETA:
Art. 1º Fica aprovado um remanejamento de verba no valor de R$ 1.991,28 (mil, novecentos e noventa e um reais
e vinte e oito centavos), no detalhamento do programa de trabalho da Chefia de Gabinete, alterando as seguintes
classificações orçamentárias, conforme fonte de recursos e aplicação indicados do orçamento vigente:
Classificação Orçamentária Descrição da Ação Acrescenta R$ Reduz R$
0210.0412200482.154.01.1100000.339033.000 Gestão e Administração do

Gabinete do Prefeito 1.991,28 -
0210.0412200482.154.01.1100000.339014.000 Gestão e Administração do

Gabinete do Prefeito - 1.991,28
TOTAL 1.991,28 1.991,28

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
DECRETO Nº 36252

Regulamenta a Lei Municipal nº 7.728/2019, que institui o Sistema de Inovação de Guarulhos, o Conselho
Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação - CMCTI estabelece ações de fomento à cultura de inovação e ao
empreendedorismo inovador no Município de Guarulhos e dá outras providências correlatas.
GUSTAVO HENRIC COSTA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso de suas atribuições legais
que lhe confere o inciso XIV, do ar tigo 63, da Lei Orgânica do Município e o que consta no processo
administrativo nº 41322/2019;

DECRETA:
CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS
Art. 1º Este Decreto regulamenta a Lei Municipal nº 7.728/2019 que, entre outras providências, constitui o
Sistema de Inovação de Guarulhos (SIG), o Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação (CMCTI), o
Fundo Municipal de Inovação (FMI) e o Programa Municipal de Promoção de Investimentos em Inovação (PMPII).
Art. 2º Para efeito deste Decreto considera-se:
I - Inovação: é o resultado da introdução de novidades ou aperfeiçoamentos no ambiente produtivo ou social,
na forma de novos processos, bens e serviços;
II - Tecnologia: é o conjunto ordenado de conhecimentos empregados na produção e comercialização de bens
e serviços e integra não só os conhecimentos científicos - provenientes das ciências naturais, sociais e
humanas - mas igualmente os conhecimentos empíricos que resultam de observações, experiência, atitudes
específicas e tradição (oral e escrita);
III - Ciência: é o conjunto organizado dos conhecimentos relativos ao universo, envolvendo seus fenômenos
naturais, ambientais e comportamentais;
IV - Processo de Inovação Tecnológica: é o conjunto de atividades práticas para transformar uma idéia,
invenção ou oportunidade em uma solução inovadora na forma de um processo, produto, serviço ou sistema
com características diferenciadas;
V - Instituição de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICT): é uma pessoa jurídica, pública ou privada, que tem
como missão o ensino superior e/ou profissionalizante, a pesquisa e o desenvolvimento e/ou outra atividade de
cunho científico, tecnológico ou de inovação;
VI - Arranjo Promotor de Inovação (API): é uma ação programada e cooperada envolvendo ICTs, empresas e
outras organizações, em determinado setor econômico especializado, visando ampliar sua capacidade de
inovação, seu desenvolvimento econômico, dotada de uma entidade gestora pública ou privada, que atua como
facilitadora das atividades cooperativas;
VII - Célula de Competência em Ciência, Tecnologia e Inovação: é um grupo de pesquisadores especialistas em
uma determinada temática científica, tecnológica ou de inovação, os quais atuam em conjunto no âmbito de
uma ICTI;
VIII - Incubadora de Empresas: é um ambiente que estimula e apóia a criação e o desenvolvimento de
empresas inovadoras, por meio do provimento de infraestrutura básica compartilhada, de formação complementar
do empreendedor e do suporte para alavancagem de negócios e recursos, visando facilitar os processos de
inovação tecnológica e a competitividade, dotada de uma entidade gestora pública ou privada;
IX - Centro de Inovação: é um ambiente integrado que concentra e oferece um conjunto de mecanismos e
serviços de suporte ao processo de inovação tecnológica das empresas, constituindo-se também centro de
interação empresarial-acadêmica para o desenvolvimento do segmento econômico;
X - Parque Tecnológico: é um ambiente que congrega organizações empresariais, científicas e tecnológicas
estruturadas de maneira planejada, concentrada e cooperativa para promover a cultura e a prática da inovação,
a competitividade empresarial e a geração de riquezas por meio da criação e fortalecimento de empresas
inovadoras e sua interação com ICTs, dotado de uma entidade gestora pública ou privada;
XI - Empreendedorismo Inovador: é a iniciativa e a capacidade de promover a criação e o desenvolvimento de
empreendimentos inovadores;
XII - Empresa de Base Tecnológica ou Empresa Inovadora: é a pessoa jurídica que tem a base de seus
negócios dominada por suas inovações de produtos, processos ou serviços, resultados da aplicação de
conhecimentos científicos e tecnológicos;
XIII - Economia Verde: é uma atividade econômica que, por meio da inovação, promove a redução dos riscos
ambientais e da escassez ecológica, resultando na melhoria do bem-estar humano e da igualdade social;
XIV - Sistema de Inovação de Guarulhos (SIG): instituído para viabilizar a articulação estratégica das atividades
dos diversos organismos públicos e privados que atuam direta ou indiretamente no desenvolvimento de
inovação em prol da municipalidade; a estruturação de ações mobilizadoras do desenvolvimento econômico e
social do Município; o incremento das interações entre seus membros, visando ampliar a sinergia das
atividades de desenvolvimento da inovação;
XV - Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação (CMCTI): órgão fiscalizador e deliberativo de
participação direta da comunidade na administração municipal, com regulamentação em decreto específico e
regimento interno;
XVI - Fundo Municipal de Inovação (FMI): é um fundo dotado de autonomia administrativa e financeira, com
escrituração contábil própria, de conformidade com a legislação pertinente, que efetiva o apoio financeiro,
reembolsável ou não, a programas e projetos inovadores de interesse da municipalidade, assim caracterizados
em conformidade a este Decreto;
XVII - Programa Municipal de Promoção de Investimento em Inovação (PMPII): instituído para concessão de
incentivo fiscal à pessoa física ou jurídica estabelecida no Município, que estiver rigorosamente em dia com
as suas obrigações municipais, com o objetivo primordial de promover o empreendedorismo inovador de
interesse da municipalidade;
XVIII - Colaboração ao Fundo Municipal de Inovação (FMI): aplicação, doação ou contribuição feita por
pessoas físicas ou jurídicas de qualquer natureza, contribuintes ou não dos Impostos Municipais, diretamente
à conta específica do Fundo, na forma estabelecida neste Decreto;
XIX - Contrapartida: valor dos recursos orçamentários e financeiros ou de bens e serviços economicamente
mensuráveis com o qual o contratado irá participar no projeto, segundo os termos do instrumento legal;
XX - Convenente ou Contratado: ente da Federação ou entidade da administração pública, pessoa física ou
jurídica de natureza privada com atuação nas áreas de Inovação, e entidade privada sem fins lucrativos, cujo
ato constitutivo ou instrumento congênere disponha expressamente sobre sua finalidade naquela área;
XXI - Termo de Apoio Financeiro: instrumento legal firmado entre contratante/concedente e contratado/
convenente, por meio do qual são ajustadas cláusulas e condições para a efetivação de obrigações recíprocas,
visando à consecução de objetivos de interesse público na área da Inovação, que poderão ser formalizados
através de convênios, termos de cooperação, termos de parceria, termos de fomento, contratos de gestão,
acordos de cooperação, contratos de subvenção, termo de outorga de auxílio financeiro, e outros instrumentos
legais de contratação;
XXII - Contribuinte: estabelecimento inscrito no cadastro de contribuintes do Município que venha a contribuir
financeiramente nos projetos aprovados para o FMI;
XXIII - Dirigente: aquele que possua vínculo com entidade privada sem fins lucrativos assim entendidos
presidente, tesoureiro e diretores administrativo e financeiro com poder decisório;
XXIV - Órgão Público: Secretarias Municipais e administração indireta;
XXV - Etapas: ações que serão desenvolvidas durante a vigência do termo de apoio financeiro, convênio ou
acordo de apoio financeiro, formuladas em ordem cronológica de execução;
XXVI - Fato Gerador da Despesa: momento em que ocorre o recebimento do material ou a prestação do
serviço, independente do pagamento ao fornecedor;
XXVII - Financiamento de Programas e Projetos: apoio financeiro destinado a cobrir parcial ou totalmente
custos de programas e projetos de inovação por meio da transferência de recursos;
XXVIII - Interveniente: órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, de qualquer esfera de
governo, ou entidade privada sem fins lucrativos, que participe do termo de apoio financeiro para auxiliar no

acompanhamento e na fiscalização do objeto ou assumir outras obrigações não financeiras em nome próprio;
XXIX - Objeto: produto final do instrumento de termo de apoio financeiro, contendo descrição detalhada e
objetiva do que se pretende realizar ou obter, observados sua finalidade, o plano de trabalho e o projeto
aprovado;
XXX - Plano de Trabalho: proposta de trabalho aprovada e cronograma de desembolso financeiro definido pelo
contratante;
XXXI - Projeto: peça preparatória ao termo de apoio financeiro que contém proposta de trabalho e documentos
complementares necessários à análise e aprovação do objeto;
XXXII - Proposta de Trabalho: manifestação formal do proponente em celebrar termo de apoio financeiro,
devidamente justificada, contendo o detalhamento do objeto a ser executado, os valores, o cronograma físico,
as despesas a serem realizadas e a previsão de início e fim;
XXXIII - Valor Total do Termo de Apoio Financeiro: montante referente ao valor do repasse incentivado pelo
contratante/concedente mais a importância relativa à contrapartida do contratado ajustada no instrumento
legal, inclusive para efeitos de devolução; e
XXXIV - Entidade Empresarial de Tecnologia: é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que
tem como objetivo representar os interesses das empresas de base tecnológica.

 
CAPÍTULO II

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

Art. 3º A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e de Inovação será o
órgão gestor do FMI, através do seu titular, nos termos da Lei Complementar nº 7.728/2019, devendo exercer
a administração orçamentária, financeira e contábil do Fundo Municipal da Inovação (FMI), especialmente no
que se refere à:
I - elaboração do cronograma financeiro da receita e da despesa;
II - elaboração da proposta orçamentária; e
III - realização da contabilidade, organização e expedição de balancetes, balanços e outras demonstrações
contábeis, na forma da legislação aplicável.
Parágrafo único. São atribuições do Secretário Municipal de Desenvolvimento Científico, Econômico,
Tecnológico e de Inovação, na qualidade de gestor do Fundo Municipal da Inovação (FMI):
I - representar o Fundo Municipal da Inovação (FMI) ativa e passivamente, em juízo ou fora dele;
II - prever e prover os recursos necessários ao alcance dos objetivos do Fundo;
III - responsabilizar-se pela guarda e boa aplicação dos recursos do Fundo;
IV - autorizar as despesas e pagamentos, dentro das disponibilidades financeiras e em conformidade com o
plano de aplicação dos recursos do Fundo;
V - movimentar em conjunto com o Secretário Executivo as contas bancárias do Fundo;
VI - estabelecer e executar a política de aplicação dos recursos do Fundo, observadas as diretrizes básicas e
prioritárias definidas pela administração pública municipal;
VII - acompanhar e avaliar a realização de ações e projetos inovadores;
VIII - elaborar o plano orçamentário e de aplicação a cargo do Fundo, em consonância com a Lei de Diretrizes
Orçamentárias, observados os prazos legais do exercício financeiro a que se refere;
IX - aprovar as demonstrações mensais de receita e despesa do Fundo;
X - firmar convênios, acordos e contratos, visando à obtenção de recursos a serem administrados pelo Fundo;
XI - estabelecer os regramentos, inclusive os formulários e os meios, para as prestações de contas dos
projetos executados com os recursos do Fundo de acordo com a legislação municipal aplicável; e
XII - analisar e aprovar as prestações de contas.
Art. 4º A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e de Inovação publicará
instrução normativa em que constem os limites e critérios para o financiamento de projetos com recursos do
Fundo Municipal de Inovação (FMI).

CAPÍTULO III
DO SISTEMA DE INOVAÇÃO DE GUARULHOS (SIG)

Art. 5º O Sistema de Inovação de Guarulhos tem por objetivo viabilizar:
I - a articulação estratégica das atividades dos diversos organismos públicos e privados que atuam direta ou
indiretamente no desenvolvimento de Inovação em prol da municipalidade;
II - a estruturação de ações mobilizadoras do desenvolvimento econômico e social do Município; e
III - o incremento das interações entre seus membros, visando ampliar a sinergia das atividades de
desenvolvimento da inovação.
Art. 6º Integram o Sistema de Inovação de Guarulhos:
I - o Município de Guarulhos;
II - a Câmara Municipal de Guarulhos;
III - o Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação - CMCTI;
IV - as associações, as entidades representativas de categoria econômica, empresarial ou profissional, os
agentes de fomento, as instituições públicas e privadas de Guarulhos que atuem em prol da ciência, tecnologia
e inovação;
V - as instituições de ensino superior, tecnológico e profissionalizante estabelecidas no Município;
VI - as empresas de que o Poder Executivo Municipal participe minoritariamente, nos termos do art. 7º da Lei
Municipal nº 7.728/2019;
VII - os ambientes promotores de inovação estabelecidos no Município; e
VIII - os entes credenciados perante o CMCTI.

SEÇÃO ÚNICA
DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA DE INOVAÇÃO DE GUARULHOS

Art. 7º Poderão ser credenciadas ao Sistema de Inovação de Guarulhos unidades de promoção e serviços de
apoio às empresas de base tecnológica ou inovadoras que atuem nos seguintes ramos:
I - internacionalização e comércio exterior;
II - propriedade intelectual;
III - fundos de investimento e participação;
IV - consultoria tecnológica, empresarial e jurídica a empresa(s) de base tecnológica;
V - condomínios empresariais do setor tecnológico; e
VI - outros que forem julgados relevantes pelo Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação,
submetendo-se à validação pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico
e de Inovação.
§ 1º O credenciamento terá validade de 4 (quatro) anos, contados da sua concessão, conforme Instrução
Normativa, sendo que a renovação se dará na forma desta, mediante análise do Conselho Municipal de
Ciência, Tecnologia e Inovação, submetendo-se à validação pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Científico, Econômico, Tecnológico e de Inovação.
§ 2º As empresas participantes de incubadoras, centros de inovação, entidade empresarial de tecnologia e
parques tecnológicos/inovação, integrantes do Sistema de Inovação de Guarulhos, serão consideradas integrantes
credenciadas e poderão usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei nº 7.728/2019.
§ 3º O Município, frente às suas disponibilidades, poderá ceder por prazo determinado ou indeterminado,
mediante condições a serem estabelecidas no termo de cessão de uso, imóveis, edificados ou não, de sua
propriedade ou posse inconteste, para instituições gestoras de mecanismos de promoção da inovação,
devidamente qualificadas.
§ 4º O Município poderá realizar investimentos diretos e indiretos, inclusive de infraestrutura, em bens públicos
para suporte aos mecanismos de promoção da inovação.
Art. 8º Para fazer parte do Sistema de Inovação de Guarulhos a entidade interessada deve protocolar na
Prefeitura Municipal o seu plano de ação no setor e sua convergência com as diretrizes de inovação do
Município, submetendo-se a aprovação pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Científico, Econômico,
Tecnológico e de Inovação.

CAPÍTULO IV
DO CONSELHO MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (CMCTI)

Art. 9º O Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação será regido por Decreto específico de
regulamentação em que aprova seu regimento interno, sendo responsável na forma da Lei nº 7.728/2019 por:
I - formular, propor, avaliar e fiscalizar ações e políticas públicas de promoção da inovação para o desenvolvimento
do Município, a partir de iniciativas governamentais ou em parceria com agentes privados, sempre preservando
o interesse público;
II - promover a geração, difusão e democratização do conhecimento, das informações e novas técnicas e
incentivar a introdução e adaptação à realidade local de técnicas já existentes;
III - promover e incentivar estudos, eventos e pesquisas nas áreas de que trata a Lei nº 7.728/2019;
IV - contribuir na política de inovação a ser implementada pela administração pública municipal, visando à
qualificação dos serviços públicos municipais;
V - sugerir políticas de captação e alocação de recursos para as finalidades da Lei nº 7.728/2019;
VI - fiscalizar e avaliar o correto uso dos recursos do Fundo Municipal de Inovação, conforme estabelecido na
Lei nº 7.728/2019;
VII - definir políticas de aplicação dos recursos do Programa Municipal de Promoção de Investimentos em
Inovação, conforme estabelecido na Lei 7.728/2019;
VIII - aprovar e alterar o seu Regimento Interno;
IX - colaborar na articulação das ações entre vários organismos públicos e privados envolvidos na formulação
da política de inovação com outros Municípios, Estados e União;
X - propor ao Executivo Municipal o aperfeiçoamento profissional e a introdução de métodos de trabalho e
técnicas operacionais, visando à qualificação da esfera pública municipal na prestação de serviços públicos
com aplicação de inovação;
XI - deliberar sobre a criação de grupos de trabalho e/ou a instituição de projetos, visando concretizar os
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objetivos da Lei nº 7.728/2019; e
XII - fiscalizar o funcionamento do Fundo Municipal de Inovação e do Programa Municipal de Promoção de
Investimentos em Inovação, nos termos estabelecidos na Lei nº 7.728/2019.
Art. 10. A Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação será realizada pelo
Diretor do Departamento de Ciência, Tecnologia e Inovação, da Secretaria de Desenvolvimento Científico,
Econômico, Tecnológico e de Inovação.
Art. 11. Compete à Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação:
I - organizar as reuniões e dar suporte às atividades do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação;
II - ser responsável pela publicidade das atas, formalização das deliberações e atos do Conselho Municipal de
Ciência, Tecnologia e Inovação e pela organização de seu protocolo geral;
III - coordenar e efetivar atividades para o aperfeiçoamento dos serviços e produtos públicos municipais, no
que concerne às atividades interdisciplinares e/ou multidisciplinares; e
IV - constituir e apoiar os grupos de trabalho para viabilizar a execução de estudos, projetos e outras atividades
propostas pelo Conselho Municipal Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação.

CAPÍTULO V
DOS ARRANJOS PROMOTORES DE INOVAÇÃO (API)

Art. 12. O Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia Inovação credenciará, para efeito de incentivos, os
Arranjos Promotores de Inovação (APIs) que forem julgados de interesse da municipalidade, na forma da Lei
7.728/2019.
§ 1º Para fazer jus aos incentivos estabelecidos por este Decreto, o requerente deverá fazer parte de Arranjo
Promotor de Inovação (API) credenciado pelo Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação.
§ 2º A informação sistemática de dados cadastrais e socioeconômicos, conforme regulamento estabelecido
por Portaria do Secretário Municipal de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e de Inovação, é
pré-requisito para participar de Arranjo Promotor de Inovação (API) credenciado.
§ 3º Os Arranjos Promotores de Inovação (API) deverão atender critérios de propósitos, porte e gestão a serem
propostos pelo Secretário Municipal de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e de Inovação,
homologados pelo Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação (CMCTI) e regulamentados em
Portaria específica da Secretaria de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e de Inovação.

CAPÍTULO VI
DO FUNDO MUNICIPAL DE INOVAÇÃO (FMI) 

SEÇÃO I
DA ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO FMI

Art. 13. O Fundo Municipal de Inovação é dotado de autonomia administrativa e financeira, com escrituração
contábil própria, de conformidade com a legislação pertinente, vinculado diretamente à Secretaria de
Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e de Inovação.
Parágrafo único. O orçamento e a contabilidade do Fundo deverão evidenciar a situação financeira, patrimonial
e orçamentária, observado as normas estabelecidas na Lei Federal nº 4.320 de 1964 e Lei Complementar
Federal nº 101 de 2000.
Art. 14. O Fundo Municipal de Inovação (FMI) efetiva o apoio financeiro, reembolsável ou não, a programas e
projetos inovadores de interesse da municipalidade, assim caracterizados em conformidade à sua regulamentação.
§ 1º O apoio será para planos, estudos, projetos, programas, serviços tecnológicos e de engenharia, capacitações, eventos
e outras atividades de cunho inovador que resulte em soluções de interesse para o desenvolvimento de Guarulhos.
§ 2º Poderão ser proponentes pessoas físicas ou jurídicas, instituições e órgãos governamentais.
§ 3º Os recursos do Fundo Municipal de Inovação (FMI) poderão atender fluxo contínuo e a edital de chamada
pública de projetos, podendo também orientar-se segundo regramento de eventual financiador/patrocinador
que aportou recursos.
§ 4º O apoio também poderá ser realizado na forma de garantia para parcerias público-privadas, em consonância
com a legislação pertinente, e na forma de aval para operações de microfinanciamento.
Art. 15. Constituem receitas do Fundo Municipal de Inovação (FMI):
I - as transferências financeiras eventualmente realizadas pelo Governo Federal e pelo Governo do Estado de
São Paulo, diretamente para o Fundo;
II - dotações orçamentárias que lhe sejam destinadas pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, nos termos da
Lei nº 7.728/2019;
III - os recursos financeiros resultantes de consórcios, convênios e contratos celebrados com pessoas físicas
ou jurídicas, de direito público ou privado nacional ou estrangeiro;
IV - devolução de recursos e multas decorrentes de projetos beneficiados pela Lei nº 7.728/2019, não iniciados,
interrompidos, ou saldo de projetos concluídos;
V - os rendimentos provenientes de aplicações financeiras;
VI - doações, legados, contribuições em espécie, valores, bens móveis e imóveis recebidos de pessoas físicas
e jurídicas;
VII - os recursos financeiros decorrentes da alienação de materiais, bens ou equipamentos de propriedade do
Fundo, considerados inservíveis;
VIII - receitas de eventos, atividades, campanhas ou promoções realizadas com a finalidade de angariar
recursos para o Fundo; e
IX - outros recursos financeiros lícitos, de qualquer natureza, que lhe forem transferidos.
§ 1º As receitas descritas neste artigo serão depositadas, obrigatoriamente, em conta especial a ser aberta e
mantida em agência de instituição financeira.
§ 2º A aplicação dos recursos financeiros dependerá da existência de disponibilidade, em função do cumprimento
de programação, sendo admitida somente nas hipóteses em que não venha a interferir ou a prejudicar as
atividades do Fundo.
§ 3º Os saldos financeiros do Fundo, apurados em balanço anual ao final de cada exercício, serão
automaticamente transferidos para o exercício seguinte.
§ 4º A percepção de recursos adicionais não substitui, complementa ou altera o valor mínimo destinado ao
Fundo no orçamento municipal.
§ 5º A Lei Orçamentária consignará, anualmente, dotação específica para cumprimento do inciso II deste artigo.
Art. 16. Os recursos do Fundo Municipal de Inovação (FMI) oriundos de dotações orçamentárias que lhe sejam
destinadas pela Prefeitura Municipal de Guarulhos serão destinados, conforme § 1º do art. 14 deste Decreto, e:
I - em percentual mínimo de 20% (vinte por cento) para fomento à inovação nas microempresas e empresas de
pequeno porte, em atendimento ao disposto na Lei Complementar Federal nº 123/2006 e Lei Municipal nº 7.728/2019;
II - em percentual de até 10% (dez por cento) para cobrir os custos administrativos do próprio Fundo; e
III - em percentual mínimo 10% (dez por cento) para garantir financiamentos a empreendimentos inovadores,
aprovados pelo Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação.
Art. 17. Os recursos do Fundo poderão ser aplicados através de convênios, termos de cooperação, termos de
parceria, parcerias público-privadas, termos de aval para operações de microfinanciamento, contratos de
gestão, acordos de cooperação, contratos de subvenção, termo de outorga de auxílio financeiro, e outros
instrumentos legais de contratação que vierem a ser celebrados pela Secretaria de Desenvolvimento Científico,
Econômico, Tecnológico e de Inovação, com:
I - órgãos públicos da administração direta e indireta do Município de Guarulhos;
II - entidades privadas, atuantes como ICT;
III - redes de entidades e empresas de direito público ou privado, participantes dos Arranjos Promotores de
Inovação (APIs) credenciados, que desenvolvem projetos inovadores, sempre que os objetivos pretendidos
estejam associados aos do Fundo, para a execução de projetos, atividades, serviços, aquisição de bens ou
realização de eventos de interesse público do Município;
IV - pesquisadores com interveniência de sua ICT ou empresa, ou autônomos; e
V - entidade empresarial de tecnologia.

SEÇÃO II
DO COMITÊ GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE INOVAÇÃO

Art. 18. O Comitê Gestor do Fundo Municipal de Inovação é composto:
I - pelo Secretário Municipal de Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação;
II - pelo Secretário Municipal da Fazenda;
III - pelo Secretário Municipal da Justiça; e
IV - por outros três membros não integrantes do Poder Público Municipal, todos não remunerados, eleitos pela
plenária do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, entre os seus membros.
Parágrafo único. Caberá ao Secretário de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e de Inovação
presidir o Comitê Gestor do Fundo Municipal de Inovação.
Art. 19. Compete ao Comitê Gestor do Fundo Municipal de Inovação:
I - elaborar o Plano Anual de Aplicação dos recursos do Fundo e publicar o respectivo relatório anual de
atividades;
II - fixar, em regulamento, os critérios e condições de acesso aos recursos do Fundo;
III - fiscalizar a aplicação dos recursos concedidos pelo Fundo; e
IV - deliberar sobre a concessão de recursos aos projetos apresentados.
Parágrafo único. Em caso de empate nas votações, o Presidente terá voto de qualidade.

SEÇÃO III
DA SECRETARIA EXECUTIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE INOVAÇÃO

Art. 20. A Secretaria Executiva do Fundo Municipal de Inovação será acumulada pelo Diretor do Departamento de
Ciência, Tecnologia e Inovação, da Secretaria de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e de Inovação.

SEÇÃO IV
DO CADASTRAMENTO, DA PROPOSTA DE TRABALHO, DOS DOCUMENTOS E DA APROVAÇÃO

 
SUBSEÇÃO I

DO CADASTRO
Art. 21. Para apresentar proposta de trabalho, o proponente deverá estar cadastrado na Secretaria de

Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e de Inovação.
Art. 22. Para fins de cadastramento, deverão ser informados:
I - quando se tratar de entidade privada com fins lucrativos: denominação, endereço, correio eletrônico,
inscrição no CNPJ, inscrição municipal, transcrição das finalidades do contrato social ou instrumento constitutivo,
qualificações específicas e dados do representante e demais dirigentes;
II - quando se tratar de entidade privada sem fins lucrativos: denominação, endereço, correio eletrônico,
inscrição no CNPJ, transcrição das finalidades estatutárias, qualificações específicas e dados do representante
e dirigentes;
III - quando se tratar de órgão ou entidade pública: nome do proponente, endereço, correio eletrônico, inscrição
no CNPJ e dados do representante; e
IV - quando se tratar de pessoa física: nome, inscrição no CPF, dados profissionais, endereço, correio
eletrônico e dados do representante legal, quando for o caso.
Art. 23. Para fins de comprovação das informações cadastrais, as entidades privadas com fins lucrativos
deverão apresentar os seguintes documentos, preliminarmente:
I - carteira de identidade e do CPF do representante e demais dirigentes;
II - contrato social ou instrumento constitutivo, atualizado, registrado no cartório competente ou Junta Comercial
e suas alterações;
III - comprovante de inscrição no CNPJ;
IV - comprovante de endereço da entidade e de residência do seu representante;
V - instrumento de designação dos dirigentes;
VI - comprovante do funcionamento regular da entidade, com data inferior a um ano; e
VII - relatório de atividades desenvolvidas pertinentes aos objetivos do FMI.
Art. 24. Para fins de comprovação das informações cadastrais, as entidades privadas sem fins lucrativos
deverão apresentar os seguintes documentos:
I - carteira de identidade e do CPF do representante e demais dirigentes;
II - estatuto social registrado no cartório competente e suas alterações;
III - comprovante de inscrição no CNPJ;
IV - comprovante de endereço da entidade e de residência do seu representante;
V - ata da última assembléia que elegeu o corpo dirigente e, quando houver, da ata da posse da atual diretoria,
registradas no cartório competente, comprovando data de início e fim do mandato do corpo dirigente;
VI - comprovante de funcionamento regular da entidade, emitido por autoridade local;
VII - relatório de atividades desenvolvidas pertinentes aos objetivos do FMI; e
VIII - comprovante de regularidade para com as fazendas Federal, Estadual e Municipal.
Art. 25. Para fins de comprovação das informações cadastrais, os órgãos e as entidades públicas deverão
apresentar os seguintes documentos, preliminarmente:
I - carteira de identidade e do CPF do representante;
II - ato de nomeação ou eleição do presidente de entidade da administração indireta ou instrumento equivalente; e
III - comprovante atualizado de residência do dirigente da entidade da administração indireta.
Art. 26. Para fins de comprovação das informações cadastrais, a proponente pessoa física deverá apresentar
os seguintes documentos, preliminarmente:
I - carteira de identidade e do CPF;
II - comprovante de residência no Município;
III - currículo e documentos que comprovem seu conteúdo;
IV - registro profissional, quando houver; e
V - comprovante legal de representação do menor de idade, se for o caso.
§ 1º O currículo de que trata o inciso III deste artigo, poderá ser substituído pelo portfólio quando o analista
entender que será suficiente para comprovação profissional.
§ 2º No caso de proponente menor de idade, o representante legal deverá apresentar os documentos previstos
no inciso I deste artigo.
Art. 27. A validação do cadastro das entidades privadas, com ou sem fins lucrativos, dos órgãos e das
entidades públicas e das pessoas físicas será realizada pelo Comitê Gestor do Fundo após a confirmação dos
dados inseridos no cadastramento.
Art. 28. A aprovação do cadastro será realizada aos:
I - órgãos públicos da administração direta e indireta da Prefeitura Municipal de Guarulhos;
II - entidades privadas, atuantes como ICT;
III - redes de entidades e empresas de direito público ou privado, participantes dos Arranjos Promotores de
Inovação (APIs) credenciados, que desenvolvam projetos inovadores, sempre que os objetivos pretendidos
estejam associados aos do Fundo, para a execução de projetos, atividades, serviços, aquisição de bens ou
realização de eventos de interesse público do Município;
IV - pesquisadores com interveniência de sua ICT ou empresa, ou autônomos; e
V - entidade empresarial de tecnologia.

SUBSEÇÃO II
DA PROPOSTA DE TRABALHO

Art. 29. O proponente cadastrado manifestará seu interesse em celebrar o termo de apoio financeiro mediante
inclusão de proposta de trabalho na Secretaria de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e de
Inovação, que conterá, no mínimo:
I - descrição do título, do objeto e da finalidade do projeto, de modo a permitir a identificação precisa do que
se pretende realizar ou obter;
II - justificativa contendo a caracterização do interesse público em executar o objeto, evidenciando os
benefícios econômicos e sociais a serem obtidos pela sociedade;
III - local ou região de execução do objeto e indicação do público-alvo sob os aspectos quantitativo e
qualitativo;
IV - estimativa dos recursos financeiros, discriminando o valor do repasse a ser realizado pelo contratante e
o da contrapartida a ser realizado para o proponente;
V - descrição dos bens a serem adquiridos, dos serviços a serem realizados ou das obras a serem executadas
e seus valores de acordo com o orçamento prévio ou projeto básico;
VI - despesas com encargos tributários incidentes sobre as obras e os serviços, quando houver;
VII - despesas de mídia relativas à divulgação do projeto e à promoção do Município, quando a forma indicada
no plano de mídia exigir desembolso de recursos do termo de apoio financeiro;
VIII - descrição dos bens e serviços economicamente mensuráveis referentes à contrapartida não financeira,
quando houver;
IX - cronograma físico contendo a descrição das etapas, das tarefas e da previsão de execução;
X - previsão dos prazos inicial e final para a execução do objeto, bem como da data específica do evento, se
for o caso;
XI - informações relativas à capacidade técnica e operacional do proponente para a execução do objeto; e
XII - menção de recursos financeiros, bens e serviços que serão recebidos de outros parceiros para a execução
do projeto, se for o caso.
Parágrafo único. Ao serem incluídos dados relativos à prestação de serviços vinculados ao projeto,
especialmente os de assistência, capacitação e promoção de eventos e congêneres, o proponente deverá
detalhar as horas técnicas de todos os profissionais envolvidos discriminando a quantidade e o custo individual.
Art. 30. Para as entidades privadas sem fins lucrativos, será necessário que o objeto descrito na proposta de
trabalho identifique-se com as suas finalidades estatutárias.
Art. 31. A Secretaria de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e de Inovação poderá padronizar
objetos idênticos, discriminando as especificações a serem observadas nos termos de apoio financeiro.

SUBSEÇÃO III
DOS DOCUMENTOS

Art. 32. Após a definição de abrangência do projeto, o proponente deverá apresentar os seguintes documentos,
de acordo com o objeto da proposta:
I - proposta de trabalho devidamente assinada;
II - comprovantes de que o proponente é o detentor dos direitos de exploração comercial de marca, patente
industrial, processo de produção, produto ou obra original, se for o caso;
III - plano de mídia, quando for o caso;
IV - plano de distribuição dos produtos resultantes da execução do termo de apoio financeiro, se for o caso;
V - licenças ambientais expedidas pelos órgãos competentes, quando o termo de apoio financeiro envolver
obras, instalações ou serviços que exijam estudos ambientais;
VI - projeto arquitetônico aprovado pelas autoridades responsáveis pelo tombamento e decreto de tombamento,
no caso de patrimônio tombado;
VII - orçamento prévio, no caso de aquisição de bens e prestação de serviços;
VIII - no caso de obras:
a) projeto básico;
b) alvarás e licenças municipais expedidas pelos órgãos competentes;
c) projeto de captação de águas pluviais, em caso de construção nova;
d) registro fotográfico das condições atuais; e
e) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), expedida
pelo conselho profissional competente;
IX - documentos específicos para cada tipo de projeto; e
X - três orçamentos, no mínimo, de fornecedores ou prestadores que comprovem o valor de mercado da
contrapartida em bens e serviços, quando houver.
§ 1º O projeto básico poderá ser dispensado no caso de objeto padronizado.
§ 2º Os documentos previstos neste artigo poderão ser digitalizados.
§ 3º O projeto básico deverá conter o orçamento detalhado do custo global da obra ou do serviço de engenharia,
fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados, no qual deverão ser
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considerados principalmente os seguintes requisitos:
I - segurança;
II - funcionalidade e adequação ao interesse público;
III - economia na execução, conservação e operação;
IV - possibilidade de emprego de mão de obra, materiais, tecnologia e matérias-primas existentes no local para
execução, conservação e operação;
V - facilidade na execução, conservação e operação, sem prejuízo da durabilidade da obra ou do serviço;
VI - adoção das normas técnicas de saúde e de segurança do trabalho adequadas;
VII - impacto ambiental; e
VIII - acesso para pessoa portadora de necessidades especiais ou com mobilidade reduzida.

SUBSEÇÃO IV
DA APROVAÇÃO

Art. 33. O projeto terá seu termo de apoio financeiro firmado depois de atendidos os seguintes requisitos, nesta
ordem:
I - enquadramento do projeto;
II - análise técnica e jurídica pela Prefeitura Municipal de Guarulhos;
III - deliberação do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação; e
IV - aprovação do Comitê Gestor do FMI
Art. 34. As alterações de valor na fase final de aprovação do projeto deverão ser fundamentadas pelo
proponente.
Parágrafo único. No caso de alteração quantitativa e qualitativa justificada na fase final de aprovação, a
proposta deverá ser readequada pelo proponente e novamente analisada pelo setor técnico e aprovada pela
Secretaria de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e de Inovação, com base nos parâmetros
já estabelecidos.
Art. 35. A Secretaria de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e de Inovação, por meio do
Departamento de Ciência, Tecnologia e Inovação, deverá analisar a proposta de trabalho e os documentos
previstos neste Decreto, manifestando-se, principalmente, com relação aos seguintes itens:
I - se o objeto proposto está em consonância com o programa e com os critérios previamente estabelecidos;
II - se a proposta atende ao interesse público e as condições de inovação;
III - a adequação do projeto básico, inclusive quanto à viabilidade técnica e econômica, fundamentado em
parecer de profissional habilitado, quando for o caso;
IV - se as despesas previstas estão em conformidade com o valor de mercado;
V - se a despesa para aquisição de bens permanentes atende ao disposto neste Decreto, se houver;
VI - conformidade da proposta com o objeto social da entidade, no caso de entidades privadas sem fins
lucrativos; e
VII - capacidade técnica do proponente para executar o objeto.
§ 1º O setor técnico deverá observar a ordem de recebimento dos documentos para análise das propostas.
§ 2º O atendimento de todos os critérios de seleção não implica aprovação da proposta.
Art. 36. As ações da Secretaria de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e de Inovação que
envolvam a transferência voluntária de recursos para Organizações da Sociedade Civil (OSC) com objetivo de
financiar projetos pelo Fundo Municipal de Inovação (FMI), será efetivada por meio da celebração de instrumentos
legais denominados Termo de Fomento ou Termo de Colaboração, nos termos da Lei Federal nº 13.019/2014,
alterada posteriormente pela Lei Federal nº 13.204/2015, visando à consecução de finalidades de interesse
público e recíproco.
Parágrafo único. Este Decreto não afasta o cumprimento de outras exigências previstas em legislação
específica, exceto quando incompatíveis com a Lei federal nº 13.019, de 2014, posteriormente alterada pela Lei
Federal nº 13.204/2015.

SEÇÃO V
DAS VEDAÇÕES

Art. 37. É vedada a celebração de termo de apoio financeiro:
I - com entidades que tenham como dirigentes, proprietários ou controladores:
a) membros dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário, do Ministério Público ou do Tribunal de Contas do
Estado, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros e parentes em linha reta, colateral ou por
afinidade até o 3º grau;
b) servidor público vinculado ao órgão ou entidade concedente, bem como seus respectivos cônjuges,
companheiros e parentes em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau; e
c) com entidades públicas ou privadas cujo objeto social não se relacione às características do programa ou
que não comprovem dispor de condições técnicas para executar o objeto do convênio, acordo de cooperação,
termo de parceria ou instrumento contratual aplicável.
II - cujo objeto ou despesa consista em:
a) realização de eventos inovadores que cobrem ingressos ou que recebam qualquer outro tipo de receita,
salvo quando forem revertidas ao projeto, aplicadas em finalidade pública previamente definida ou creditadas
ao respectivo Fundo, hipóteses que deverão estar especificadas no termo de apoio financeiro;
b) realização de recepção e festas que sejam de acesso restrito ao público;
c) realização de gastos com alimentação, exceto nos casos de deslocamentos em viagens, quando poderão
ser concedidas diárias ou em substituição a estas, quando o proponente comprovar ser mais vantajoso o
pagamento conjunto de alimentação, hospedagem e deslocamento urbano;
d) aquisição de bens permanentes, não justificados, salvo quando se mostrar mais vantajosa que a locação e
for imprescindível à execução do projeto;
e) manutenção da contratada, sem correlação direta com o projeto;
f) produção de bens e serviços em que o proponente não for o detentor dos direitos de exploração comercial
de marca, patente industrial, processo de produção, produto ou obra intelectual ou artística original;
g) pagamento exclusivo de royalty;
h) aquisição de coquetéis e contratação de serviços de bufê ou similar;
i) investimento com duração superior a um exercício financeiro que não esteja previsto no PPA ou em Lei que
autorize a sua inclusão, conforme disposto no § 1º do art. 167 da Constituição da República; e
j) publicidade, salvo de caráter educativo, informativo ou de orientação social, na qual não podem constar
nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal e desde que previstas no plano de trabalho,
conforme legislação municipal.
III - com contratado que:
a) não apresentar prestação de contas de recursos anteriormente recebidos;
b) não tiver, por qualquer motivo, a sua prestação de contas aprovada pelo concedente;
c) não tiver procedido à devolução de equipamentos, veículos e máquinas cedidos pelo Município ou
adquiridos com recursos do contrato, quando assim estabelecido; ou 
d) estejam em qualquer outra situação de inadimplência, mora ou irregularidade para com a administração
pública estadual.
§ 1º Para fins de contratação e execução do objeto conveniado, é possível o consórcio de instituições de
pesquisa e desenvolvimento e empresas, de direito público ou privado, sendo o repasse de recursos a todos
os partícipes executores realizado conforme previsto no plano de trabalho.
§ 2º É vedada a aprovação de projeto cujo objeto se refira exclusivamente a divulgação de eventos.
§ 3º Consideram-se despesas com manutenção da contratada as de natureza contínua e realizadas sem
relação direta com projetos aprovados no âmbito do FMI.
§ 4º A vedação prevista na alínea “e” do inciso II do caput deste artigo não alcança a contratação temporária
desde que seja exclusiva para a execução do projeto, na forma da Lei Federal nº 8.745, de 1993.
§ 5º É vedado o apoio financeiro a projetos de cunho exclusivamente religioso.
Art. 38. O termo de apoio financeiro deverá ser executado em estrita observância às cláusulas avençadas e
às normas pertinentes, sendo vedado:
I - alteração da qualificação e objeto do contrato;
II - realização de despesas a título de administração, de gerência ou similar, exceto nos casos previstos
expressamente neste Decreto;
III - pagamento a servidor ou empregado que pertençam aos quadros de pessoal do contratante, do contratado
e do interveniente, mediante despesa realizada pelo contratado, de gratificação, serviços de consultoria, de
assistência técnica e congêneres, inclusive, com recursos de contrapartida, dos resultantes da venda de
ingressos e dos recebidos de outros parceiros;
IV - utilização dos recursos em desacordo ao previsto no plano de trabalho, ainda que em caráter de
emergência;
V - realização de despesas em data anterior à vigência do instrumento, salvo excepcionalmente para aquelas
cobertas por outros aportes, desde que previstas no plano de trabalho;
VI - pagamento a fornecedor em data posterior à vigência do instrumento, salvo se expressamente autorizado
pelo contratante e desde que o fato gerador da despesa tenha ocorrido durante a vigência contratual;
VII - realização de despesas com tarifas bancárias, multas, juros, inclusive referentes a pagamentos ou
recolhimentos fora dos prazos;
VIII - pagamento de despesas com pessoal ativo, inativo ou pensionista do contratado, quando o contratado
for ente da Federação; e
IX - distribuição de ingressos pagos.
§ 1º Não constitui alteração do objeto a ampliação ou redução dos quantitativos previstos no plano de trabalho
desde que não prejudique a funcionalidade do objeto e seja autorizada pelo contratante mediante análise prévia
no setor técnico.
§ 2º A vedação prevista no inciso IX do caput deste artigo não alcança a distribuição de bilhetes à pessoa
jurídica de direito público ou à entidade privada sem fins lucrativos, desde que prevista em cláusula específica
do termo de apoio financeiro e seja destinada a uma finalidade pública.
Art. 39. É vedada, ainda, a celebração de termo de apoio financeiro com:

I - igrejas, cultos ou organizações religiosas, instituições de caridade ou sindicatos de categoria econômica ou
profissional;
II - proponentes que não disponham de capacidade técnica e operacional para executar o contrato;
III - órgãos e entidades da administração pública municipal, ressalvada a descentralização de créditos
orçamentários, instituída por Lei; e
IV - associações de servidores públicos, associações comerciais e industriais, clube de dirigentes lojistas ou
entidades congêneres, quando o objeto caracterizar exclusivamente promoção ou interesse de seus associados
ou das pessoas a elas vinculadas.
Art. 40. São vedados ao contratado/conveniado ou proponente:
I - a comercialização dos produtos resultantes da execução do projeto, sem a devida autorização da Secretaria
de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e de Inovação;
II - o repasse dos recursos recebidos para outras entidades de direito público ou privado, sem aprovação prévia
ou justificativa, conforme ressalva constante deste Decreto; e
III - a aquisição de bens ou serviços fornecidos por ele próprio, e por seu cônjuge e parentes em linha reta,
colateral ou por afinidade até o segundo grau, inclusive nos casos em que fizerem parte do quadro societário
da empresa a ser contratada.
§ 1º A vedação prevista no inciso III do caput deste artigo aplica-se a todos os dirigentes da entidade.
§ 2º Excepciona-se da vedação prevista no inciso III deste artigo a contratação de serviços técnicos de notória
especialização, enumerados no art. 13 da Lei Federal nº 8.666, de 1993.
§ 3º Considera-se de notória especialização o profissional cujo conceito no campo de sua especialidade,
decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe
técnica, ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho seja
essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato.
Art. 41. É vedada a auto remuneração do proponente, exceto:
I - nos casos previstos em editais;
II - nos casos de prestação de serviços relativos à gestão de projeto pelo proponente pessoa física no
percentual de até 5% (cinco por cento) do valor a ser repassado pelo contratante, limitado ao teto de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais); e
III - nos casos de serviços técnicos de notória especialização, enumerados no art. 13 da Lei Federal nº 8.666,
de 1993, limitado ao desempenho de suas funções.
§ 1º Entende-se como auto remuneração qualquer forma de obtenção de vantagem advinda da aplicação dos
recursos, principalmente nos casos de contratação do próprio proponente e dos dirigentes da entidade ou de
empresa da qual façam parte do quadro societário.
§ 2º Considera-se gestão de projeto as ações relacionadas à elaboração do projeto, coordenação geral,
produção executiva e prestação de contas.
§ 3º A auto remuneração prevista nos incisos do caput deste artigo não poderá ser cumulativa

SEÇÃO VI
DOS LIMITES E CRITÉRIOS

Art. 42. O Fundo financiará até 100% (cem por cento) do valor pleiteado de cada projeto aprovado,
dispensada a contrapartida em situações excepcionais com critérios previstos em instrução normativa.
§ 1º Os convênios, termos de cooperação ou termos de fomento, poderão prever a destinação de até 10% (dez
por cento) do valor total dos recursos financeiros concedidos à execução do projeto, para cobertura de
despesas operacionais e administrativas.
§ 2º Será permitida, em caso de projeto cujo arranjo institucional envolva em sua execução mais de uma
instituição, a transferência de recursos da conta bancária individualizada do convênio, termo de cooperação,
termo de fomento, termo de parceria, contrato de gestão, para contas bancárias específicas do convênio, sob
gestão de outros partícipes, que serão responsáveis diretos pela gestão financeira desses recursos, visando
a execução do projeto, cabendo ao conveniado ou acordante destinatário desses recursos apresentar a
prestação de contas consolidada à concedente.
§ 3º Será permitida a utilização de ressarcimento de despesas referentes a vencimentos e obrigações
patronais, desde que haja comprovação dos gastos efetuados.
§ 4º Caso ocorra atraso na liberação de recursos durante a vigência do instrumento, os gastos previstos no
plano de trabalho, relativos às parcelas em atraso, eventualmente antecipadas pelo conveniado/contratado,
poderão ser ressarcidos, desde que necessários à continuidade e conclusão do projeto.

SEÇÃO VII
DA ELABORAÇÃO DO TERMO DE APOIO FINANCEIRO E

RE-ADEQUAÇÕES
Art. 43. A Secretaria de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e de Inovação, por meio do
Departamento de Ciência, Tecnologia e Inovação e Assessoria Jurídica, deverá manifestar-se em relação à
formalização do termo de apoio financeiro, podendo solicitar readequações com o objetivo de obter esclarecimentos
antes de concluir o seu parecer.
§ 1º Os planos de trabalho poderão ser alterados mediante proposta, devidamente justificada e formalizada por
meio de aditamento.
§ 2º Quando se tratar de alteração do plano de aplicação dentro da mesma categoria econômica (despesas
correntes ou de capital, constantes do plano de trabalho), o convenente ou acordante fica dispensado de
solicitar previamente a reformulação, desde que não ultrapasse a 50% (cinquenta por cento) do valor inicialmente
aprovado para cada categoria econômica
Art. 44. Aprovada a elaboração do termo, a Secretaria de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico
e de Inovação deverá:
I - elaborar cronograma de desembolso, de acordo com as etapas e tarefas a serem executadas;
II - emitir pré-empenho vinculado à proposta, que resultará no bloqueio orçamentário e financeiro do valor a ser
transferido naquele exercício;
III - elaborar questionário com perguntas que permitam avaliar o cumprimento da finalidade do termo de apoio
financeiro, com base em indicadores estabelecidos em instrução normativa; e
IV - fornecer ao proponente, nos termos da instrução normativa, declaração para abertura da conta bancária
única e específica para movimentação dos recursos pertinentes ao projeto.
Parágrafo único. Os dados da proposta juntamente com o cronograma de desembolso aprovados comporão
o plano de trabalho, parte integrante do projeto e do termo de apoio financeiro.
Art. 45. As propostas reprovadas permanecerão arquivadas na Secretaria de Desenvolvimento Científico,
Econômico, Tecnológico e de Inovação, podendo o proponente visualizar a decisão e os motivos da recusa.

SEÇÃO VIII
DAS CONDIÇÕES DE CELEBRAÇÃO

Art. 46. Para a celebração de termo de apoio financeiro, o proponente deverá apresentar ou comprovar:
I - regularidade relativa à prestação de contas de recursos anteriormente recebidos;
II - regularidade relativa aos tributos e demais débitos administrados pela SMF;
III - regularidade perante os órgãos e as entidades municipais e estaduais;
IV - regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
V - regularidade perante o Instituto Nacional da Previdência Social (INSS);
VI - regularidade junto ao Tribunal de Contas do Estado (TCE), da pessoa física e de todos os dirigentes da
entidade privada;
VII - certidão emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis comprovando a propriedade plena do imóvel com
data não superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que o termo de apoio financeiro tiver como objeto a execução
de obras; e
VIII - autorização do órgão competente para a realização de evento ou similar, no caso de montagem de
estrutura temporária, se for o caso.
Parágrafo único. Excetuam-se as exigências previstas nos incisos IV e V, deste artigo, para o proponente
pessoa física.
Art. 47. Se o proponente for órgão público, além das exigências previstas no art. 25 deste Decreto, deverá
comprovar ou apresentar:
I - previsão orçamentária referente à contrapartida, se houver;
II - Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP); e
III - certidão emitida pelo TCE atestando o cumprimento das exigências para as transferências voluntárias,
previstas na Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.

SEÇÃO IX
DA FORMALIZAÇÃO DOS ATOS

Art. 48. O preâmbulo do termo de apoio financeiro conterá o número da transferência, a qualificação completa
dos partícipes e a menção de subordinação às normas deste Decreto e a outras aplicáveis à matéria.
Art. 49. O termo conterá obrigatoriamente cláusulas que estabeleçam:
I - título do projeto, objeto detalhado e finalidade do termo;
II - valor total a ser transferido, com a indicação da fonte de recursos, detalhando o valor das parcelas do
exercício em curso e as previstas para exercícios futuros;
III - valor da contrapartida, quando houver, e forma de sua aferição, quando prestada por meio de bens e
serviços economicamente mensuráveis;
IV - classificação da despesa e número do pré-empenho;
V - informação de que os recursos, para atender às despesas em exercícios futuros, no caso de investimento,
estão consignados no PPA ou previstos em Lei que as autorize;
VI - forma pela qual a execução física do objeto será acompanhada pelo contratante, inclusive com indicação
dos recursos humanos e tecnológicos que serão empregados na atividade;
VII - obrigação do contratado de informar regularmente à Secretaria de Desenvolvimento Científico, Econômico,
Tecnológico e de Inovação as informações exigidas por este Decreto, mantendo-as atualizadas;
VIII - prerrogativa do contratante de assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do objeto, no caso
de paralisação ou da ocorrência de fato relevante, de modo a evitar sua descontinuidade;
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IX - obrigação do contratado de identificar os bens permanentes adquiridos e as obras executadas;
X - obrigação do contratado de exibir ao público as informações relativas ao termo de apoio financeiro e à sua
execução;
XI - compromisso do contratado de regularizar o processo de abertura de conta corrente junto à instituição
financeira, de acordo com as normas por ela estipuladas, com o objetivo de ativar a conta para recebimento
dos recursos financeiros;
XII - compromisso do contratado de movimentar os recursos na conta bancária única e específica;
XIII - compromisso do contratado de autorizar a instituição financeira, detentora da conta bancária de
movimentação dos recursos do projeto, a transmitir ao contratante arquivo contendo informações sobre a
movimentação financeira da conta corrente, para análise dos dados e disponibilização no Portal da Prefeitura;
XIV - as vedações previstas nos artigos 37 a 41 deste Decreto;
XV - obrigatoriedade de a aquisição de bens e serviços comuns realizar-se na modalidade pregão, preferencialmente
na forma eletrônica, no caso de órgão público;
XVI - obrigação do contratado de prestar contas dos recursos recebidos e da contrapartida, na forma da seção
XVIII deste Capítulo;
XVII - hipóteses de rescisão do termo de apoio financeiro nos termos do art. 95 deste Decreto e da legislação
específica;
XVIII - faculdade dos partícipes de rescindirem o instrumento, a qualquer tempo, nos termos da legislação
vigente e deste Decreto;
XIX - destino dos bens remanescentes na data da conclusão, rescisão ou extinção do termo de apoio
financeiro, se houver, respeitado o disposto na legislação pertinente;
XX - vigência do termo de apoio financeiro, fixada de acordo com o prazo previsto para a execução do objeto
no plano de trabalho;
XXI - obrigatoriedade de aplicar no objeto os recursos resultantes da cobrança de ingressos e de outras
receitas advindas ou de devolvê-los ao Fundo, caso não forem utilizados;
XXII - obrigatoriedade de devolver os recursos, nos casos previstos neste Decreto; e 
XXIII - indicação do foro competente para dirimir conflitos decorrentes de sua execução.
§ 1º É vedada a inclusão de cláusula que estabeleça vigência ou efeito financeiro retroativos, sob pena de
nulidade do ato e de responsabilidade do agente.
§ 2º É vedada a existência de mais de um proponente para o mesmo objeto, exceto quando se tratar de ações
complementares, o que deverá ficar consignado no respectivo instrumento legal, delimitando-se as parcelas
referentes de responsabilidade deste e as que devam ser executadas à conta de outro instrumento.
§ 3º O termo de apoio financeiro e de eventuais aditivos será firmado pelos partícipes e pelos intervenientes,
se houver, e, no mínimo, por duas testemunhas devidamente qualificadas.
Art. 50. Será obrigatória a definição da destinação dos bens remanescentes do termo de apoio financeiro.
§ 1º Consideram-se bens remanescentes os equipamentos e materiais permanentes adquiridos, produzidos ou
transformados com recursos do termo de apoio financeiro, necessários à execução do objeto, mas que a este
não se incorporam.
§ 2º Os bens remanescentes poderão ser cedidos ao contratado, quando necessários para assegurar a continuidade
do programa ou da ação governamental, observado o disposto na legislação vigente e o interesse público.
§ 3º Os bens remanescentes que não sejam necessários à continuidade do programa ou da ação governamental
deverão ser entregues ao contratante no prazo de apresentação da prestação de contas final.
§ 4º Nas hipóteses de cessão ou permissão de uso dos bens remanescentes, estes deverão ser imediatamente
restituídos quando não mais necessários à continuidade do programa ou da ação governamental.
§ 5º Nas hipóteses de extinção do termo de apoio financeiro e no caso de extinção ou de qualquer forma de
suspensão das atividades do contratado, os bens remanescentes deverão ser imediatamente restituídos ao
concedente.
Art. 51. A celebração do termo de apoio financeiro será precedida de análise da assessoria jurídica do
Município.
Parágrafo único. Após a análise prevista no caput deste artigo, o termo de apoio financeiro deverá ser
encaminhado para o responsável pelo controle interno do órgão para conhecimento.
Art. 52. O proponente que não comprovar a correta aplicação dos recursos nos prazos estipulados ficará
sujeito às sanções civis, penais e administrativas previstas em Lei.
Art. 53. Adicionalmente, mediante regular processo administrativo, obedecido o contraditório e ampla defesa,
o proponente poderá ser multado em até 100% (cem por cento) do valor recebido, corrigido monetariamente e
assim como poderá ser impedido de participar de qualquer projeto apoiado pelo Fundo Municipal da Inovação
(FMI) no período de até 4 (quatro) anos após o cumprimento dessas obrigações.
Art. 54. O projeto contemplado pelo Fundo Municipal da Inovação (FMI) poderá compreender contrapartida
social, na forma de amplo acesso físico e econômico ao produto e/ou serviço resultante.
Parágrafo único. A contrapartida poderá ser atendida por meio de recursos financeiros e/ou não financeiros.
Art. 55. Serão aplicadas ao Fundo Municipal da Inovação (FMI) as normais legais de controle, prestação e
tomada de contas estabelecidas pelos órgãos de controle interno da Prefeitura Municipal de Guarulhos, sem
prejuízo da competência específica do Tribunal de Contas do Estado.
Art. 56. Através de certames públicos poderão ser contemplados projetos inovadores, que tenham como
objetivo resultado de impacto para o desenvolvimento econômico e social do Município.
Art. 57. As propostas selecionadas poderão ser implementadas por meio de encomendas parciais ou ordens
de serviço, especificando as razões da escolha, em especial a criticidade e/ou a especificidade do tema, a
singularidade da instituição ou a existência de competência restrita, podendo ter, entre outras características,
a vinculação a prioridade de programas de governo e/ou programas estratégicos da área de ciência, tecnologia
e inovação ou a urgência no seu desenvolvimento e/ou implementação.
Art. 58. São condições para celebração de convênio, termo de cooperação, termo de fomento, acordo de
cooperação ou subvenção o atendimento às disposições legais, aplicáveis aos referidos instrumentos.

SEÇÃO X
DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

Art. 59. A reserva orçamentária e financeira se dará por meio do empenho, que deverá ser realizado após a
aprovação do Comitê Gestor do Fundo Municipal da Inovação (FMI) e parecer da Secretaria de Desenvolvimento
Científico, Econômico, Tecnológico e de Inovação.
Parágrafo único. É vedado à Secretaria de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e de Inovação
descentralizar créditos orçamentários para pagamento de projetos financiados com recursos do Fundo Municipal
da Inovação (FMI) sem a prévia manifestação da análise técnica e jurídica prevista neste Decreto.

SEÇÃO XI
DA ALTERAÇÃO DOS ATOS

Art. 60. O contrato poderá ser alterado durante seu período de vigência por meio de termo aditivo ou de
apostilamento com as devidas justificativas.
Art. 61. A proposta de aditivo deverá ser apresentada, no mínimo, 30 (trinta) dias antes de expirado o prazo de
vigência do contrato, devendo ser analisada pelos setores técnico e jurídico e aprovada pelo ordenador da despesa.
Parágrafo único. Os termos aditivos que acrescerem valor deverão observar os limites previstos no § 1º do
art. 65 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, e seguir o trâmite de aprovação previsto.
Art. 62. As alterações por meio de apostilamento não poderão modificar o valor e a vigência do contrato,
podendo ser realizadas de ofício ou mediante solicitação do contratado.
§ 1º Poderão ser realizadas por apostilamento as alterações relativas a:
I - fonte de recursos e natureza da despesa;
II - cronograma de desembolso;
III - etapas e tarefas; e
IV - bens e serviços, desde que não alterem a finalidade do contrato.
§ 2º A proposta de apostilamento deverá ser apresentada pelo contratado, no mínimo, 30 (trinta) dias antes de
expirado o prazo de vigência do contrato, devendo ser analisada pelo setor técnico e aprovada pelo ordenador
da despesa.
§ 3º As alterações por meio de apostilamento ficam dispensadas da análise jurídica e da publicação. 

SEÇÃO XII
DA PUBLICIDADE 

Art. 63. A eficácia do contrato e de seus aditivos está condicionada à publicação do respectivo extrato no
Diário Oficial do Município, que deverá ser providenciada no prazo de até 10 (dez) dias contados da data da sua
assinatura.
§ 1º A data de publicação determina o início da vigência do contrato e de seus aditivos.
§ 2º A publicação dos termos aditivos deverá ocorrer dentro do período de vigência do contrato.
Art. 64. A Secretaria de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e de Inovação deverá divulgar
previamente no sítio oficial da Prefeitura na internet informações detalhadas sobre os eventos abertos ao
público, incentivados com recursos do Fundo Municipal da Inovação (FMI), indicando o local, a data, os
horários e os valores dos ingressos, quando houver.
Art. 65. A Secretaria de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e de Inovação deverá disponibilizar
ao público, no sítio oficial da Prefeitura na internet, as obras de natureza intelectual em formato digital, sempre
que possível e acordado entre as partes.
Art. 66. O contratado deverá publicar o extrato do termo de apoio financeiro contendo o objeto, a finalidade, os
valores, as datas de liberação e o detalhamento da aplicação dos recursos.
§ 1º No caso de órgão ou entidade pública e entidade privada, o extrato deverá ser exibido em sua sede, no
local da execução do objeto, e em seu sítio oficial, na internet, se houver.
§ 2º A exigência prevista no caput deste artigo não se aplica ao proponente pessoa física.
Art. 67. O contratado deverá identificar os bens permanentes adquiridos e as obras executadas com recursos
do contrato por meio de etiquetas, adesivos ou placas.
Parágrafo único. Na identificação do bem permanente, deverá constar, no mínimo, o número do contrato e a
menção à participação do Município, por meio do Fundo Municipal da Inovação (FMI).

SEÇÃO XIII
DA CONTRATAÇÃO COM TERCEIROS

Art. 68. Se o contratado for órgão público, a execução do contrato se sujeitará às normas previstas na Lei
Federal nº 8.666, de 1993, e na Lei Federal nº 10.520, de 2002.
§ 1º Para aquisição de bens e serviços comuns, será obrigatório o emprego da modalidade pregão,
preferencialmente na forma eletrônica.
§ 2º A inviabilidade da utilização do pregão na forma eletrônica deverá ser devidamente justificada pelo
dirigente ou autoridade competente.
§ 3º O procedimento licitatório poderá ser preexistente à celebração do termo de apoio financeiro desde que
específico para o objeto contratado.
Art. 69. Na aquisição de bens e na contratação de serviços com recursos do contrato, a entidade privada sem
fins lucrativos deverá observar os princípios da impessoalidade, da moralidade e da economicidade.
Art. 70. É vedado ao contratado adquirir bens ou serviços de fornecedores que não atendam o que preveem os
incisos I a V do art. 45 deste Decreto.

SEÇÃO XIV
DA TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS

Art. 71. A transferência dos recursos obedecerá ao cronograma de desembolso previsto no plano de trabalho.
§ 1º Quando a liberação dos recursos ocorrer em três ou mais parcelas, a terceira ficará condicionada à
aprovação da prestação de contas referente à primeira parcela liberada, e assim sucessivamente.
§ 2º Nas hipóteses de rescisão ou extinção do termo de apoio financeiro, é vedada a liberação de recursos.
Art. 72. Os recursos serão depositados em conta bancária única e específica do contrato.
Parágrafo único. Compete ao contratado atender às normas estabelecidas pela instituição financeira para
ativação da conta corrente.
Art. 73. A liberação das parcelas do termo será suspensa no caso de descumprimento pelo contratado de
qualquer cláusula do acordo, especialmente quando verificado:
I - irregularidade na aplicação dos recursos;
II - atrasos não justificados no cumprimento das etapas programadas;
III - desvio de finalidade no objeto do contrato;
IV - não cumprimento dos prazos de prestação de contas;
V - ausência de informação dos pagamentos relativos à execução do termo; ou 
VI - qualquer circunstância que enseje a instauração de tomada de contas especial, na forma da legislação
vigente.
Art. 74. Quando o objeto do contrato for evento com data pré-definida e o cronograma de desembolso não
puder ser cumprido pelo contratante até a data do evento, somente será possível repassar os valores previstos
no contrato se:
I - o contrato ainda estiver vigente; e
II - o contratado comprovar a ocorrência do evento e os valores a serem pagos aos fornecedores, demonstrando
a relação entre as despesas realizadas e a execução do objeto.
§ 1º O contratado deverá apresentar os documentos comprobatórios para análise do setor de prestação de
contas do contratante, que deverá emitir parecer, no prazo de até 10 (dez) dias, manifestando-se pela
possibilidade ou não de os recursos serem transferidos.
§ 2º Os valores a serem pagos aos fornecedores, previstos no inciso II deste artigo, deverão estar suportados
por documentos fiscais emitidos no período de ocorrência do fato gerador da despesa.

SEÇÃO XV
DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS

Art. 75. Os pagamentos deverão ser realizados por meio de transferência eletrônica ou ordem bancária.
Art. 76. Após a realização de cada pagamento, o contratado deverá incluir ou prestar à Secretaria de
Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e de Inovação, no mínimo, as seguintes informações:
I - descrição da despesa detalhando os bens adquiridos, os serviços prestados e as obras executadas;
II - nome, CNPJ ou CPF do fornecedor ou prestador do serviço;
III - número da operação bancária;
IV - número da licitação, se houver;
V - dados do contrato a que se refere o pagamento, se houver;
VI - dados das notas fiscais ou outros comprovantes de despesas; e
VII - documento devidamente assinado com nomes legíveis das pessoas que deram o aceite dos serviços.
Art. 77. Os recursos, enquanto não empregados na sua finalidade, serão obrigatoriamente aplicados em fundo de
aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto, lastreados em títulos da dívida pública federal.
Parágrafo único. Os rendimentos da aplicação financeira não serão considerados como contrapartida e
deverão ser devolvidos ou aplicados no objeto do contrato, estando sujeitos às mesmas condições de
prestação de contas exigidas para os recursos transferidos.

SEÇÃO XVI
DA CONTRAPARTIDA

Art. 78. A modalidade e os percentuais de contrapartida deverão ser definidos pela contratante no momento de
inclusão das informações previstas neste Decreto, devendo-se observar:
I - no caso de órgão público, o disposto na legislação específica; e
II - no caso de entidade privada e pessoa física, a exigência de pelo menos uma das modalidades previstas
neste artigo, quando não excepcionada nos termos deste Decreto.
Art. 79. A contrapartida poderá ser prestada por meio de recursos financeiros e de bens e serviços
economicamente mensuráveis, observadas as seguintes condições:
I - quando financeira, a contrapartida deverá ser depositada na conta bancária única específica do contrato, em
conformidade com os prazos estabelecidos no cronograma de desembolso; e
II - quando prestada por meio de bens e serviços, deverá indicar a forma de aferição do valor correspondente,
comprovado por meio de orçamentos ou composição de custos.
§ 1º O proponente deverá comprovar que os recursos ou bens referentes à contrapartida proposta estão
devidamente assegurados.
§ 2º A contrapartida deverá ser calculada sobre o valor total do termo de apoio financeiro.
§ 3º Após a celebração do termo de apoio financeiro, não poderá ser alterada a modalidade da contrapartida.
Art. 80. A contrapartida financeira deverá ser aportada proporcionalmente às parcelas a serem repassadas
pelo contratante.
Parágrafo único. Em caso de atraso no repasse dos recursos pelo contratante, o contratado poderá aportar
antecipadamente o valor da contrapartida para a execução do objeto.
Art. 81. A aplicação da contrapar tida, quando houver, deverá ser comprovada no mesmo processo de
prestação de contas dos recursos transferidos pela Secretaria de Desenvolvimento Científico, Econômico,
Tecnológico e de Inovação e se subordinará às normas deste Decreto.

SEÇÃO XVII
DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

Art. 82. A função gerencial fiscalizadora será exercida pela Secretaria de Desenvolvimento Científico, Econômico,
Tecnológico e de Inovação, de forma a verificar a regularidade dos atos praticados e a execução do objeto
conforme o plano de trabalho, ficando assegurado o poder discricionário de reorientar ações e de acatar ou não
justificativas com relação às disfunções eventualmente havidas na execução.
§ 1º O contratante deverá realizar fiscalização in loco para verificar a execução do objeto do contrato.
§ 2º Quando o valor do repasse dos projetos e os projetos forem igual ou inferior ao previsto no art. 23, inciso
I, alínea “a”, da Lei Federal nº 8.666, de 1993, a fiscalização in loco poderá ser dispensada a critério do
contratante/concedente.
Art. 83. O interveniente, quando houver, deverá participar do acompanhamento e da fiscalização da execução
dos projetos, quando requisitados pela Secretaria de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e
de Inovação.
Parágrafo único. No caso de o interveniente constatar qualquer irregularidade, deverá comunicar ao contratante/
concedente o fato ocorrido para providências legais.
Art. 84. No acompanhamento e na fiscalização do objeto, o contratante deverá verificar, no mínimo:
I - a regularidade da aplicação dos recursos;
II - a compatibilidade entre a execução do objeto e os pagamentos efetuados pelo contratado; e
III - o cumprimento das etapas e tarefas previstas no plano de trabalho.
Parágrafo único. O contratante deverá registrar em processo administrativo o acompanhamento da execução
do objeto do contrato.
Art. 85. No caso de obras, a cada medição, o contratante deverá emitir Laudo Técnico de Supervisão assinado
por profissional habilitado, com registro no órgão fiscalizador da profissão.
Art. 86. O contratante comunicará ao contratado eventuais irregularidades de ordem técnica ou legal e
suspenderá a transferência de recursos até a regularização.

SEÇÃO XVIII
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Art. 87. A prestação de contas parcial consistirá na apresentação dos seguintes documentos:
I - comprovantes das despesas realizadas;
II - extrato da conta corrente e da aplicação financeira, com a movimentação completa do período;
III - contratos, se houver;
IV - cópia dos comprovantes dos pagamentos realizados;
V - demonstrativo detalhado das horas técnicas efetivamente realizadas nos serviços de assessoria e
assistência, de consultoria, de capacitação e promoção de seminários e congêneres, indicando o profissional,
sua qualificação, a data, o número de horas trabalhadas e o valor;
VI - ART ou RRT de execução e fiscalização e laudo técnico de cada medição, assinado pelo engenheiro
responsável, em caso de obras;
VII - cópia da proposta de preço vencedora, das atas da comissão de licitação, dos termos de adjudicação e
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de homologação das licitações realizadas e das justificativas para sua dispensa ou inexigibilidade, em caso de
ente da Federação;
VIII - cópia das notas de empenho, em caso de ente da Federação;
IX - comprovação de material da realização parcial do projeto, por meio de folder, cartaz do evento, exemplar
de publicação impressa, CD, DVD, fotografia de eventos e restaurações, entre outros;
X - fotografias dos bens permanentes adquiridos e das obras executadas, se for o caso;
XI - relação em que conste nome e CPF dos participantes, suas assinaturas, nome do palestrante, tema
abordado, carga horária, local e data, em caso de despesas relacionadas a eventos com palestras ou similares;
XII - relatório de abastecimento de combustível contendo, no mínimo, informações em ordem cronológica
extraídas do documento fiscal sobre identificação da placa do veículo, numeração do hodômetro, data,
quantidade e valores unitários e totais de cada abastecimento;
XIII - relação dos passageiros, no caso de locação de veículo para transporte de pessoas;
XIV - comprovante de pagamento dos encargos tributários incidentes sobre cada etapa executada das obras
e dos serviços, quando houver;
XV - comprovante de qualificação profissional apresentado por pessoa física, no caso de prestação de
serviços técnicos regulamentados por conselho de classe;
XVI - balancete de prestação de contas emitido e assinado pelo representante legal do contratado; e
XVII - outros documentos que o setor técnico entender necessários para comprovação da correta e regular
aplicação dos recursos, bem como aqueles previstos no termo de contrato.
§ 1º A nota fiscal, para fins de comprovação da despesa do contrato, deverá obedecer aos requisitos de validade
e preenchimento exigidos pela legislação tributária e ser emitida dentro do período de vigência do contrato.
§ 2º Admite-se a apresentação de recibo apenas no caso de prestação de serviços por contribuinte que não
esteja obrigado a emitir documento fiscal, na forma da legislação tributária, o qual deverá conter, no mínimo,
descrição precisa e específica dos serviços prestados, nome, endereço, número do documento de identidade
e do CPF do emitente, valor pago, de forma numérica e por extenso, e discriminação das deduções efetuadas,
quando for o caso.
§ 3º O documento comprobatório da despesa deverá conter o número do termo de apoio financeiro e da
declaração do responsável certificando que o material foI recebido ou o serviço prestado.
§ 4º Nos casos em que o contratado for entidade privada ou pessoa física, a prestação de contas será feita
com os documentos comprobatórios originais em primeira via.
§ 5º Os casos de não comprovação de retenção e pagamento dos encargos tributários deverão ser comunicados
pelo contratante aos órgãos competentes.
§ 6º No caso de apresentação de comprovantes emitidos em outro idioma, apresentar tradução assinada por
profissional juramentado.
Art. 88. A prestação de contas final consistirá na apresentação dos seguintes documentos e informações:
I - relatório de cumprimento do objeto e da finalidade do contrato;
II - relação dos bens adquiridos, produzidos ou construídos, se houver, e indicação de sua localização;
III - relação dos serviços prestados, se houver;
IV - relação dos treinados ou capacitados, se houver;
V - relação com nome, número do CPF, endereço e telefone dos beneficiados, em caso de doação;
VI - comprovante de devolução dos bens remanescentes, conforme previsto no termo de contrato;
VII - comprovação material da realização final do projeto, por meio de folder, cartaz do evento, exemplar de
publicação impresso, CD, DVD, fotografia de eventos e restaurações, entre outros;
VIII - cópia de obra de natureza intelectual ou artística em formato digital;
IX - demonstrativo de resultados assinado por contabilista habilitado contendo todas as despesas e receitas
envolvidas na execução do objeto, nos casos em que houver cobrança de ingresso ou recebimento de recursos
de outros parceiros;
X - cópia do termo de recebimento provisório ou definitivo a que se refere o art. 73, inciso I, alíneas “a” e “b”,
da Lei Federal nº 8.666, de 1993, em caso de ente da Federação;
XI - cópia do certificado de propriedade, no caso de aquisição ou conserto de veículo automotor;
XII - certidões no Cadastro Específico do INSS (CEI) no caso de obras, na forma da legislação vigente;
XIII - manifestação do Conselho Fiscal da entidade privada sem fins lucrativos, ou similar, quanto à correta
aplicação dos recursos no objeto do contrato e quanto ao atendimento da finalidade pactuada;
XIV - manifestação do controle interno do contratado quanto à regular aplicação dos recursos no objeto do
contrato, em caso de órgão público;
XV - comprovante de recolhimento do saldo de recursos, quando houver; e
XVI - outros documentos que o setor técnico entender necessários para comprovação da correta e regular
aplicação dos recursos, bem como aqueles previstos no termo de contrato.
Art. 89. As prestações de contas parciais deverão ser apresentadas:
I - após a execução das despesas relativas à parcela recebida, observado o prazo de vigência do contrato, no
caso de órgãos e entidades públicas; e
II - no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do recebimento de cada parcela, no caso de entidade privada e
pessoa física.
§ 1º Excepcionalmente, e a juízo do contratante/concedente, o prazo fixado no inciso II do caput deste artigo,
poderá ser prorrogado uma única vez, por período não superior a 60 (sessenta) dias.
§ 2º No caso de órgãos e entidades públicos, a prestação de contas da última parcela ou da parcela única
poderá ser apresentada no prazo da prestação de contas final.
Art. 90. A prestação de contas final deverá ser apresentada:
I - no prazo de 30 (trinta) dias após o final da vigência do contrato, no caso de órgãos e entidades públicas; e
II - no prazo de prestação de contas da última parcela, no caso de entidade privada e pessoa física.
Art. 91. Incumbe ao contratante/concedente analisar a aplicação dos recursos transferidos ao contratado,
devendo considerar, dentre outros aspectos e conforme o caso:
I - a regular aplicação dos recursos nas finalidades pactuadas;
II - a observância, na aplicação dos recursos, dos princípios da legalidade, legitimidade, economicidade e
impessoalidade e das normas regulamentares editadas pelo concedente;
III - o cumprimento do plano de trabalho;
IV - a regularidade dos documentos comprobatórios da despesa e da composição da prestação de contas;
V - execução total ou parcial do objeto;
VI - aplicação total ou parcial da contrapartida; e
VII - devolução, ao concedente, de eventual saldo de recursos não aplicados no objeto do repasse, inclusive
os decorrentes de receitas de aplicações financeiras.
§ 1º O contratante/concedente deverá concluir pela regularidade, com ressalva ou irregularidade da prestação
de contas, por meio de parecer técnico fundamentado.
§ 2º O contratante/concedente terá o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para a análise das prestações de
contas parciais e de 60 (sessenta) dias para análise da prestação de contas final, contados da data da sua
apresentação.
Art. 92. Na prestação de contas dos recursos repassados às entidades de que trata este Decreto, os técnicos
responsáveis deverão analisar todas as possíveis situações de irregularidade ou ilegalidade a ser encaminhadas
ao TCE.
§ 1º Constatada a ausência da prestação de contas, a autoridade administrativa deverá adotar providências
administrativas visando regularizar a situação, observando-se os prazos previstos em regulamento.
§ 2º A autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade solidária, deverá instaurar Tomada
de Contas Especial, no caso de pendência da hipótese de que trata o § 1º deste artigo.

SEÇÃO XIX
DA DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Art. 93. O contratado/convenente deverá restituir, atualizado monetariamente desde a data do recebimento e
acrescido de juros de mora desde a data do inadimplemento:
I - os recursos transferidos, quando:
a) não executado o objeto contratado;
b) não atingida sua finalidade; ou
c) não apresentada a prestação de contas;
II - o recurso, quando:
a) utilizado em desacordo com o previsto no contrato;
b) apurado e constatado irregularidade; ou
c) não comprovada sua regular aplicação.
§ 1º A atualização monetária se dará com base no IPCA.
§ 2º Aplicam-se juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês.
Art. 94. Os saldos financeiros e os rendimentos de aplicações financeiras não utilizados no objeto deverão ser
devolvidos ao contratante no prazo de apresentação da prestação de contas.
§ 1º A devolução será realizada observando a proporcionalidade entre os recursos transferidos e a contrapartida
financeira, independentemente da época em que foram aportados pelas partes.
§ 2º Excetua-se do disposto no § 1º, deste artigo, os recursos provenientes da cobrança de ingresso, que
deverão ser recolhidos integralmente ao Fundo Municipal da Inovação (FMI).

SEÇÃO XX
DA RESCISÃO

Art. 95. Constitui motivo para a rescisão do instrumento legal, além dos casos previstos em legislação
específica, o inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas, especialmente nos casos em que
constatada:
I - utilização dos recursos em desacordo com o objeto do contrato e respectivo plano de trabalho;
II - falta de apresentação da prestação de contas nos prazos estabelecidos;
III - fraude, simulação ou conluio do proponente comprovado na prestação de contas; ou
IV - verificação de qualquer outra circunstância que enseje a instauração de tomada de contas especial, na

forma da legislação vigente.
Parágrafo único. Quando da extinção do contrato, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os
provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à entidade ou ao
órgão repassador dos recursos no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias do ato.
Art. 96. É facultado aos partícipes retirarem-se do contrato a qualquer tempo, de forma motivada ou de comum
acordo, o que implicará a sua extinção antecipada, não os eximindo das responsabilidades e obrigações
originadas durante o período em que estiveram vigentes.

CAPÍTULO VII
DO INCENTIVO FISCAL À INOVAÇÃO

Art. 97. O Programa Municipal de Promoção de Investimentos em Inovação - PMPII, a ser concedido à pessoa
física ou jurídica estabelecida no Município, que estiver rigorosamente em dia com as suas obrigações
municipais, tem o objetivo primordial de promover o empreendedorismo inovador de interesse da municipalidade.
Art. 98. O Projeto de Inovação que visa o desenvolvimento no Município de Guarulhos, mediante incentivo
fiscal, deverá ser avaliado pelo Comitê Gestor do Programa Municipal de Promoção de Investimentos em
Inovação, nos termos do presente Decreto.
§ 1º Ao proponente de Projeto de Inovação aprovado pelo Comitê Gestor do Programa Municipal de Promoção
de Investimentos em Inovação, será emitida uma Carta de Autorização, com validade de até 2 (dois) anos,
para captação de recursos junto a contribuintes incentivadores.
§ 2º Poderão ser proponentes de Projetos de Inovação ao Programa Municipal de Promoção de Investimentos
em Inovação:
I - cidadãos residentes e domiciliados em Guarulhos que queiram estabelecer no Município um empreendimento
inovador de interesse público; e
II - microempreendedor individual, microempresa ou pequena empresa com sede em Guarulhos e integrante de
API credenciado, que visem desenvolver ou aprimorar um serviço, sistema ou produto inovador.
§ 3º Mediante a captação de recursos, com base na Carta de Autorização, será emitido o Certificado de
Incentivo Fiscal do Programa Municipal de Promoção de Investimentos em Inovação, que deverá conter os
seguintes dados:
I - número do certificado;
II - identificação do projeto e do proponente;
III - nome e CNPJ ou CPF do contribuinte incentivador;
IV - valor total do projeto;
V - valor autorizado para captação;
VI - valor do incentivo fiscal concedido ao contribuinte incentivador;
VII - número da conta corrente bancária onde deverão ser depositados os recursos; e
VIII - prazo de validade do certificado.
§ 4º O contribuinte incentivador poderá utilizar-se do certificado recebido para pagamento do Imposto Predial
e Territorial Urbano (IPTU) de imóvel seu situado em Guarulhos, até o limite de 40% (quarenta por cento) do
valor devido no mesmo exercício em que tenha sido emitido o certificado ou no exercício seguinte.
§ 5º Os valores referidos no § 4º deste artigo não poderão ser aplicados na forma de patrocínio, patente ou
investimento para o contribuinte incentivador.
Art. 99. O Comitê Gestor do Programa Municipal de Promoção de Investimentos em Inovação, que se valerá
da composição e estrutura de gestão definida para o Comitê de Gestão do Fundo Municipal da Inovação (FMI),
conforme estabelecido na Lei Complementar nº 7.728/2019, terá como competência:
I - emitir Carta de Autorização ao proponente de projeto de inovação aprovado para captação de recursos junto
ao contribuinte incentivador; e
II - emitir Certificado de Incentivo Fiscal ao Programa Municipal de Promoção de Investimentos em Inovação,
em nome do contribuinte incentivador, para que este faça sua utilização na forma prevista Decreto.
Art. 100. O Projeto de Inovação aprovado pelo Comitê Gestor do Programa Municipal de Promoção de
Investimentos em Inovação não poderá:
I - ter prazo de execução superior a 2 (dois) anos, não sendo permitida a sua prorrogação; e
II - apresentar valor superior a 50% (cinquenta por cento) do limite de faturamento anual para enquadramento
como microempresa nos termos da Lei Complementar Federal nº 123, de 2006, e suas alterações.
Art. 101. Os recursos deverão ser depositados e movimentados em conta corrente específica e exclusiva para
o projeto, em nome do proponente do projeto de inovação.
§ 1º Ao término do projeto o proponente deverá encaminhar ao Comitê Gestor do Programa Municipal de
Promoção de Investimentos em Inovação, relatório técnico circunstanciado de resultados do projeto e a
respectiva prestação de contas, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias.
§ 2º Além das sanções penais cabíveis, poderá ser multado em até 10 (dez) vezes o valor captado, o
proponente que não comprovar a efetiva aplicação dos recursos captados, assegurados os direitos de
contraditório e ampla defesa.
Art. 102. A Lei Orçamentária Anual fixará o valor que poderá ser utilizado como incentivo fiscal para o Programa
Municipal de Promoção de Investimentos em Inovação.

CAPÍTULO VIII
DA AQUISIÇÃO E INCORPORAÇÃO DE SOLUÇÕES INOVADORAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL

DE GUARULHOS
Art. 103. A Prefeitura Municipal de Guarulhos, em matéria de seu interesse, poderá contratar, na forma da Lei
Federal nº 8.666 de 1993 e suas alterações, empresa, consórcio de empresas e entidades nacionais de direito
privado voltadas para atividades de pesquisa, de reconhecida capacitação tecnológica no setor, visando a
realização de atividades de pesquisa e desenvolvimento que envolvam risco tecnológico para solução de
problema técnico específico ou obtenção de produto ou processo inovador.
§ 1º Findo o contrato sem alcance integral ou com alcance parcial do resultado almejado, o órgão ou entidade
contratante, a seu exclusivo critério, poderá, mediante auditoria técnica e financeira, prorrogar seu prazo de
duração ou elaborar relatório final dando-o por encerrado.
§ 2º O pagamento decorrente da contratação prevista no caput deste artigo, quando for o caso, será efetuado
proporcionalmente ao resultado obtido nas atividades de pesquisa e desenvolvimento pactuadas.
§ 3º O instrumento de pactuação deverá prever etapas de execução que permitam verificação de cumprimento
das parcelas de execução.
Art. 104. Visando a promoção do desenvolvimento sustentável nas licitações promovidas pelo Município serão
observadas as disposições da Lei nº 8.666 de 1993, com redação que lhes foi dada pela Lei Federal nº 12.349
de 2010 (Lei da Inovação), bem como as disposições do Decreto Municipal nº 35060/2018.

CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 105. Na aplicação do disposto neste Decreto serão observadas as seguintes diretrizes:
I - priorizar ações que visem dotar o sistema produtivo municipal de recursos humanos adicionais e capacitação
tecnológica específica, conforme diretrizes estabelecidas pelo Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e
Inovação; e
II - atender a programas e projetos de estímulo à inovação.
Art. 106. O Município de Guarulhos, suas autarquias, fundações e empresas por ele controladas, direta ou
indiretamente, poderão participar minoritariamente do capital social de empresas credenciadas no SIG, com o
propósito de desenvolver produtos ou processos inovadores que estejam de acordo com as diretrizes e
prioridades definidas pela Política Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação.
Parágrafo único. A propriedade intelectual sobre os resultados obtidos pertencerá às instituições detentoras
do capital social, na proporção da respectiva participação, na forma da Lei Federal nº 10.973 de 2004, salvo
pactuado de forma distinta pelas partes, em instrumento jurídico próprio.
Art. 107. Os partícipes deverão manter os processos em arquivo à disposição dos órgãos de controle interno
e externo, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados da data da decisão definitiva do TCE nos processos de
prestação ou tomada de contas do ordenador de despesa do contratante.
Art. 108. Para efeitos do disposto no inciso III do art. 45 deste Decreto, os contratados deverão comprovar a
regularidade perante os seguintes órgãos e entidades:
I - Prefeitura Municipal de Guarulhos, inclusive prestação de contas;
II - Secretaria Estadual da Fazenda (SEF); inclusive prestação de contas; e
III - Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
Art. 109. A inobservância das disposições deste Decreto pelo contratante constitui omissão de dever funcional
e sujeitará o infrator às punições previstas em Lei.
Art. 110. A Secretaria de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e de Inovação, juntamente com
os demais setores responsáveis da Prefeitura, estabelecerá os ajustes necessários aos Sistemas Municipais
de Informação, inclusive portal, para a operacionalização digitalizada dos procedimentos de cadastro,
acompanhamento e avaliação.
Art. 111. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Em, 15 de outubro de 2019.
PORTARIA Nº 2179/2019-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 servidora Mariana Haddad Santini Simões (código 65949), Assessor de Secretaria e
Coordenadoria (332-107), lotada na SH.

PORTARIA Nº 2180/2019-GP
GUSTAVO HENRIC COSTA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,
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Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,
EXONERA a servidora Sandra Regina Soares Galindo (código 64780), Assessor de Unidade (334-183),
lotada na SSP.

PORTARIA Nº 2181/2019-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 servidora Rosana Aparecida da Silva Bispo (código 65853), Assessor de Unidade (334-227),
lotada na CPDC.

PORTARIA Nº 2182/2019-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 servidora Giovana Guimarães Albuquerque (código 65278), Assessor de Unidade (334-312),
lotada na SR02.

PORTARIA Nº 2183/2019-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 servidora Paula Balbina de Souza (código 64349), Assessor de Unidade (334-49), lotada
na SS.

PORTARIA Nº 2184/2019-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 o servidor Agnaldo Avelino Batista (código 64439), Assessor de Unidade (334-55), lotado na SO05.

PORTARIA Nº 2185/2019-GP
GUSTAVO HENRIC COSTA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,
TORNA SEM EFEITO a Portaria nº 2.174/2019-GP, no que diz respeito à senhora Bruna Maria Holanda
Almeida.

PORTARIA Nº 2186/2019-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
Srª. Claudia Janaina da Silva Almeida – CPF 276.097.928-88;
Para o cargo em comissão: Assessor de Diretoria (333-277);
Vaga: exoneração de Leandro Possenti Paulino.

PORTARIA Nº 2187/2019-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 101/
2019-SASP,
NOMEIA
Servidor (a): Fabio Pereira do Carmo (código 65543);
Para o cargo em comissão: Ouvidor da Guarda Civil Municipal (340-1), lotado na SASPOUV;
Vaga: exoneração de Miguel Jefferson Pereira Tonhi, exonerando-se do cargo que ocupa atualmente.

PORTARIA Nº 2188/2019-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 100/
2019-SASP,

NOMEIA
Servidor (a): Marcelo Guedes de Andrade (código 24700) (448);
Para o cargo em comissão: Corregedor Adjunto da Guarda Civil Municipal (305-1), lotado na SASP02;
Vaga: exoneração de Fabio Pereira do Carmo, sustando-se a Portaria nº 460/2017-GP

PORTARIA Nº 2189/2019-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
Srª. Joyce Lima Rocha – RG 29.360.649-3 CPF 366.131.538-26;
Para o cargo em comissão: Assessor de Diretoria (333-356);
Vaga: exoneração de Guilherme Angelo da Paixão.

PORTARIA Nº 2190/2019-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. Reginaldo Aparecido dos Santos Ventura de Oliveira – RG 19.740.219-7 CPF 066.933.578-90;
Para o cargo em comissão: Assessor de Unidade (334-343);
Vaga: exoneração de Anderson Wagner Oliveira de Freitas.

PORTARIA Nº 2191/2019-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 121/2019-SDAS,
DESIGNA
Servidor (a): Alaelson Ferreira (código 20434) (396);
Para: Supervisão de Setor (277-739), lotada na SDAS02.01.30.01;
Decorrência: sustação da designação de Gilvan Bezerra de Freitas.

PORTARIA Nº 2192/2019-GP
GUSTAVO HENRIC COSTA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,
Considerando o disposto no Decreto nº 34.980/2018 e o que consta do memorando nº 156/2019-SGE01,
DELEGA sem ônus à municipalidade, no período de 16.10.2019 a 25.10.2019, o servidor Clodoaldo Lopes
(código 17839), Chefe de Divisão Técnica (350), para responder cumulativamente pelas atribuições do cargo de
Diretor de Departamento (302), lotado na SGE01, no impedimento de José Maestro de Queirós.

PORTARIA Nº 397/2019-SGE
O Secretário Municipal de Gestão ADAM AKIHIRO KUBO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
Decreto nº 21.310/2001,
Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,
RETIFICA as Portarias abaixo relacionadas, conforme segue:
1-2.082/2019-GP, para fazer constar que o nome correto é Juliana Moura de Santana, e
2-2.172/2019-GP, referente ao servidor Ademir Ferreira Gomes (código 28665), para fazer constar que, a contar
de 11.10.2019, ficam sustados os efeitos da Portaria n° 226/2018-GP.
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DEPARTAMENTO DE INCENTIVO À PARCERIA PÚBLICO PRIVADA
Julgamento de Habilitação e Proposta:
A Comissão de Seleção e Julgamento torna público o julgamento de habilitação e proposta do Chamamento
Público 01/19-SGM PA 38.825/19 para Seleção de projetos de decoração natalina em espaços públicos do
Município de Guarulhos, para comemoração das festividades natalinas do ano de 2019, em contrapartida da
autorização de uso de bem público para divulgação de publicidade, sem ônus para a Municipalidade. As
empresas par ticipantes foram classificadas da seguinte forma: Lote 01 – 1ª classificada: Vacc Indústria,
Comércio e Serviços Eireli – Nota de avaliação: 20 pontos, 2ª classificada: 2a1 Montagem e Locação Ltda –
Nota de avaliação: 18 pontos; Lote 02 – Única classificada: Amaro Eventos e Serviços Ltda – Nota de
avaliação: 17 pontos; Lote 03 - Única classificada: Amaro Eventos e Serviços Ltda – Nota de avaliação: 17
pontos;Lote 04 - Única classificada: Amaro Eventos e Serviços Ltda – Nota de avaliação: 15 pontos; Lote 05 -
Única classificada: Amaro Eventos e Serviços Ltda – Nota de avaliação: 15 pontos. A empresa 2a1 Montagem
e Locação Ltda foi INABILITADA por não apresentar o documento exigido no subitem 4.2, “k” – Comprovação
de Capacidade Técnico-Operacional. As demais empresas foram devidamente HABILITADAS. Fica aberto
prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recursos.

DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO
     DIVISÃO TÉC. DE CONTROLE DE POSTURAS E ATIV. ECON. - SDU03.08
     SEÇÃO ADM. DE APOIO AS AÇÕES DE FISCALIZAÇÕES - SDU03.08.06

      EDITAL DE NOTIFICAÇÃO / AUTUAÇÃO Nº070/19 SDU03.08.06 “POSTURAS”
Pelo presente Edital, ficam NOTIFICADOS os senhores proprietários/compromissários e/ou responsáveis pelos
imóveis de inscrições cadastrais abaixo relacionadas, a providenciar junto a esta PMG, (art. 239, 240 e 241 da Lei
Municipal nº 3573/90), no prazo de 30 (trinta) dias, e (art.46 Inciso I e III, 48, 235 e 273 da Lei Municipal nº 3573/
90 e art. 109 da Lei 6046/04), no prazo de 08 (oito) dias a contar desta publicação, conforme segue:
NOTIFICAÇÕES PRELIMINARES: Nº 103839 E 103840 – LAVRADAS EM 19/03/2019 – PA-57734/2012.
Proprietário: .IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA.
Inscr. Cadastral: 081.40.10.0291.00.000.
Endereço: RUA RAYMUNDO PALMA, LT.58A PQ. CONTINENTAL GL1.
Solicitação: PROVIDENCIAR A LIMPEZA / CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL E A DESOBSTRUÇÃO DO PASSEIO
PÚBLICO, DE ACORDO COM OS ART.46 INCISO I E ART. 273 DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 106868 – LAVRADA EM 02/09/2019.
Proprietário: JOSÉ ANTENOR SANTANA / ANTÔNIO GOMES FERNANDES.
Inscr. Cadastral: 083.84.65.0069.01.001/002/003.
Endereço: AV. SALGADO FILHO, 2754/2666 LT.P/22 VILA RIO DE JANEIRO.
Solicitação: PROVIDENCIAR A CONSERVAÇÃO/LIMPEZA DO IMÓVEL, DE ACORDO COM OS ART.49 E
54 DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 107550 – LAVRADA EM 27/08/2019.
Proprietário: MARIA JOSÉ SILVÉRIO IERVOLINO.
Inscr. Cadastral: 084.22.90.0054.00.000.
Endereço: RUA MINNIE IDA PERMAN, 64/67 LT.13 QD.37 VILA DIRCE MACEDO.
Solicitação: PROVIDENCIAR OS REPAROS NO PASSEIO PÚBLICO, DE ACORDO COM OS ART. 239 E 240
DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 108215 – LAVRADA EM 29/08/2019.
Proprietário: OSWALDO CASSEMIRO.
Inscr. Cadastral: 111.61.09.0018.00.000.
Endereço: RUA LONDRINA, 125/140 LT.22 QD.F VILA ENDRES.
Solicitação: PROVIDENCIAR OS REPAROS NO PASSEIO PÚBLICO, DE ACORDO COM OS ART. 239 E 240
DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 108220 – LAVRADA EM 29/08/2019.
Proprietário: ARIMOTO ADACHI.
Inscr. Cadastral: 111.52.63.0225.00.000.
Endereço: RUA ARATIBA, 70/223 LT.P/11 QD.02 VILA ENDRES.
Solicitação: PROVIDENCIAR A DESOBSTRUÇÃO(LIXO E ENTULHO) DO PASSEIO PÚBLICO, DE ACORDO
COM OS ART. 273 E 274 DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 108222 – LAVRADA EM 29/08/2019.
Proprietário: PAROMAR ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Inscr. Cadastral: 111.42.67.0275.02.000.
Endereço: RUA KARI, 498/450 LT.11A 14 PIO QD.6 VILA SÃO JOÃO.
Solicitação: PROVIDENCIAR A DESOBSTRUÇÃO(MURO) DO PASSEIO PÚBLICO, DE ACORDO COM OS
ART. 273 E 274 DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 106837 – LAVRADA EM 22/08/2019.
Proprietário: JOSÉ ANTÔNIO CUANI / MARIO NARENTE JÚNIOR.
Inscr. Cadastral: 063.10.56.0001.00.000.
Endereço: ESTRADA ELENCO, ESQ. RUA CARTOLA, 51 LT.P/4 COLÔNIA CUMBICA .
Solicitação: PROVIDENCIAR A CONSERVAÇÃO/LIMPEZA DO IMÓVEL, DE ACORDO COM OS ART.49 E
54 DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 107920 – LAVRADA EM 27/08/2019.
Proprietário: LÍDIA JASCHTSCHENKO.
Inscr. Cadastral: 111.74.07.0106.00.000.
Endereço: RUA DONA ANTÔNIA, 875/813 LT.P/C GOPOUVA.
Solicitação: PROVIDENCIAR A CONSERVAÇÃO / LIMPEZA DO IMÓVEL, DE ACORDO COM OS ART.49 E
54 DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 107921 – LAVRADA EM 02/09/2019.
Proprietário: ROQUE FRANCA ZUCCARO.
Inscr. Cadastral: 084.11.70.0024.01.000.
Endereço: AV. TIRADENTES, 2076/758 LT.P/2 QD.B VILA SÃO JORGE.
Solicitação: PROVIDENCIAR A CANALIZAÇÃO(SOB O PASSEIO) PARA ESCOAR ÁGUAS PLUVIAIS, DO
IMÓVEL ATÉ A SARJETA OU REDE DE CAPTAÇÃO PÚBLICA SE HOUVE, DE ACORDO COM OS ART. 241
§ 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90 COMBINADO COM O ART. 109 DA LEI MUNICIPAL 6046/04.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 105884 – LAVRADA EM 26/06/2019.
Proprietário: BENEDITO CLEMÉRIO DE SANTANA NETO E S/ MR / CIRO ROMANO.
Inscr. Cadastral: 111.74.34.0381.00.000.
Endereço: RUA DONA ANTÔNIA, 567/527 LT.P/1 GOPOUVA.
Solicitação: PROVIDENCIAR A DESOBSTRUÇÃO(GRADE) DO PASSEIO PÚBLICO, DE ACORDO COM OS
ART. 273 E 274 DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 105885 – LAVRADA EM 26/06/2019.
Proprietário: WALTERINO MENEGATTI.
Inscr. Cadastral: 111.74.56.2109.01.001.
Endereço: RUA DONA ANTÔNIA, 978/940 LT.20 QD.10 VILA PAULISTA.
Solicitação: PROVIDENCIAR A DESOBSTRUÇÃO(OBJETOS E ROUPAS) DO PASSEIO PÚBLICO, DE
ACORDO COM OS ART. 273 E 274 DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 105886 – LAVRADA EM 26/06/2019.
Proprietário: ROSÂNGELA ALVES DOS SANTOS / ADEMIR VENÂNCIO DE MATOS.
Inscr. Cadastral: 111.65.84.0485.00.000.
Endereço: RUA DONA ANTÔNIA, 1098/1074 LT.54 QD.09 GOPOUVA.
Solicitação: PROVIDENCIAR A DESOBSTRUÇÃO(RAMPA) DA SARJETA, DE ACORDO COM O ART.48 DA
LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 106518 – LAVRADA EM 22/07/2019.
Proprietário: CLEMENTE ROCHA OLIVEIRA “ESPOLIO” / CHAFIK MANSUR SADEK.
Inscr. Cadastral: 111.83.39.0001.01.002.
Endereço: RUA MARIA INÊS, 141/133 QD.D VILA MARIA TEREZA.
Solicitação: PROVIDENCIAR A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL, DE ACORDO COM O ART.46
INCISO I DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 106517 – LAVRADA EM 22/07/2019.
Proprietário: MUTSUMI TANIGUCHI.
Inscr. Cadastral: 083.70.96.0080.00.000.
Endereço: RUA CRISÂNTEMOS, 335/40 LT.P/31 QD.4 VILA TIJUCO.

Solicitação: PROVIDENCIAR A CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL, DE ACORDO COM OS ART.49 E 54 DA LEI
MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 105888 – LAVRADA EM 16/07/2019.
Proprietário: ELIDIA BUENO DA SILVA.
Inscr. Cadastral: 111.84.21.0181.00.000.
Endereço: RUA ALTA RONDA, 50/5 LT.59 QD.23 VILA MOREIRA.
Solicitação: PROVIDENCIAR DESOBSTRUÇÃO(VASO) DO PASSEIO PÚBLICO, DE ACORDO COM OS
ART. 273 E 274 DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 106511 – LAVRADA EM 16/07/2019.
Proprietário: JOSEFA DE MORAES / FRANCISCO MUNHOZ FILHO E OUTRO.
Inscr. Cadastral: 111.74.81.0804.01.001 A 008.
Endereço: RUA PARANÁ, ESQUINA RUA GOIAS, 76 LT.41/2 VILA DONA ANTÔNIA.
Solicitação: PROVIDENCIAR A DESOBSTRUÇÃO(DESNÍVEL) DO PASSEIO PÚBLICO, DE ACORDO COM
O ART. 273 DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 106512 – LAVRADA EM 16/07/2019.
Proprietário: MYLTON MESQUITA E S/MR / DIONI G H CRUZ E S/ESPOSA.
Inscr. Cadastral: 111.83.38.0160.00.000.
Endereço: AV. ANTÔNIO IERVOLINO, 238/162 LT.P/9 QD.B VILA RISTORI.
Solicitação: PROVIDENCIAR OS REPAROS NO PASSEIO PÚBLICO, DE ACORDO COM OS ART. 239, 240
E 241 DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 108260 – LAVRADA EM 13/09/2019.
Proprietário: ANTÔNIO T. DE ANDRADE E S/M.
Inscr. Cadastral: 084.50.43.0364.01.001.
Endereço: RUA PEDRO, 134 LT.26 QD.C JD. KIDA.
Solicitação: PROVIDENCIAR OS REPAROS NO PASSEIO PÚBLICO, DE ACORDO COM OS ART. 239, 240
E 241 DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÕES PRELIMINARES: Nº 108261 E 108262 – LAVRADAS EM 13/09/2019.
Proprietário: MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA E S/MR.
Inscr. Cadastral: 084.50.43.0354.01.001/002.
Endereço: RUA PEDRO, 126/25 LT.25 QD.C JD. KIDA.
Solicitação: PROVIDENCIAR OS REPAROS NO PASSEIO PÚBLICO E A LIMPEZA DO IMÓVEL, DE ACORDO
COM OS ART. 239, 240 E 241, ART.46 INCISO I DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 108120 – LAVRADA EM 05/09/2019.
Proprietário: MARIO DE DEUS E OUTRO / KATARINA PIEBER E OUTROS.
Inscr. Cadastral: 063.70.65.0474.01.000.
Endereço: RUA SÃO PAULO POTENGI, 321/327 LT.2 QD.B VILA GIRASSOL.
Solicitação: PROVIDENCIAR A CONSERVAÇÃO (LIMPEZA) DO IMÓVEL, DE ACORDO COM OS ART.49 E
54 DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÕES PRELIMINARES: Nº 106456 E 106455 – LAVRADAS EM 04/09/2019.
Proprietário: VINÍCIUS JOSÉ DA SILVA.
Inscr. Cadastral: 081.32.31.0001.00.000.
Endereço: AV. MARIA GEBIN DE MORAES, LT.15 QD.52 PQ. CONTINENTAL GL2.
Solicitação: PROVIDENCIAR A DESOBSTRUÇÃO(LIXO E ENTULHO) DO PASSEIO PÚBLICO E A LIMPEZA/
CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL, DE ACORDO COM OS ART. 273 E ART. 46 INCISO I DA LEI MUNICIPAL Nº
3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 108915 – LAVRADA EM 03/09/2019.
Proprietário: RODRIGO SAYAGO SOARES.
Inscr. Cadastral: 111.41.14.0001.00.000.
Endereço: RUA BARTOLOMEU BUENO DA SILVA, LT.08 QD.08 ITAPEGICA.
Solicitação: PROVIDENCIAR A LIMPEZA/CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL, DE ACORDO COM O ART.46
INCISO I DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 108217 – LAVRADA EM 29/08/2019.
Proprietário: SELMA AMARILIS S RODRIGUES / SAMIR SAMARA E S/MR.
Inscr. Cadastral: 111.53.05.0181.01.001/002.
Endereço: RUA CAVADAS, 172 QD.14 VILA SÃO JOÃO.
Solicitação: PROVIDENCIAR OS REPAROS NO PASSEIO PÚBLICO, DE ACORDO COM OS ART. 239, 240
E 241 DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 108224 E 108225 – LAVRADA EM 02/09/2019.
Proprietário: VICENTE AMBROZIO S/M.
Inscr. Cadastral: 111.51.69.0217.01.001 A 016.
Endereço: RUA ESPANHOLA, 360/177 LT.8 QD.E VILA ENDRES.
Solicitação: PROVIDENCIAR DESOBSTRUÇÃO(DEGRAUS E DESNÍVEL) DO PASSEIO PÚBLICO E
(CIMENTADO) NO LOGRADOURO, DE ACORDO COM OS ART.239, 240 E 241, ART.273 E 274 DA LEI
MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 105820 – LAVRADA EM 16/09/2019.
Proprietário: LAZARA DIVINA F DA COSTA E OUTRAS.
Inscr. Cadastral: 082.63.20.0221.01.000.
Endereço: RUA MIGUEL FERNANDES MALDONADO, 123/141/B LT.12 QD.7 JD. SANTA RITA.
Solicitação: PROVIDENCIAR A RECONSTRUÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO, DE ACORDO COM OS ART.
239 E 240 DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 105821 – LAVRADA EM 16/09/2019.
Proprietário: LAZARA DIVINA F DA COSTA E OUTRAS.
Inscr. Cadastral: 082.63.20.0221.02.001.
Endereço: RUA MIGUEL FERNANDES MALDONADO, 117/38 LT.12 QD.7 JD. SANTA RITA.
Solicitação: PROVIDENCIAR DESOBSTRUÇÃO(RAMPA) DA SARJETA, DE ACORDO COM O ART.48 DA
LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 99238 – LAVRADA EM 16/09/2019.
Proprietário: PAULO ANZE DR E OUTROS / MANOEL F FIGUEIREDO.
Inscr. Cadastral: 054.81.62.0344.01.000.
Endereço: RUA SIDERAL, 50/04 LT.1 QD.15 PQ. PRIMAVERA.
Solicitação: PROVIDENCIAR A EXECUÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO, DE ACORDO COM O ART. 239 DA LEI
MUNICIPAL Nº 3573/90.
AUTO DE INFRAÇÃO: Nº 101106 – (NP-95588 NÃO ATENDIDA) LAVRADO EM 16/09/2019.
Proprietário: AMLETO DANESI E OU / NARZIRA WILXENSKI DA SILVA.
Inscr. Cadastral: 082.75.00.0178.01.001.
Endereço: RUA CONCÓRDIA, 162/60-A LT.15 QD.B JD. SÃO DOMINGOS.
Solicitação: PROVIDENCIAR A CANALIZAÇÃO(SOB O PASSEIO) PARA ESCOAR ÁGUAS PLUVIAIS, DO
IMÓVEL ATÉ A SARJETA OU REDE DE CAPTAÇÃO PÚBLICA SE HOUVER, DE ACORDO COM OS ART. 241
§ 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90 COMBINADO COM O ART. 109 DA LEI MUNICIPAL 6046/04.
AUTO DE INFRAÇÃO: Nº 101113 – (NP-95606 NÃO ATENDIDA) LAVRADO EM 16/09/2019.
Proprietário: MANOEL MARQUINA DOMINGUES / ROSA MARQUINA MENDES E OUTROS.
Inscr. Cadastral: 082.65.90.0273.01/02.000.
Endereço: RUA ALVINLÂNDIA, 28/27 LT.P/27 QD.A JD. SÃO DOMINGOS.
Solicitação: PROVIDENCIAR A CANALIZAÇÃO(SOB O PASSEIO) PARA ESCOAR ÁGUAS PLUVIAIS, DO
IMÓVEL ATÉ A SARJETA OU REDE DE CAPTAÇÃO PÚBLICA SE HOUVER, DE ACORDO COM OS ART. 241
§ 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90 COMBINADO COM O ART. 109 DA LEI MUNICIPAL 6046/04.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 101117 – LAVRADA EM 16/09/2019.
Proprietário: AMLETO DANESI E OU / ANTÔNIO JOSÉ DE MELO.
Inscr. Cadastral: 082.74.17.0116.00.000.
Endereço: RUA ALVINLÂNDIA, 200 LT.38 QD.A JD. SÃO DOMINGOS.
Solicitação: PROVIDENCIAR A DESOBSTRUÇÃO(PONTALETES) DO PASSEIO PÚBLICO, DE ACORDO
COM O ART. 273 DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 106594 – LAVRADA EM 17/09/2019.
Proprietário: DONALDO PROCÓPIO DE SOUZA / LÍLIA NUNES FERREIRA.
Inscr. Cadastral: 082.63.38.0068.00.000.
Endereço: AV. ARACAJÚ, 574 LT.11B QD.10 JD. SANTA RITA.
Solicitação: PROVIDENCIAR A DESOBSTRUÇÃO(RAMPA) DA SARJETA, DE ACORDO COM O ART.48 DA
LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 107526 – LAVRADA EM 27/08/2019.
Proprietário: HELENA HIROMI ODA BERTOLINO E S/MD.
Inscr. Cadastral: 084.32.77.0238.00.000.
Endereço: RUA SÃO BONIFÁCIO, 113/115 LT.3 QD.7 JD. BOM CLIMA.
Solicitação: PROVIDENCIAR OS REPAROS NO PASSEIO PÚBLICO, DE ACORDO COM OS ART. 239 E 240
DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 104939 – LAVRADA EM 05/09/2019.
Proprietário: JOSÉ GERALDO RODRIGUES E OUTRO.
Inscr. Cadastral: 092.23.42.0249.00.000.
Endereço: AV. PAPA JOÃO PAULO I, 3723/2307 LT. 5 QD.O-2 JD. PRESID. DUTRA.
Solicitação: PROVIDENCIAR A DESOBSTRUÇÃO(RAMPA) DA SARJETA, DE ACORDO COM O ART.48 DA
LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÕES PRELIMINARES: Nº 104940, 104941 E 104942 – LAVRADAS EM 13/09/2019.
Proprietário: MASAKAZU MASUKO / IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE GUARULHOS.
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Inscr. Cadastral: 064.51.76.0001.00.000.
Endereço: RUA DR. MÁRIO ROMEU DE LUCCA LT.14 QD.N PONTE ALTA G1.
Solicitação: PROVIDENCIAR OS REPAROS E DESOBSTRUÇÃO(MATO) NO PASSEIO PÚBLICO E A LIMPEZA
/ CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL, DE ACORDO COM OS ART.239 E 240, ART.46 INCISO I E ART. 273 DA LEI
MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÕES PRELIMINARES: Nº 104729 E 104730 – LAVRADAS EM 11/09/2019.
Proprietário: SELMA FERREIRA / ORLANDO FERREIRA.
Inscr. Cadastral: 111.84.41.0201.00.000.
Endereço: RUA JOSÉ ESPERANÇA DA CONCEIÇÃO, 192/182 QD.18 VILA MOREIRA.
Solicitação: PROVIDENCIAR OS REPAROS NO PASSEIO PÚBLICO E A CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL, DE
ACORDO COM OS ART. 239, 240 E 241, ART.49 E 54 DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 106516 – LAVRADA EM 16/07/2019.
Proprietário: WALDIRA TORCIANI TEIXEIRA / CARMO MARCILI.
Inscr. Cadastral: 111.83.27.0094.00.000.
Endereço: RUA PARANÁ, 77 LT.21 QD.A VILA RISTORI.
Solicitação: PROVIDENCIAR OS REPAROS NO PASSEIO PÚBLICO, DE ACORDO COM OS ART. 239, 240
E 241 DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÕES PRELIMINARES: Nº 107537 E 107538 – LAVRADAS EM 27/08/2019.
Proprietário: COSME CARDOSO DA SILVA / NICOLA CARRIERI.
Inscr. Cadastral: 084.31.49.0001.01.001.
Endereço: RUA MARIANA UBALDINA DO ESPIRITO SANTO, 562/125 QD.24 MACEDO.
Solicitação: PROVIDENCIAR A DESOBSTRUÇÃO(MAT. DE CONSTRUÇÃO) E REPAROS DO PASSEIO
PÚBLICO, DE ACORDO COM OS ART.273 E 274, ART. 239 E 240 DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 107542 – LAVRADA EM 27/08/2019.
Proprietário: JOSÉ PICOLLI ESPOLIO / NELLO POLI NETO E OUTROS.
Inscr. Cadastral: 084.21.99.0031.01.001.
Endereço: RUA DIRCE FACCINI POLI, 42/40 LT.56 QD.A MACEDO.
Solicitação: PROVIDENCIAR OS REPAROS NO PASSEIO PÚBLICO, DE ACORDO COM OS ART. 239 E 240
DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 107549 – LAVRADA EM 27/08/2019.
Proprietário: HILDETE DUTRA DE SOUZA / CLAIR TEIXEIRA MARTINS.
Inscr. Cadastral: 084.22.90.0048.00.000.
Endereço: RUA MINNIE IDA PERMAN, 58/303 LT.14 QD.37 VILA DIRCE.
Solicitação: PROVIDENCIAR OS REPAROS NO PASSEIO PÚBLICO, DE ACORDO COM OS ART. 239 E 240
DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 107553 – LAVRADA EM 27/08/2019.
Proprietário: SALVADOR DE PAULA E S/MR / CLAIR TEIXEIRA MARTINS.
Inscr. Cadastral: 084.22.90.0113.00.000.
Endereço: RUA MINNIE IDA PERMAN, 124 LT.3 QD.37 VILA DIRCE - MACEDO.
Solicitação: PROVIDENCIAR OS REPAROS NO PASSEIO PÚBLICO, DE ACORDO COM OS ART. 239 E 240
DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 107551 – LAVRADA EM 27/08/2019.
Proprietário: ARLENE ROCHA LUCAS DE OLIVEIRA E OUTRO.
Inscr. Cadastral: 084.22.90.0077.00.000.
Endereço: RUA MINNIE IDA PERMAN, 90/110 LT.8E9 QD.37 VILA DIRCE.
Solicitação: PROVIDENCIAR OS REPAROS NO PASSEIO PÚBLICO, DE ACORDO COM OS ART. 239 E 240
DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 107555 – LAVRADA EM 27/08/2019.
Proprietário: SURIANA CORDEIRO CAVALCANTI / JOSÉ CIAMPITTI.
Inscr. Cadastral: 084.31.75.0067.00.000.
Endereço: RUA ALBERTO HINOTO “BENTO”, 315/1000 LT.P/5 QD.21 MACEDO.
Solicitação: PROVIDENCIAR OS REPAROS NO PASSEIO PÚBLICO, DE ACORDO COM OS ART. 239 E 240
DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 107556 – LAVRADA EM 27/08/2019.
Proprietário: OLÍMPIO SILVA ALMEIDA / JOSÉ CIAMPITTI.
Inscr. Cadastral: 084.31.75.0072.00.000.
Endereço: RUA ALBERTO HINOTO “BENTO”, 307/441 LT.4 QD.21 MACEDO.
Solicitação: PROVIDENCIAR OS REPAROS NO PASSEIO PÚBLICO, DE ACORDO COM OS ART. 239 E 240
DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÕES PRELIMINARES: Nº 106096 E 106097 – LAVRADAS EM 27/08/2019.
Proprietário: TADASHI HIRAHARA E OUTRA / MANOEL J GONÇALVES JR.
Inscr. Cadastral: 084.32.25.0064.01.000.
Endereço: RUA ASDRUBAL ZANETTI, 74/34 LT.34 QD.2 JD. BOM CLIMA.
Solicitação: PROVIDENCIAR LIMPEZA / CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL E OS REPAROS NO PASSEIO
PÚBLICO, DE ACORDO COM OS ART.46 INCISO I, ART. 239 E 240 DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 106098 – LAVRADA EM 27/08/2019.
Proprietário: SUPER VIDEO CLUBE S/C LTDA.
Inscr. Cadastral: 084.32.28.0192.00.000.
Endereço: AV. BOM CLIMA, 162/155 LT.25 E 26 QD.12 BOM CLIMA.
Solicitação: PROVIDENCIAR OS REPAROS NO PASSEIO PÚBLICO, DE ACORDO COM OS ART. 239 E 240
DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÕES PRELIMINARES: Nº 106099 E 106100 – LAVRADAS EM 27/08/2019.
Proprietário: FEDERICO RODOLFO R PEREZ E S/M.
Inscr. Cadastral: 084.32.77.0296.00.000.
Endereço: RUA SÃO BONIFÁCIO, 45/19 LT.09 QD.07 BOM CLIMA.
Solicitação: PROVIDENCIAR A LIMPEZA/CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL E OS REPAROS NO PASSEIO
PÚBLICO, DE ACORDO COM OS ART.46 INCISO I, ART. 239 E 240 DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 102085 – LAVRADA EM 26/012/2018.
Proprietário: PATRÍCIA MOLINA MACHADO E S/MD / HÉLIO DUQUE ESTRADA E S/MR.
Inscr. Cadastral: 111.83.56.0214.01.002.
Endereço: RUA JANUÁRIO MATRONI, 72/169 LT.P/16 QD.B VILA DAS PALMEIRAS.
Solicitação: PROVIDENCIAR OS REPAROS NO PASSEIO PÚBLICO, DE ACORDO COM OS ART. 239, 240
E 241 DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 104716 – LAVRADA EM 08/04/2019.
Proprietário: INDUSTRIA METALÚRGICA PASCHOAL THOMEU LTDA.
Inscr. Cadastral: 111.84.94.0001.00.000.
Endereço: AV. GUARULHOS, 273/325/345/355 QD.B PQ. ESTRELA.
Solicitação: PROVIDENCIAR A CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO IMÓVEL, DE ACORDO COM OS ART.49 E
54 DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 107535 – LAVRADA EM 27/08/2019.
Proprietário: GUARULHOS FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO SC LTDA.
Inscr. Cadastral: 084.32.61.0368.01.001/002.
Endereço: RUA ORLANDO BIAGI “ANGU”, 402/46 LT.10 QD.18 MACEDO.
Solicitação: PROVIDENCIAR OS REPAROS NO PASSEIO PÚBLICO, DE ACORDO COM OS ART. 239 E 240
DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÕES PRELIMINARES: Nº 107851 E 107876 – LAVRADAS EM 11/09/2019.
Proprietário: JOSÉ GOMES FERREIRA / LUIZ FRANCO E ESTEVAM FRANCO.
Inscr. Cadastral: 092.41.64.0222.00.000.
Endereço: AV. SANTANA DO MUNDAU, 1535/47 LT.19 QD.2 CID. PQ. ALVORADA.
Solicitação: PROVIDENCIAR OS REPAROS NO PASSEIO PÚBLICO E NA TUBULAÇÃO DE ESCOAMENTO
DAS ÁGUAS SERVIDAS/ESGOTO DO IMÓVEL, DE ACORDO COM OS ART. 239, 240 E 241, ART.46 INCISO
III DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 106150 – LAVRADA EM 11/09/2019.
Proprietário: ADAÍLTON BRITO SANTOS.
Inscr. Cadastral: 092.41.64.0212.00.000.
Endereço: AV. SANTANA DO MUNDAU, 1545/96 LT.20 QD.2 CID. PQ. ALVORADA.
Solicitação: PROVIDENCIAR OS REPAROS NO PASSEIO PÚBLICO, DE ACORDO COM OS ART. 239, 240
E 241 DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 107874 – LAVRADA EM 11/09/2019.
Proprietário: CAMILO PEREIRA VIANA / LUIZ FRANCO E ESTEVAM FRANCO.
Inscr. Cadastral: 092.41.64.0242.00.000.
Endereço: AV. SANTANA DO MUNDAU, LT.17 QD.02 CID. PQ. ALVORADA.
Solicitação: PROVIDENCIAR A DESOBSTRUÇÃO(COBERTURA METÁLICA, GRADIL E RAMPA) DO
PASSEIO PÚBLICO DE ACORDO COM O ART. 273 DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 105831 – LAVRADA EM 16/09/2019.
Proprietário: ARMANDO YOSHIYUKI ADATI E S/MR.
Inscr. Cadastral: 082.63.20.0318.00.000.
Endereço: AV. VILA MATIAS, 14 LT.5 QD.7 JD. SANTA RITA.
Solicitação: PROVIDENCIAR A RECONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM O ART. 239 E 240 DA LEI MUNICIPAL
Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 105834 – LAVRADA EM 16/09/2019.
Proprietário: JAMIL BEYRUTTI E NUNO LEMOS / JÚLIA DOS SANTOS ESTEVÃO.

Inscr. Cadastral: 082.63.23.0001.00.000.
Endereço: RUA NOVA ODESSA, 174/20 LT.1 QD.8 JD. SANTA RITA.
Solicitação: PROVIDENCIAR A DESOBSTRUÇÃO(PLATAFORMA DE CONCRETO) DO PASSEIO PÚBLICO,
DE ACORDO COM O ART. 273 DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÕES PRELIMINARES: Nº 105844 E 105845 – LAVRADAS EM 16/09/2019.
Proprietário: JAMIL BEYRUTTI E NUNO LEMOS.
Inscr. Cadastral: 082.63.23.0243.00.000.
Endereço: RUA MIGUEL FERNANDES MALDONADO, 255/64 LT.12A QD.8 JD. SANTA RITA.
Solicitação: PROVIDENCIAR A DESOBSTRUÇÃO(RAMPA) DA SARJETA E REPAROS NO PASSEIO PÚBLICO,
DE ACORDO COM OS ART.48, ART. 239 E 240 DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÕES PRELIMINARES: Nº 106569 E 106570 – LAVRADAS EM 17/09/2019.
Proprietário: JAMIL BEYRUTI E N LEMOS.
Inscr. Cadastral: 082.63.36.0140.02.001.
Endereço: RUA ÂNCORA, 409/4A LT.24 QD.8 JD. SANTA RITA.
Solicitação: PROVIDENCIAR A DESOBSTRUÇÃO(LIXO E MATO) E RECONSTRUÇÃO DO PASSEIO
PÚBLICO, DE ACORDO COM OS ART. 273, ART. 239 E 240 DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 106595 – LAVRADA EM 17/09/2019.
Proprietário: JAMIL BEYRUTI E NUNO LEMOS.
Inscr. Cadastral: 082.63.38.0075.01.002.
Endereço: AV. ARACAJU, 586/798 LT.11A QD.10 JD. SANTA RITA.
Solicitação: PROVIDENCIAR A RECONSTRUÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO, DE ACORDO COM OS ART.
239 E 240 DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÕES PRELIMINARES: Nº 106596 E 106597 – LAVRADAS EM 17/09/2019.
Proprietário: JAMIL BEYRUTI E NUNO LEMOS / JOSÉ DAMIÃO DA SILVA.
Inscr. Cadastral: 082.63.38.0105.00.000.
Endereço: RUA MIGUEL FERNANDES MALDONADO, 507/515 LT.10B QD.10 JD. SANTA RITA.
Solicitação: PROVIDENCIAR A DESOBSTRUÇÃO(RAMPA) DA SARJETA E REPAROS NO PASSEIO PÚBLICO,
DE ACORDO COM OS ART.48 ART. 239 E 240 DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 106598 – LAVRADA EM 17/09/2019.
Proprietário: JAMIL BEYRUTI E NUNO LEMOS / EDIVALDO SILVA MOURA.
Inscr. Cadastral: 082.63.38.0118.00.000.
Endereço: RUA MIGUEL FERNANDES MALDONADO, 499 LT.10A QD.10 JD. SANTA RITA.
Solicitação: PROVIDENCIAR A DESOBSTRUÇÃO(RAMPA) DA SARJETA, DE ACORDO COM O ART.48 DA
LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÕES PRELIMINARES: Nº 106584 E 106585 – LAVRADAS EM 17/09/2019.
Proprietário: JAMIL BEYRUTI E NUNO LEMOS.
Inscr. Cadastral: 082.63.36.0246.00.000.
Endereço: RUA MIGUEL FERNANDES MALDONADO, 100 LT.P/16 QD.8 JD. SANTA RITA.
Solicitação: PROVIDENCIAR A RECONSTRUÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO E DESOBSTRUÇÃO(RAMPA)
DA SARJETA, DE ACORDO COM OS ART. 239 E 240, ART.48 DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 106774 – LAVRADA EM 17/09/2019.
Proprietário: JAMIL BEYRUTI E NUNO LEMOS / PEDRO A XAVIER LEME.
Inscr. Cadastral: 082.63.55.1420.00.000.
Endereço: RUA CLEUSA MARIA BARBOSA DER OLIVEIRA, 128/12A LT.11A QD.9 JD. SANTA RITA- TABOÃO.
Solicitação: PROVIDENCIAR A RECONSTRUÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO, DE ACORDO COM OS ART.
239 E 240 DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 108153 – LAVRADA EM 24/09/2019.
Proprietário: ANTÔNIO DE SOUSA CORREIA E MARIA IZABEL CORREIA.
Inscr. Cadastral: 094.14.95.1108.01.000.
Endereço: AV. VENTUROSA, 682/602 LT.P/3 JD. CUMBICA.
Solicitação: PROVIDENCIAR ,A EXECUÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO DE ACORDO COM O ART. 239 DA LEI
MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 107075 – LAVRADA EM 01/07/2019.
Proprietário: TULLIO MARTELLO NETO.
Inscr. Cadastral: 084.30.85.0159.02.001.
Endereço: AV. MONTEIRO LOBATO, 1571 MACEDO.
Solicitação: PROVIDENCIAR A LIMPEZA DO IMÓVEL, DE ACORDO COM O ART.46 INCISO I DA LEI
MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 108154 – LAVRADA EM 10/09/2019.
Proprietário: AMIL ADMINISTRADORA MATTOS DE IMÓVEIS LTDA.
Inscr. Cadastral: 094.23.46.0342.00.000.
Endereço: AV. MARIA R. PERROTA, S/Nº VILA ALZIRA.
Solicitação: PROVIDENCIAR A EXECUÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO, DE ACORDO COM O ART. 239 DA LEI
MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÕES PRELIMINARES: Nº 106656, 106657 E 106658 – LAVRADAS EM 01/08/2019.
Proprietário: MAC EMPR IMOB S/C LTDA E OUTRAS.
Inscr. Cadastral: 093.54.54.0020.00.000.
Endereço: RUA SEBASTIÃO WALTER FUSCO, S/Nº SÍTIO PAU DE LEITE.
Solicitação: PROVIDENCIAR A LIMPEZA DO IMÓVEL, REPAROS NO MURO DE FECHO E NO PASSEIO
PÚBLICO, DE ACORDO COM OS ART.46 INCISO I, ART. 239, 240 E 241 DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 106662 – LAVRADA EM 22/07/2019.
Proprietário: HBR ADM. DE BENS PRÓPRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Inscr. Cadastral: 092.54.55.5118.00.000.
Endereço: AV. PAPA JOÃO PAULO I, 5235/5231 BONSUCESSO.
Solicitação: PROVIDENCIAR A CANALIZAÇÃO(SOB O PASSEIO) PARA ESCOAR ÁGUAS PLUVIAIS, DO
IMÓVEL ATÉ A SARJETA OU REDE DE CAPTAÇÃO PÚBLICA SE HOUVER, DE ACORDO COM OS ART. 240
§ 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90 COMBINADO COM ART.109 DA LEI MUNICIPAL 6046/04.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 107217 – LAVRADA EM 18/09/2019.
Proprietário: JAMIL BEYRUTI E N LEMOS.
Inscr. Cadastral: 082.63.55.1844.00.000.
Endereço: RUA MIGUEL FERNANDES MALDONADO, 20 LT.14 QD.11 JD. SANTA RITA.
Solicitação: PROVIDENCIAR A RECONSTRUÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO, DE ACORDO COM OS ART.
239 E 240 DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 107216 – LAVRADA EM 18/09/2019.
Proprietário: JAMIL BEYRUTE E NUNO LEMOS / OLGA CAMARGO DA PAZ.
Inscr. Cadastral: 082.63.55.1830.01.000.
Endereço: RUA MIGUEL FERNANDES MALDONADO, 534/16 LT.16 QD.11 JD. SANTA RITA.
Solicitação: PROVIDENCIAR A RECONSTRUÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO, DE ACORDO COM OS ART.
239 E 240 DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 106809 – LAVRADA EM 17/09/2019.
Proprietário: MIGUEL FERNANDES MALDONADO.
Inscr. Cadastral: 082.63.55.1471.01.002.
Endereço: RUA MIGUEL FERNANDES MALDONADO, 188/18 LT.18 QD.09 JD. SANTA RITA 16/17.
Solicitação: PROVIDENCIAR A RECONSTRUÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO, DE ACORDO COM OS ART.
239 E 240 DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 106808 – LAVRADA EM 17/09/2019.
Proprietário: MIGUEL FERNANDES MALDONATO.
Inscr. Cadastral: 082.63.55.1471.01.001.
Endereço: RUA MIGUEL FERNANDES MALDONATO, 180/18 LT.16/17-18 QD.09 JD. SANTA RITA.
Solicitação: PROVIDENCIAR A RECONSTRUÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO, DE ACORDO COM OS ART.
239 E 240 DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 106803 – LAVRADA EM 17/09/2019.
Proprietário: SANDRA DE SOUZA E C FERREIRA.
Inscr. Cadastral: 082.63.55.1445.00.000.
Endereço: RUA MIGUEL FERNANDES MALDONADO, 152/14-B LT.14B QD.09 JD. SANTA RITA.
Solicitação: PROVIDENCIAR , DE ACORDO COM OS ART. 239 E 240 DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 106589 – LAVRADA EM 17/09/2019.
Proprietário: ARLINDO DIAS MASCARENHAS / ANTÔNIO LEONARDO PEDROSA.
Inscr. Cadastral: 082.63.38.0034.00.000.
Endereço: AV. ARACAJU, 542 LT.31C QD.10 JD. SANTA RITA.
Solicitação: PROVIDENCIAR OS REPAROS NO PASSEIO PÚBLICO, DE ACORDO COM OS ART. 239 E 240
DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 105789 – LAVRADA EM 16/09/2019.
Proprietário: ANTÔNIO MIKAIL E OUTRO / JOSÉ RAIMUNDO PEREIRA.
Inscr. Cadastral: 054.70.17.0001.01.001.
Endereço: RUA JOSÉ MARIA DIAS DA SILVA, 27 LT.1 QD.12 PQ. MIKAIL.
Solicitação: PROVIDENCIAR A RECONSTRUÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO, DE ACORDO COM OS ART.
239 E 240 DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 105802 – LAVRADA EM 16/09/2019.
Proprietário: ANTÔNIO MIKAIL E OUTRO / EDNALDO QUEIROZ BARBOSA E OUTRO.
Inscr. Cadastral: 054.70.17.0437.00.000.
Endereço: RUA JOSÉ MARIA DIAS DA SILVA, 175/15 LT.15-B QD. 12 PQ. MIKAIL.
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Solicitação: PROVIDENCIAR OS REPAROS NO PASSEIO PÚBLICO, DE ACORDO COM OS ART. 239 E 240
DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 105794 – LAVRADA EM 16/09/2019.
Proprietário: OSMAR PEREIRA DE MIRANDA E OU / MILTON DE PAULA CAMARGO E OUTRO.
Inscr. Cadastral: 054.70.17.0259.00.000.
Endereço: RUA JOSÉ MARIA DIAS DA SILVA, 255 LT.23-A QD.12 PQ. MIKAIL.
Solicitação: PROVIDENCIAR A DESOBSTRUÇÃO(PNEUS COMO ENFEITES DE VASO) DO PASSEIO
PÚBLICO, DE ACORDO COM O ART. 273 DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 105793 – LAVRADA EM 16/09/2019.
Proprietário: FIORAVANTE PINTO MASCARO E S/MR / WILSON DE OLIVEIRA E OUTRO.
Inscr. Cadastral: 054.70.17.0275.00.000.
Endereço: RUA ARACY VALENTE, 262 LT.24-B QD.12 PQ. MIKAIL.
Solicitação: PROVIDENCIAR A RECONSTRUÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO, DE ACORDO COM OS ART.
239 E 240 DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 105787 – LAVRADA EM 16/09/2019.
Proprietário: ANTÔNIO MIKAIL E OUTRO / MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA.
Inscr. Cadastral: 054.70.37.0330.01.002.
Endereço: RUA OSVALDO RAMOS, 169 LT.46 QD.11 PQ. MIKAIL.
Solicitação: PROVIDENCIAR A RECONSTRUÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO, DE ACORDO COM OS ART.
239 E 240 DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 105649 – LAVRADA EM 16/07/2019.
Proprietário: ANTÔNIO MIKAIL E OUTRO / JOSÉ DA SILVA COSTA.
Inscr. Cadastral: 054.70.37.0040.01.000.
Endereço: RUA JOSE MARIA DIAS DA SILVA, 234/22 LT.22 QD.11 PQ. MIKAIL.
Solicitação: PROVIDENCIAR A DESOBSTRUÇÃO(RAMPA) DA SARJETA, DE ACORDO COM O ART.48 DA
LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 105648 – LAVRADA EM 16/09/2019.
Proprietário: ANTÔNIO MIKAIL E OU / CARLOS MARINHO FARIA TRINDADE.
Inscr. Cadastral: 054.70.37.0020.00.000.
Endereço: RUA JOSÉ MARIA DIAS DA SILVA, 212/20 LT.20 QD.11 PQ. MIKAIL.
Solicitação: PROVIDENCIAR OS REPAROS NO PASSEIO PÚBLICO, DE ACORDO COM OS ART. 239 E 240
DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 101107 – LAVRADA EM 16/09/2019.
Proprietário: CREMILDA DE OLIVEIRA NERI.
Inscr. Cadastral: 082.62.58.0224.00.000.
Endereço: RUA NOVA AMÉRICA DA COLINA, 237/18-A LT.18-A QD.A JD. KAWAMOTO.
Solicitação: PROVIDENCIAR OS REPAROS NO PASSEIO PÚBLICO, DE ACORDO COM OS ART. 239 E 240
DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 106571 – LAVRADA EM 17/09/2019.
Proprietário: JAMIL BEYRUTI E NUNO LEMOS /DOMINGOS DOS SANTOS FILHO E S/MR.
Inscr. Cadastral: 082.63.36.0174.00.000.
Endereço: RUA MIGUEL FERNANDES MALDONADO, 391 LT.P23 QD.08 JD. SANTA RITA.
Solicitação: PROVIDENCIAR A RECONSTRUÇÃO(SUBSTITUIR POR PISO ANTIDERRAPANTE) DO
PASSEIO PÚBLICO, DE ACORDO COM OS ART. 240 E 241§1º DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 106564 – LAVRADA EM 17/09/2019.
Proprietário: JAMIL BEYRUTI E N LEMOS / MAURO MAURÍCIO DOS SANTOS E S/MR.
Inscr. Cadastral: 082.63.36.0115.00.000.
Endereço: RUA ÂNCORA, 26/27-A LT.P/27 QD.08 JD. SANTA RITA.
Solicitação: PROVIDENCIAR A RECONSTRUÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO, DE ACORDO COM OS ART.
239 E 240 DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 105848 – LAVRADA EM 16/09/2019.
Proprietário: JAMIL BEYRUTTI E NUNO LEMOS / ANTÔNIO FRANCISCO NASCIMENTO.
Inscr. Cadastral: 082.63.23.0258.00.000.
Endereço: RUA MIGUEL FERNANDES MALDONADO, 235/10 LT.10 QD.08 JD. SANTA RITA.
Solicitação: PROVIDENCIAR A RECONSTRUÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO, DE ACORDO COM OS ART.
239 E 240 DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 105807 – LAVRADA EM 16/09/2019.
Proprietário: ELIZABETH FERNANDES COSTA.
Inscr. Cadastral: 054.70.17.0517.01.001.
Endereço: RUA JOSÉ MARIA DIAS DA SILVA, 93/72 LT.7 QD.12 PQ. MIKAIL.
Solicitação: PROVIDENCIAR A DESOBSTRUÇÃO(RAMPA) DA SARJETA, DE ACORDO COM O ART.48 DA
LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 108158 – LAVRADA EM 10/09/2019.
Proprietário: GABRIEL POLITI / DJALMA PIRES DE ALMEIDA.
Inscr. Cadastral: 094.31.91.0144.01.000.
Endereço: RUA RIACHO JACUIPE, 618/501 LT.19B QD.16 JD. LEBLON.
Solicitação: PROVIDENCIAR A EXECUÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO, DE ACORDO COM O ART. 239 DA LEI
MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 106651 – LAVRADA EM 27/05/2019.
Proprietário: GUTTEMBERG PEREIRA FARIAS / ALFA-I ADM S/C LTDA E OUTRAS.
Inscr. Cadastral: 092.63.09.0122.00.000.
Endereço: RUA “O” DOIS, LT.22 QD.02 RESIDL. PQ. CUMBICA.
Solicitação: PROVIDENCIAR A LIMPEZA DO IMÓVEL, DE ACORDO COM O ART.46 INCISO I DA LEI
MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÕES PRELIMINARES: Nº 106299 E 106300 – LAVRADAS EM 09/09/2019.
Proprietário: EMERSON APARECIDO VIEIRA PAIXÃO / LUIZ PEREIRA BARRETO.
Inscr. Cadastral: 094.41.62.0226.00.000.
Endereço: RUA MANOEL CALLES, 228 LT.15 QD.15 JD. BELA VISTA.
Solicitação: PROVIDENCIAR A LIMPEZA DO IMÓVEL E A EXECUÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO, DE ACORDO
COM OS ART.46 INCISO I E ART. 239 DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÕES PRELIMINARES: Nº 105790, 105791 E 105792 – LAVRADAS EM 16/09/2019.
Proprietário: ANTÔNIO MIKAIL E PEDRO MIKAIL.
Inscr. Cadastral: 054.70.17.0282.01.000.
Endereço: RUA JOSÉ MARIA DIAS DA SILVA, 300 LT.25 QD.12 PQ. MIKAIL.
Solicitação: PROVIDENCIAR A DESOBSTRUÇÃO(MATO E LIXO) DO PASSEIO PÚBLICO, REPAROS NO
MURO DE FECHO E RECONSTRUÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO, DE ACORDO COM OS ART. 273, ART. 239,
240 E 241 DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÕES PRELIMINARES: Nº 98308, 98309 E 98310 – LAVRADAS EM 16/09/2019.
Proprietário: ARENTINO RODRIGUES CARACA.
Inscr. Cadastral: 054.81.62.0206.00.000.
Endereço: RUA ANDRÔMEDA, 80 LT.10 QD.15 PQ. PRIMAVERA.
Solicitação: PROVIDENCIAR A LIMPEZA DO IMÓVEL, DESOBSTRUÇÃO(MATO E LIXO) E EXECUÇÃO DO
PASSEIO PÚBLICO, DE ACORDO COM OS ART.46 INCISO I, ART. 273 E ART. 239 DA LEI MUNICIPAL Nº
3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 108263 – LAVRADA EM 16/09/2019.
Proprietário: SHIGUERU YAMAMOTO / KIMIKO YAMAMOTO E OUTROS.
Inscr. Cadastral: 112.35.79.0336.00.000.
Endereço: RUA HENRIQUE, 83/77 LT.P19 QD.B JD. KIDA.
Solicitação: PROVIDENCIAR OS REPAROS NO PASSEIO PÚBLICO, DE ACORDO COM OS ART. 239, 240
E 241 DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 108122 – LAVRADA EM 05/09/2019.
Proprietário: GERALDO DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA / JAMIL BEYRUTE E OUTRO.
Inscr. Cadastral: 063.70.51.0357.00.000.
Endereço: RUA ANTÔNIO ALVES DOS SANTOS, LT.40 QD.S JD. JADE.
Solicitação: PROVIDENCIAR A DESOBSTRUÇÃO(ENTULHO) DO PASSEIO PÚBLICO, DE ACORDO COM
O ART. 273 DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 106519 – LAVRADA EM 22/08/2019.
Proprietário: FRANCISCO OSWALDO FIGUEIREDO.
Inscr. Cadastral: 111.84.63.0436.00.000.
Endereço: RUA MURITINGA DO SUL, 22 LT.P11 A P15 VILA MOREIRA.
Solicitação: PROVIDENCIAR OS REPAROS NO PASSEIO ´PÚBLICO, DE ACORDO COM OS ART. 239, 240
E 241 DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 107527 – LAVRADA EM 27/08/2019.
Proprietário: GETULIO YAMASHITA / WALTER M DOS SANTOS RAMOS.
Inscr. Cadastral: 084.32.66.0224.01.001/002.
Endereço: AV. JOSÉ ANTÔNIO ZERAIBE.
Solicitação: PROVIDENCIAR OS REPAROS NO PASSEIO PÚBLICO, DE ACORDO COM OS ART. 239 E 240
DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 106149 – LAVRADA EM 11/09/2019.
Proprietário: LUIZA A R DA CONCEIÇÃO SILVA.
Inscr. Cadastral: 094.65.48.0087.01.001.
Endereço: RUA ILHA BELA, 25/29 LT.1 QD.16 PQ. DAS NAÇÕES.

Solicitação: PROVIDENCIAR OS REPAROS NO PASSEIO PÚBLICO, DE ACORDO COM OS ART. 239, 240
E 241 DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90.
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR: Nº 104934 – LAVRADA EM 26/08/2019.
Proprietário: S/A IND. REUNIDAS FRANCISCO MATARAZZO / CARLOS AUGUSTO FRAZÃO.
Inscr. Cadastral: 092.23.83.0011.01.001.
Endereço: RUA AMÉLIA RODRIGUES, 278/147 LT.44 QD.O-2 JD. PRESID. DUTRA.
Solicitação: PROVIDENCIAR A CANALIZAÇÃO(SOB O PASSEIO PÚBLICO) PARA ESCOAR ÁGUAS PLUVIAIS,
DO IMÓVEL ATÉ A SARJETA OU REDE DE CAPTAÇÃO PÚBLICO SE HOUVER, DE ACORDO COM OS ART.
241 § 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 3573/90, COMBINADO COM O ART. 109 DA LEI MUNICIPAL 6046/04.

PUBLIQUE-SE E AFIXE-SE EM LUGAR PÚBLICO DE COSTUME.
EDITAL Nº 071/19 – PRAZO - SDU03.08.06 “POSTURAS”

Pelo presente edital, o Departamento de Controle Urbano torna público a todos quanto ao presente Edital
virem, ou dele conhecimento tiver, ou interessar possa, o que consta nos Processos Administrativos,
conforme segue:

O não cumprimento ao presente implicará na aplicação de multa prevista na Legislação vigente no Município.
PUBLIQUE-SE E AFIXE-SE EM LUGAR PÚBLICO DE COSTUME.

EDITAL Nº 072/19 – CANCELAMENTO - SDU03.08.06 “POSTURAS”
Pelo presente edital, o Departamento de Controle Urbano torna público a todos quanto ao presente Edital
virem, ou dele conhecimento tiver, ou interessar possa, o que consta nos Processos Administrativos,
conforme segue:
P. A. N.P/AI. N° Requerente Despacho
19653/19 103885,

103886 E
103887 JOSÉ MARIA DA SILVA INDEFERIDO

25651/19 104459 BERNADETE VIEIRA DE BRITO INDEFERIDO
43654/19 106508 E

106509 VALNETE LEMES DO PRADO PESSA INDEFERIDO
46481/19 105859 NATÁLIA NEUMANN DIAS DO NASCIMENTO INDEFERIDO
47745/19 106505 VALMIRO LOURENÇO DA SILVA INDEFERIDO
48887/19 106148 JUREMA DOS SANTOS PIRES INDEFERIDO
58772/19 106292 JUAREZ VITORINO DOS SANTOS INDEFERIDO
O não cumprimento ao presente implicará na aplicação de multa prevista na Legislação vigente no Município.

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

PORTARIA Nº 048/2019-SO
O Secretário de Obras, Engº MARCO ANTONIO GUIMARÃES, no uso das atribuições legais próprias,
considerando a edição da Lei 7.760 de 04 de Outubro de 2019.
RESOLVE:
1 - Fica avocada ao Gabinete do Secretário de Obras a Divisão Técnica de Macrodrenagem e Gestão dos
Recursos Hídricos - SO02.03 e a Divisão Técnica de Gestão de Vias Urbana – S002.04, com suas
respectivas unidades administrativas, atribuições e servidores.
2 - Fica delegada, nos termos da alínea “j”, do inciso II, do artigo 206, da Lei Municipal nº 7.550, de 19 de abril
de 2017, as unidades da estrutura organizacional avocadas na forma do item 1 ao Departamento de
Saneamento, Controle e Cadastro de Intervenções em Vias e Macrodrenagem- SO01.
3 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Retificação do artigo 5º da Portaria nº 39/2019-SSP, publicado no D.O.Nº121/2019-GP de 1º/10/2019 conforme
segue:

PORTARIA N° 39/2019 - SSP
Onde se lê:.
“Artigo 1º, Designa os gestores e fiscais, responsáveis pelo acompanhamento, fiscalizações avaliações e
ateste das execuções dos contratos, incumbidos do recebimento dos materiais e /ou serviços abaixo indicados;

Leia-se:
“Artigo 1º, Designa os gestores e fiscais, responsáveis pelo acompanhamento, fiscalizações avaliações e
ateste das execuções dos contratos, incumbidos do recebimento dos materiais e /ou serviços abaixo indicados;

SECRETARIA DE OBRAS

SECRETARIA DE SERVIÇOS
PÚBLICOS
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Portaria 52/2019-SE
De 14 de outubro de 2019

ESTABELECE NORMAS PARA A CELEBRAÇÃO E O ACOMPANHAMENTO DE TERMOS DE COLABORAÇÃO
ENTRE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL VISANDO O
ATENDIMENTO NA MODALIDADE EDUCAÇÃO BÁSICA – EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PARA CRIANÇAS
NA FAIXA ETÁRIA DE 0 (ZERO) A 3 (TRÊS) ANOS E 11 (ONZE) MESES E EDUCAÇÃO ESPECIAL.
O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDO:
- a Lei Federal nº 9.394/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e alterações subsequentes;
- a Lei Federal nº 13.005/2014 – Aprova o Plano Nacional de Educação;
- a Lei Federal nº 13.019/2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204/15 – Estabelece o regime jurídico das
parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação,
para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de
projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de
fomento ou em acordos de cooperação;
- a Lei Municipal nº 7.598/2017 - Aprova o Plano de Educação da Cidade de Guarulhos – PME para o período
2017/202.
RESOLVE:
CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º. As unidades escolares entendidas como espaços coletivos privilegiados de vivência, visam contribuir
com a construção da identidade social e cultural dos educandos, fortalecendo o trabalho integrado do cuidar e do
educar, em uma ação complementar à da família e da comunidade, objetivando proporcionar condições adequadas
para promover educação, proteção, segurança, alimentação, cultura, saúde e lazer, com vistas à inserção,
prevenção, promoção e proteção à infância, em regime de parceria e relação de complementaridade, cooperação,
articulação e corresponsabilidade entre o poder público e a sociedade civil.
Art. 2º. O regime de parceria se efetivará por meio de termo de colaboração que é o instrumento por meio do qual serão
formalizadas as parcerias estabelecidas pela Secretaria de Educação (SE) com organizações da sociedade civil para a
colaboração técnica e financeira visando disciplinar os esforços conjuntos a serem realizados pelo Município e pela
Instituição, para o desenvolvimento complementar da educação pública e gratuita prestada pela Rede Municipal de
Guarulhos, nas modalidades “Educação Básica / Educação Infantil - Creche” e Educação Especial.
Parágrafo Único - A organização poderá realizar despesas às suas expensas, arcadas com recursos próprios,
de modo a complementar o valor dos repasses feitos pela Secretaria de Educação visando a incrementar a
qualidade do atendimento na unidade escolar.
Art. 3º. As unidades escolares referidas nesta Portaria classificam-se nas seguintes modalidades:
I – Rede Parceira Indireta (RPI), assim denominadas aquelas em que o serviço à população é realizado em
equipamento próprio municipal, inclusive em imóvel locado pela Administração Municipal ou por ela recebido em
comodato ou mediante termo de permissão de uso, o qual pode ser rescindido, a critério e conveniencia da
Administração Municipal, ou quando forem detectadas irregularidades no Termo de Colaboração.
I I – Rede Parceira Particular (RPP), assim denominadas aquelas em que o serviço à população é realizado
em imóvel da própria organização, a ela cedido ou por ela locado, com recursos financeiros próprios ou com
recursos repassados pela Secretaria de Educação.
Art. 4º. Para os fins desta Portaria, consideram-se organizações da sociedade civil, ou tão-somente organizações,
as pessoas jurídicas de direito privado referidas no inciso I do artigo 2º da Lei nº 13.019/14, que estejam
previamente credenciadas perante Secretaria de Educação nos termos dos Editais de Credenciamento nº 03/
2017- SECEL e 01/2019-SE.
Art. 5º. As unidades escolares mantidas pelas Organizações Parceiras, nas respectivas modalidades, destinam-
se ao atendimento totalmente gratuito à população, conforme as regras e diretrizes estabelecidas pela Secretaria
de Educação.
Parágrafo Único- As unidades escolares deverão prestar atendimento por um período de 5 (cinco) dias por
semana, de segunda a sexta-feira, com carga horária diária mínima de 7 (sete) até o máximo 10 (dez) horas, salvo
exceções especificadas em Portaria do setor responsável pela Demanda Escolar, sendo que os horários de início
e término deverão coincidir com o praticado pela Rede Própria do Município, ou seja, das 7:00h às 18:00h.
Art. 6º. A Organização parceira deverá providenciar e afixar placa de identificação, de acordo com as instruções
da Secretaria de Educação, em local frontal e visível da unidade escolar, informando sobre o termo de colaboração
com a Administração Municipal, assim como deverá mencionar a existência do termo de colaboração com a
Secretaria de Educação em toda publicação, material promocional e de divulgação das atividades e eventos da
unidade escolar mantida pela Organização.
Art. 7º. A Secretaria de Educação fornecerá de acordo com os padrões e sistemáticas por ela estabelecidos,
gêneros alimentícios as unidades escolares mantidas pelas Organizações que celebrarem os termos de colaboração.
§ 1º - Caberá ao Departamento de Alimentação e Suprimentos da Educação (DASE) a fiscalização e a coordenação
das ações de alimentação escolar, respeitadas as diretrizes previstas na Lei Federal nº 11.947/09 e em legislações
específicas, dentro de suas atribuições.
Art. 8º. A Organização Parceira terá a responsabilidade de manter arquivada toda a documentação referente às
educandos matriculados, aos funcionários, livros oficiais, registros de RH, sistemas de suprimento, manutenção,
vigilância, alimentação e demais documentações pertinentes a parceria, pelo período mínimo de 10 (dez) anos de
acordo com Instrução nº 002/2016-TCESP (redação dada pela Resolução n? 03/2017).
CAPÍTULO II - CELEBRAÇÃO DOS TERMOS DE COLABORAÇÃO
Art. 9º. Poderão celebrar os termos de colaboração as Organizações previamente credenciadas perante a
Secretaria de Educação, por meio dos Editais de Credenciamento nº 03/2017-SECEL e 01/2019-SE.
§ 1º - Os termos de colaboração formalizados poderão ocorrer com dispensa do procedimento de chamamento
público, devendo a justificativa ser publicada no Diário Oficial do Município, conforme previsto no artigo 30, inciso
VI, da Lei nº 13.019/14.
§ 2º O termo de colaboração vigorará pelo prazo de 5 (cinco) anos, admitida sua prorrogação uma única vez por
igual período, por meio de aditamento, precedida de manifestação conclusiva quanto à conveniência e interesse
na continuidade da parceria e informação de que a colaboração foi executada a contento.
Seção I – Vistoria Prévia
Art. 10. A Secretaria de Educação, por meio da Comissão Especial de Vistoria, deverá vistoriar previamente o
imóvel onde se pretende instalar a unidade escolar (anexo VI).
§ 1º - A organização deverá solicitar a Secretaria de Educação/ Divisão Técnica de Gestão de Convênios, a
vistoria prévia por meio de ofício, acompanhado da planta arquitetônica do imóvel, devidamente assinada por
engenheiro e/ou arquiteto contratado pela Instituição, no seu estado atual, bem como a proposta de organização
dos espaços para o atendimento pretendido, além da proposta de locação contendo o valor previsto acompanhado
do laudo de avaliação locatícia, assinado por um técnico responsável.
§ 2º - A visita in loco deverá ser realizada por uma Comissão Especial de Vistoria, designada pelo Secretário de
Educação.
§ 3º - Após a vistoria tratada no caput, a Comissão Especial de Vistoria, deverá elaborar relatório contendo a
descrição da análise realizada, inclusive com as adequações que serão necessárias, e uma das seguintes
conclusões:
a) que o imóvel detém condições para a instalação da unidade escolar;
b) que o imóvel detém condições para a instalação da unidade escolar e que será necessário apresentar um
Plano de Adequação (Anexo II), considerando o prazo máximo de 30 (trinta) dias para nova vistoria;
c) que o imóvel não atende as necessidades ou especificidades para o atendimento educacional pretendido,
não sendo possível a instalação da unidade escolar;
§ 4º - Após aprovação do imóvel, a Organização poderá formalizar a proposta de celebração do termo de
colaboração.
Seção II – Formalização da proposta
Art. 11. Para a formalização da proposta do termo de colaboração, o processo administrativo deverá ser instruído
com a seguinte documentação, a ser apresentada pela organização interessada ao Departamento de Controle da
execução Orçamentária da Educação – Divisão Técnica de Gestão de Convênios:
I - Ofício em papel timbrado solicitando a celebração da parceria, dirigido ao Secretário de Educação e, se for
o caso, apontando a necessidade de acréscimo no repasse mensal para fins de aluguel do imóvel (Anexo I);
I I – Laudo da Comissão Especial de Vistoria aprovando o imóvel;
I I I - Cópia do Certificado de Credenciamento;
IV - Relação nominal atualizada dos dirigentes, com endereço, telefones de contato, e-mail, número e órgão
expedidor da carteira de identidade e número de registro no CPF de cada um deles;
V - Declaração da organização de que (Anexo II):
a) não incide nas hipóteses previstas no artigo 39 da Lei nº 13.019/14.
b) não emprega pessoa em regime de trabalho escravo, não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a
partir de 14 (quatorze) anos;
c) não possui e não celebrará parcerias com entidades particulares ou públicas com o mesmo objeto do termo
de colaboração que pretende firmar com a Secretaria de Educação, na unidade escolar vinculada ao Termo de
Colaboração firmado com esta Secretaria de Educação;
d) possui capacidade técnica e operacional para realização das atividades em conformidade com o objeto da
parceria;
e) o imóvel será utilizado exclusivamente para os fins do Termo de Colaboração.
f) declaração constando, pelo menos, um endereço eletronico (Email)  que a Organização concorda em receber
oficialmente todas as solicitações e notificações que forem encaminhadas pela Secretaria de Educação.

VI - Documentos que possam comprovar que a organização funciona no endereço por ela declarado (que
poderá ser através de contas de consumo: água, luz, telefone, gás);
VII  - Planta arquitetonica ou croqui do prédio, que demonstre como os espaços serão organizados para o
atendimento pretentido, entregue previamente para análise e aprovação pela comissão de vistória.
VIII - CNPJ da unidade escolar (filial), caso o CNPJ de filial e o cadastro ativo da filial não comprovar a
existência de no mínimo de 01 (um) ano, a organização da sociedade civil poderá comprovar a referida existência
com a apresentação também do CNPJ da Matriz, devendo, portanto, serem apresentadas ambas ou todas as
comprovações (CNPJ Matriz e Filial).
§ 1º A comprovação aplica-se exclusivamente para atestar o tempo mínimo de existência da organização da
sociedade civil, não tendo relação com a autorização para realização das despesas, que deverá estar em
conformidade com o CNPJ autorizado no termo de colaboração, nem com a abertura de conta bancária, que deve
se dar no CNPJ principal constante do termo;
IX - Comprovante de inexistência de pendências junto a Fazenda do Município de Guarulhos;
X - Se a proposta for de parceria para a manutenção de unidade escolar da Rede Parceira Particular, deverão,
ainda, ser apresentados:
a) Laudo técnico emitido por engenheiro civil ou arquiteto inscrito no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado de São Paulo - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, acompanhado
da ART ou RRT comprovadamente paga, atestando a situação das instalações, em especial as condições de
segurança e habitabilidade do prédio para os fins a que se destina, emitido até 180 (cento e oitenta) dias antes de
sua apresentação, salvo se o próprio laudo fizer menção expressa a outro período de validade, respeitadas as
normas técnicas pertinentes.
b)  Documento comprobatório da disponibilidade do imóvel para os fins previstos no termo de colaboração por
prazo não inferior a 2 (dois) anos;
c) Cópia do IPTU do imóvel;
d) Declaração da organização de inexistência de qualquer relação jurídica prévia entre a organização e o
proprietário/locador do imóvel;
e) Declaração da organização de concordância quanto à complementação do aluguel, com recursos próprios
nos casos em que a locação estiver acima do valor de mercado, conforme apontado pela Secretaria de
Educação– Departamento Controle da Execução Orçamentária da Educação;
f) Protocolo da solicitação do Alvará da Vigilância Sanitária;
g) Auto de Licença de Funcionamento ou protocolo junto ao órgão competente;
h) Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB
 XI - Comprovante de conta corrente com aplicação automática e de conta poupança destinada ao depósito do
fundo provisionado, ambos no nome e CNPJ da unidade escolar;
XII – Termo de Compromisso declarando que no prazo de 30 (trinta) dias a partir da data da celebração do Termo
de Colaboração apresentará a relação do quadro de Recursos Humanos, acompanhada dos comprovantes de
habilitação dos profissionais;
XIII- Plano de Trabalho da organização de acordo com o Anexo I, parte integrante desta Portaria.
XIV – Planilha de Repasse Inicial;
§ 1º - A organização deverá manter atualizada toda a documentação junto a Secretaria de Educação durante a
execução da parceria, sendo que as declarações previstas nos incisos V, X (“d” e “e”) e XII do caput, que deverá
ser reapresentada sempre que houver modificação no quadro de dirigentes da organização.
§ 2º - Para os fins do disposto do inciso X, considera-se relação jurídica, a título exemplificativo, as seguintes
situações:
I – ser ou ter sido associado, cooperado, conselheiro ou dirigente da organização;
I I – ser cônjuge ou parente, até terceiro grau, inclusive por afinidade, de conselheiros ou dirigentes da organização; e
II I – ter ou ter tido relação de emprego com a organização.
§ 3º - O Projeto Pedagógico e o Regimento da unidade escolar serão apresentados e submetidos à aprovação
quando dos trâmites de solicitação de autorização de funcionamento de Organização de educação infantil ou
educação especial, conforme legislação específica.
Seção III – Plano de Trabalho
Art. 12. - O Plano de Trabalho, cujo modelo consta no Anexo V desta Portaria, deverá conter:
I Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros;
I I Identificação do Preponente,
I I I Dados da Organização
IV Historico da Preponente
V Descrição do Objeto
VI Público Alvo
VII Justificativa da atividade
VIII Objetivos
IX  Descrição das atividades e dos parametros a serem utilizados para aferição do cumprimento das meteas/
Metodologia/ Cronograma de realização das atividades:
X Descrição das metas a serem atingidas no funcionamento da parceria, contemplando no mínimo:
a) Matricular 100% (cem por cento) das crianças, de acordo com o número de atendimento previsto para a
unidade escolar;
b) Acompanhar e tomar as devidas providências para assegurar a frequência de todas as crianças;
c) Garantir 100% (cem por cento) de gratuidade no atendimento;
d) Garantir a organização de todos os espaços para o pleno funcionamento da unidade escolar;
e) Cumprir plenamente o Plano de Adequação;
f) Manter o quadro de recursos humanos previsto, observados os prazos desta Portaria;
g) Garantir a formação continuada dos profissionais de acordo com as propostas da Secretaria de Educação;
h) Manter organizada e atualizada 100% (cem por cento) da documentação da Unidade Educacional, das
crianças atendidas e dos funcionários;
i) Garantir uma alimentação saudável, de qualidade e com boa apresentação a 100% (cem por cento) das
crianças atendidas de acordo com as diretrizes da Secretaria de Educação;
j) Garantir condições, ambientes e conservação dos espaços adequados para o bem-estar e o desenvolvimento
integral de todas as crianças atendidas;
k) Implementar e manter instrumentos de participação da comunidade, garantindo transparência nas ações da
Unidade Educacional;
l) Proporcionar aprendizagens e vivências enriquecedoras para 100% (cem por cento) das crianças matriculadas
em consonância com as diretrizes da Secretaria de Educação;
m) Garantir a qualidade das atividades com e para as crianças em consonância com as diretrizes da Secretaria
de Educação;
n) Manter a limpeza e higiene de todos os ambientes da unidade escolar a fim de assegurar um ambiente de
qualidade para as crianças;
o) Garantir a boa e regular aplicação dos recursos recebidos, de acordo com a Planilha de Aplicação de
Recursos.
XI Previsão de atendimento;
XII Plano de aplicação dos recursos financeiros a serem utilizados na execução das atividades e projetos
abrangidos pela parceria, incluindo a aplicação do repasse incial;
Art.13. O Quadro de Recursos Humanos deverá ser organizado de modo a assegurar o atendimento pedagógico
e administrativo durante todo o período de funcionamento da unidade escolar, observando-se os aspectos
quantitativos e qualitativos, constantes no Plano de Trabalho:
§ 1º - Efetuar obrigatoriamente, para as funções de caráter permanente, a contratação de pessoal pelo regime
celetista, respeitando-se o piso salarial de cada categoria, conforme o contido no quadro abaixo:

QUADRO OBRIGATÓRIO
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2º - A quantidade de funcionários do quadro de Recursos Humanos deverá estar de acordo com a necessidade
da unidade escolar, podendo ser ampliado e/ou reduzido mediante aprovação da Divisão Técnica de Gestão de
Convênios, desde que não altere o valor total da parceria, não sendo necessário aditamento.
Art. 14 - A Organização é responsável pela contratação dos profissionais, e deverá apresentar a Divisão Técnica
de Gestão de Convênios, no prazo de até 30 (trinta) à partir da assinatura, os seguintes documentos:
a) A relação de todos os empregados que serão postos à disposição do Município para a execução do contrato
celebrado ou parcerias celebradas, declinando-se o nome completo de cada um, RG, CPF, função/habilitação/
formação a ser exercida, valor da remuneração (salário base acrescido de eventuais adicionais, gratificações e
benefícios), além da qual deverá estar de acordo com a Legislação vigente, com acordo coletivo, convenção
coletiva, dissídio coletivo;
b) Acordo, convenção ou dissídio coletivo correspondente à categoria profissional em que a contratada é
signatária;
c) Cópia da CTPS devidamente anotada e ficha de empregado;
d) Prova de entrega de uniformes e equipamentos de proteção individual (EPIs) aos seus empregados;
e) Mensalmente cópias dos cartões de pontos, dos recibos de pagamentos da remuneração de cada empregado
e, oportunamente, de concessão de férias;
f) Comprovação de exames médicos admissionais, periódicos e demissionais;
g) Prova do pagamento do 13º salário oportunamente;
h) Prova do pagamento de férias acrescidas de 1/3 constitucional dentro do prazo concessivo;
i) Prova da realização de treinamento, quando cabível;
j) Prova dos recolhimentos previdenciários e fundiários (FGTS);
k) Prova do fornecimento de vale-transporte e auxílio-alimentação, quando cabível;
l) Prova do encaminhamento das informações trabalhistas, tais como RAIS (Relação Anual de Informações
Sociais) e CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempegados);
m) Prova de regularidade com a Seguridade Social;
n) Certidões de regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicilio do contratado;
o) Certidão de regularidade do FGTS e Certidão Negativa de Débitos Trabalhista;
p) Cópia de comprovante de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem quando forem
exigidos por Lei ou pelo contrato;
q) Cópia do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, devidamente homologado pelo Sindicato da Categoria
ou Autoridade Competente; e
r) Prova do pagamento das verbas rescisórias, nos prazos a que se refere o art. 477 da CLT.
§ 1º - Eventuais alterações no quadro de pessoal deverão ser atualizadas de imediato, conforme caput deste
artigo, junto a Divisão Técnica de Gestão de Convênios, que deverá comunicar a Supervisão Escolar para
verificação da habilitação na visita mensal.
§ 2º - Na hipótese de desligamento ou afastamento de funcionário do quadro obrigatório, a qualquer título, deverá
ser providenciada a substituição, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da data do afastamento,
excetuando-se, para aferição desse período, aquele destinado às férias e/ou recesso escolar.
§ 3º - A Organização concederá férias e/ou recesso aos profissionais da unidade escolar conforme especificado
no calendário escolar homologado pelo Secretário de Educação, publicado no Diário Oficial do Município, com
possibilidade de atendimento nos períodos de janeiro e julho de acordo com as necessidades das famílias, nos
moldes da legislação específica;
§ 4º - A Divisão Técnica de Gestão de Convênios deverá comunicar imediatamente ao Gestor da parceria o
eventual descumprimento, pela organização, das regras previstas neste artigo.
Art. 15. O Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros deverá corresponder às metas e atividades estabelecidas,
compreendendo:
I – Quadro geral de receitas e despesas, inclusive acréscimo no repasse mensal para custeio de locação se
houver;
I I – Quadro de despesas com recursos humanos;
I I I  – Plano de aplicação do repasse inicial.
Art. 16. - A execução da parceria deverá atender integralmente o contido no Plano de Trabalho aprovado, de modo
que qualquer alteração deverá ser formalizada junto a Divisão Técnica de Gestão de Convênios.
Seção IV – Análise da Proposta e Formalização do Termo de Colaboração
Art. 17. Os pedidos de celebração de parceria serão analisados e instruídos pela Secretaria de Educação, no
prazo de 30 (trinta) dias, conforme procedimento abaixo indicado:
I - A Divisão Técnica de Planejamento da Demanda Escolar competirá justificar a pertinência e necessidade
da implantação da parceria para atendimento à demanda de vagas, remetendo ao Departamento de Controle da
Execução Orçamentária da Educação, para análise e providências.
I I – A Divisão Técnica de Gestão de Convênios competirá:
a) analisar:
I . a pertinência quanto à implantação da parceria para atendimento à demanda de vagas, observada manifestação
prévia da Divisão Técnica de Planejamento da Demanda Escolar;
I I . no Plano de Trabalho os seguintes itens: Identificação da Organização e da Unidade Educacional e o Plano de
Aplicação dos Recursos Financeiros;
I I I . a documentação necessária estabelecida no artigo 11.
b) conferir os documentos apresentados pela Organização da Sociedade Civil, verificando a validade dos
mesmos e via Internet, a regularidade fiscal da Organização, juntando ao processo administrativo as certidões e
certificados atualizados;
c) verificar se o processo está devidamente instruído, considerando todas as exigências e procedimentos
previstos nesta Portaria e na legislação vigente;
d) elaborar a minuta do termo de colaboração a ser lavrado e providenciar a juntada das certidões negativas ou
certificados de regularidade cujas validades estiverem expiradas;
e) encaminhar a Secretaria de Justiça, a qual caberá à análise do processo sob o ponto de vista jurídico-formal,
devendo manifestar-se acerca da possibilidade jurídica de celebração da parceria e encaminhar o processo para
a deliberação do Secretário de Educação.
I I I - A Comissão Especial de Vistoria competirá mediante vistoria “in loco”:
a) avaliar a capacidade máxima de atendimento do equipamento;
b) na modalidade indireta, juntar ao processo a planta arquitetônica ou, excepcionalmente, elaborar croqui do
imóvel;
c) manifestar-se sobre as condições físicas do imóvel e sua infraestrutura, apontando as adequações
eventualmente necessárias;
d) emitir manifestação conclusiva quanto à aprovação ou não do imóvel para fins de celebração da parceria.
IV - A Divisão Técnica de Supervisão Escolar competirá a análise, parecer e homologação do Plano de
Trabalho, excetuando-se o Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros.
V – A Divisão Técnica de Gestão Controle Orçamentária competirá:
a) emitir cronograma, impacto orçamentário, reserva de recursos e demais documentação orçamentária pertinente;
b) apontar expressamente os casos de necessidade de transferência de recursos por parte da Secretaria de
Educação, quando for o caso, e juntar ao processo a sua comprovação;
VI – A Divisão Técnica de Despesa da Educação competirá às providências pertinentes quanto o empenhamento
de recursos, liquidação e posterior envio à Secretaria da Fazenda para pagamento.
VII - Ao Secretário de Educação, caberá deliberar quanto à autorização para a celebração do termo de
colaboração, emitindo o respectivo despacho contendo a justificativa;
Art. 18. A fim de informar o início de atendimento ou rescisão do Termo de Colaboração, a Divisão Técnica de
Gestão de Convênios deverá informar os departamentos e divisões da SE para as providências competentes na
sua área de atuação, especialmente:
- DASE - Departamento de Alimentação e Suprimentos da Educação;
- DCEOE - Departamento de Controle da Execução Orçamentaria da Educação ;
- DOEP - Departamento de Orientações Educacionais e Pedagógicas;
- DSGE - Departamento de Serviços Gerais da Educação;
- DMPE - Departamento de manutenção de próprios da Educação;
- DEE - Divisão Técnica de Planejamento da Demanda Escolar;
- DEE - Divisão Técnica de Cadastro de Alunos e Escolas;
- DEE - Divisão Técnica de Supervisão Escolar.
Art. 19. Os procedimentos para as matrículas deverão ocorrer logo após a celebração do termo de colaboração.
Art. 20. O inicio do atendimento será autorizado pelo Gestor da parceria, após manifestação da Comissão
especial de vistoria de que as obras ou adequações foram concluídas.
CAPÍTULO III – RECURSOS FINANCEIROS
Seção I – Disposições Gerais
Art. 21. A utilização das verbas públicas repassadas à Organização deverá ser compatível com as atividades
previstas e obedecerá ao disposto no Plano de Trabalho aprovado, no próprio Termo de Colaboração e nesta
Portaria.
§ 1º - As verbas públicas repassadas não poderão ser utilizadas para as seguintes finalidades:
I .  realização de despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar;
I I .  finalidade diversa da estabelecida no instrumento de parceria ou no respectivo Plano de Trabalho;
III .  realização de despesas com multas, juros ou correção monetária, inclusive referente a pagamentos ou a
recolhimentos fora dos prazos, exceto no caso de atraso nos repasses pela Administração Municipal;
IV. pagamento, a qualquer título, de servidor ou empregado público, salvo nas hipóteses previstas em lei
específica e na lei de diretrizes orçamentárias;
V. - despesas nas quais não esteja identificado o beneficiário final do pagamento.
§ 2º - As contratações de bens e serviços feitas com o uso dos recursos repassados observarão os parâmetros
usualmente adotados pelas organizações privadas, assim como os valores condizentes com o mercado local.
§ 3º - Além da compatibilidade prevista no artigo anterior, as despesas com a remuneração da equipe de trabalho,

não poderão estar abaixo do valor estabelecido pelas convenções coletivas de trabalho.
§ 4º - As verbas repassadas à Organização poderão ser utilizadas para a remuneração do pessoal contratado pela
organização e para o pagamento dos respectivos tributos, encargos sociais e verbas trabalhistas, observadas as
regras da Lei Federal nº 13.019/2014, bem como desta Portaria.
§ 5º - A organização deverá dar ampla transparência aos valores pagos com recursos da parceria a título de
remuneração do quadro de recursos humanos vinculado à execução do termo de colaboração, de maneira
individualizada, divulgando os respectivos cargos.
§ 6º - O pagamento da remuneração do pessoal da organização com as verbas repassadas pela Secretaria de
Educação não gera vínculo trabalhista com a Administração Municipal e a inadimplência da Organização em
relação aos tributos, encargos sociais e verbas trabalhistas não transfere à Administração Municipal a
responsabilidade por seu pagamento nem poderá onerar o objeto do termo de colaboração ou restringir a sua
execução.
§ 7º - Somente serão aceitas as despesas efetuadas após a data da assinatura do Termo de Colaboração.
Art. 22. Poderá haver suspensão dos repasses na ausência ou atraso das prestações de contas parciais, bem
como nas seguintes hipóteses previstas no artigo 48 da Lei nº 13.019/14:
I .  Quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida;
I I . Quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento da organização da
sociedade civil em relação a obrigações estabelecidas no termo de colaboração;
III . Quando a Organização deixar de adotar sem justificativa as medidas saneadoras apontadas pela administração
pública, após ser devidamente notificada pelo gestor, conforme previsto no art. 45 desta portaria, ou pelos órgãos
de controle interno ou externo.
Art. 23. Os recursos recebidos em decorrência da parceria serão mantidos e movimentados em conta bancária
específica, isenta de tarifa bancária, na Instituição financeira pública determinada pela Secretaria de Educação,
e somente poderão ser movimentadas mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário
final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária, devendo os pagamentos serem realizados mediante
crédito na conta bancária de titularidade dos fornecedores ou prestadores de serviços.
§ 1º - O Plano de Trabalho poderá estabelecer hipóteses em que, em caráter excepcional, devidamente demonstrada
a impossibilidade de pagamento mediante transferência eletrônica, será admitido o pagamento em espécie com
as verbas referidas no caput deste artigo.
§ 2º - Os rendimentos de ativos financeiros serão aplicados no objeto da parceria, estando sujeitos às mesmas
condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos.
§ 3º - Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos financeiros remanescentes,
inclusive os provenientes das receitas obtidas com as aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à
administração pública no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, mesmo prazo no qual deverá ser apresentada a
prestação final de contas, conforme previsto no artigo 63 desta Portaria.
Seção II – Verba mensal per capita
Art. 24. A verba mensal per capita destina-se à cobertura de despesas com recursos humanos, material
pedagógico, material de limpeza e higiene, material de escritório, concessionárias de serviços públicos, manutenção
e outras despesas descritas no Plano de Trabalho ou constantes do Manual de Gestão de Parcerias, elaborado
pela SE.
Art. 25. O per capita mensal será calculado mediante a multiplicação do número de educandos matriculados,
pelo valor fixo per capita, que será definido em ato específico da Secretaria de Educação, publicado no Diário
Oficial do Município, permitindo o equilíbrio econômico financeiro, atualizado anualmente pelo IPCA (Índice de
Preços ao Consumidor Amplo) acumulado do período anterior de agosto à julho.
§ 1º - Para atendimento as turmas de berçário I e /ou II, haverá uma verba adicional destinada ao equilibrio entre
o número de vagas e o número de profissionais, das parcerias firmadas através dos Editais de Credenciamento
nº 03/2017-SECEL e 01/2019-SE, conforme artigo 13, § 1º.
§ 2º - A Organização deverá acompanhar e efetuar a apuração da assiduidade dos educandos matriculados,
podendo ser consideradas justificadas as faltas em razão de atendimento à saúde, por meio de comprovante
(atestado médico, receituário, atestado de comparecimento para consulta ou realização de exames laboratoriais
ou outro documento firmado por profissional da saúde) ou declaração dos próprios pais ou responsáveis (nos
casos de viagem, férias, doença em família e outros);
§ 3º - O não comparecimento do educando a unidade escolar por um período de 15 (quinze) dias consecutivos,
não justificados, implicará nas providências devidas para o cancelamento da matrícula, cabendo ao Diretor da
unidade escolar assegurar a ciência dos pais ou responsáveis, bem como à Secretaria de Educação;
§ 4º - Para os períodos de férias e/ou de recesso, considerar-se-á a frequência comprovada no mês imediatamente
anterior.
Art. 26. A Organização deverá depositar mensalmente o percentual mínimo de 21,57% (vinte e um e cinquenta
e sete por cento) sobre o total de suas despesas mensais com recursos humanos, em conta-poupança específica,
a título de provisão/fundo de reserva, cujos valores somente poderão ser utilizados para os pagamentos de
encargos oriundos de rescisões trabalhistas e de despesas relativas à 13º salário e à remuneração de férias
anuais acrescidas de 1/3 (um terço).
Parágrafo Único - Sempre que houver celebração de nova parceria com a mesma Organização, em continuidade,
o saldo do fundo a que se refere o caput poderá ser transferido para a nova parceria, permanecendo vinculado à
mesma finalidade.
Art. 27. Para a implantação da unidade escolar, haverá um repasse inicial, correspondente ao valor mensal per
capita estabelecido no termo de colaboração.
§ 1º - Nos casos de aditamento do termo de colaboração para ampliação de, no mínimo 30% (trinta por cento) do
atendimento, também poderá ser cedido o repasse previsto no caput, cujo valor será calculado de modo
proporcional ao aumento da capacidade.
§ 2º - É vedada a utilização do repasse inicial para despesas com a adequação do imóvel utilizado para o
funcionamento da unidade escolar.
Art. 28. São condições para ocorrer o repasse mensal per capita:
I- A organização deverá, até o dia 20 de cada mês, apresentar requerimento a Divisão de Parcerias, referente
ao mês da prestação de serviço, acompanhada de copia atualizada da folha de rosto e do Diario de Classe com
as crianças matriculadas, referente ao mês anterior.
II- A Supervisão Escolar deverá apresentar, até o ultimo dia do mês, o relatorio de visita mensal a Divisão de
Parceria.
III- A Divisão de Parceria anexará a documentação dos incisos I e II  ao processo, encaminhando ao setor
responsavel com manifestação de pagamento.
IV-
§1° Verificado o apontamento de irregularidades no relatorio de visita mensal da supervisão escolar, a
Divisão de Parcerias deverá encaminhar o processo ao Gestor, para as devidas providencias.
Seção III – Repasse trimestral
Art. 29. Os repasses serão realizados de forma trimestral, em 04 (quatro) parcelas durante o ano, e ocorrerão nos
meses de (janeiro/abril/julho/outubro).
Parágrafo único – Os repasses que ocorrerem nos meses de abril e outubro serão acrescidos de 50% (cinquenta
por cento) do valor mensal estabelecido no termo de colaboração, para fins de qualificação do quadro de recursos
humanos, pagamento de 13º, férias acrescidas de 1/3 (um terço) e demais encargos trabalhistas, rescisões e
diferenças salariais, aquisição de bens permanentes, execução de melhorias em suas instalações e aquisição de
materiais pedagógicos.
Art. 30. São condições para ocorrer o repasse trimestral per capita:
I - No caso de Rede Parceira Particular (RPP) que receba acréscimo mensal para fins de custodiar as
despesas de locação e IPTU, deverá ainda, demonstrar a quitação, mensalmente até o dia 20, dos pagamentos
do aluguel e o IPTU do imóvel locado, previstos no termo de colaboração e no respectivo Plano de Trabalho,
apresentando o recibo de pagamento e a Certidão Negativa de Tributos Imobiliários;
I I – A Comissão de Monitoramento e Avaliação, bem como a Supervisão Escolar, deverão apresentar, até o
último dia do mês, o relatório de visita mensal e ação supervisora respectivamente, à Divisão Técnica de Gestão
de Convênios;
I I I – a Divisão Técnica de Gestão de Convênios, trimestralmente, anexará à documentação dos incisos I e II
ao  processo e trimestralmente encaminhará à Divisão Técnica de Despesa da Educação, com manifestação
quanto ao pagamento do repasse trimestral;
§ 1º - Verificado o apontamento de irregularidades nos relatórios de visita mensal, a qualquer momento, a Divisão
Técnica de Gestão de Convênios deverá notificar a organização parceira para regularização, e após as justificativas
e correções retornar para providencias junto à área fiscalizante.
§ 2º - Os pagamentos dos repasses trimestrais ocorrerão até o 15º (decimo quinto) dia útil do mês subsequente
ao trimestre anterior atendido.
Art. 31. Poderá ser previsto no termo de colaboração e no respectivo Plano de Trabalho, acréscimo mensal, com
a finalidade de custear as despesas de locação do imóvel onde funcionará a unidade escolar e o respectivo IPTU,
quando for o caso.
§ 1º - O contrato de locação somente deverá ser assinado pela organização após a lavratura do termo de
colaboração, não havendo qualquer responsabilidade da Administração Municipal nessa contratação.
§ 2º - O valor da locação apresentado pela Organização será comparado ao valor apontado como praticado pelo
Creci – Conselho Regional de Corretores de Imóveis, na região em que será instalada a unidade escolar,
considerando o cálculo do valor do metro quadrado multiplicado pela área construída.
§ 3º - As organizações que celebrarem termo de colaboração que preveja o acréscimo previsto no caput deste
artigo devem quitar diretamente o aluguel e o IPTU do imóvel locado demonstrando a quitação dos pagamentos
do aluguel e o IPTU do imóvel locado, previstos no termo de colaboração e no respectivo Plano de Trabalho no
prazo previsto no artigo 30, inciso I desta portaria.
§ 4º - A parcela referente ao custeio de locação e IPTU será liberada, mensalmente, após a comprovação do
pagamento (do mês anterior) da locação e do IPTU do imóvel onde está instalada a unidade escolar;
§ 5º - Poderá ser solicitado a Secretaria de Educação, aumento do valor locatício após um ano da celebração do
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Termo de Parceria, respeitados o índice e a periodicidade prevista no respectivo contrato de locação.
§ 6º - O acréscimo previsto no caput deste artigo poderá ser revisado nos casos de aumento da capacidade de
atendimento na unidade escolar em que seja necessária a locação de espaço adicional, sempre respeitadas às
normas previstas no inciso X do artigo 11 desta Portaria.
§ 7º - A administração municipal poderá solicitar, a qualquer tempo, revisão ou renegociação dos valores dos
aluguéis.
Art. 32. O primeiro repasse referente ao acréscimo para fins de custodiar as despesas de locação, ocorrerá em
até 15 (quinze) dias úteis da assinatura do termo de colaboração, desde que a organização apresente a Divisão
Técnica de Gestão de Convênios da Secretaria de Educação, em até 5 (cinco) dias, o contrato de locação original,
devidamente assinado e reconhecido firma, acompanhado do carnê do IPTU e certidão negativa de tributos
imobiliários do imóvel onde funcionará a unidade escolar.
Seção IV – Manutenção e uso dos imóveis
Art. 33. Os imóveis onde irão funcionar as unidades escolares serão vistoriados pela Comissão Especial de
Vistoria, sempre que necessário, especialmente na ocorrência de reformas/alterações.
Art. 34. A Organização deverá executar a manutenção do prédio utilizado pela unidade escolar, realizando reparos
e preservando o imóvel de vazamentos, infiltrações, problemas elétricos do quadro de distribuição interna, pintura
interna e externa, troca de azulejos e os demais serviços de conservação.
Art. 35. Serviços que se caracterizem como obras e reformas, inclusive as que importem na ampliação da área
construída ou na instalação de novas estruturas físicas, serão de responsabilidade:
I – Da Administração Municipal, nos casos da Rede Parceira Indireta;
I I – Da organização, nos casos da Rede Parceira Particular, hipótese na qual tais serviços deverão ser
custeados com recursos próprios da organização, sendo vedado o uso das verbas públicas provenientes do termo
de colaboração.
Art. 36. Fica vedado às Organizações parceiras transferir sua sede nas unidades escolares, quando houver
acréscimo de repasse mensal para o custeio de locação ou se a área for cedida pela Prefeitura de Guarulhos.
Parágrafo Único - Na hipótese de a própria organização ser a proprietária do imóvel, a sede da Organização e a
unidade escolar poderão funcionar no mesmo local, desde que:
I - as despesas de consumo de serviços públicos (energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone, etc.) e outras
despesas relativas à manutenção do imóvel não excedam à média mensal do gasto das unidades escolares com
capacidade similar, hipótese na qual a organização deverá manter a memória de cálculo do rateio desses custos;
I I - o espaço reservado para a unidade escolar seja separada da Organização e caracterizado como de uso
exclusivo para fins educacionais.
Seção V – Aditamentos
Art. 37. Por acordo entre as partes, o Termo de Colaboração poderá ser aditado, nos seguintes casos:
I – modificação do número de crianças atendidas;
I I - alteração de endereço da unidade escolar; ou
I I I - quando houver qualquer outra previsão legal que determine alteração.
§ 1º - Fica dispensada a formalização de termo de aditamento nas hipóteses abaixo relacionadas, nas quais
devem apenas ser providenciados documentos comprobatórios e adendos/alterações ao Plano de Trabalho, a
serem submetidos à aprovação do Gestor da parceria:
a) alteração do valor da verba per capita mediante publicação de ato específico da Secretaria de Educação;
b) mudança de denominação do logradouro onde a unidade escolar esteja instalada ou mudança na denominação
da própria unidade escolar;
c) aumento do acréscimo do repasse, como consequência de reajuste do aluguel, nos termos previstos no
contrato de locação, hipótese na qual deverá ser submetido à análise da Divisão Técnica de Gestão de Convênios,
a ser adotado o índice previsto no instrumento contratual, e, ao final, à aprovação pelo Gestor da parceria.
d) remanejamento de recursos constantes do Plano de Trabalho, desde que não altere o valor total da parceria;
§ 2º - O remanejamento de recursos poderá ser efetuado sem prévia aprovação do Gestor da parceria, desde que,
individualmente, os aumentos ou supressões não ultrapassem 25% (vinte e cinco por cento) do valor originalmente
aprovado no Plano de Trabalho para cada elemento de despesa. O remanejamento de recursos acima do limite de
25% para cada elemento de despesa depende de prévia aprovação do gestor da parceria.
Art. 38. Nos casos de pedido de aditamento do Termo de Colaboração, deverá ser apresentada a documentação
comprobatória e pertinente ao motivo do aditamento, bem como os respectivos ajustes ao Plano de Trabalho,
devendo o processo ser instruído com a proposta de aditamento da Organização dirigido à Secretaria de
Educação, acompanhada dos documentos necessários, conforme solicitação do Gestor da parceria, que especificará
quais documentos deverão ser providenciados, nos termos do artigo 11 desta Portaria.
§ 1º - Os pedidos de aditamento serão analisados e instruídos pelos setores técnicos da Secretaria de Educação
sob a coordenação do Gestor da parceria, no prazo máximo de 30(trinta) dias, conforme o procedimento previsto
no art. 17 desta Portaria.
§ 2º – Para procedimento de aditamento o Gestor da Parceria deverá manifestar-se conclusivamente sobre a
proposta de aditamento, levando em conta, inclusive, o teor dos relatórios de monitoramento e avaliação
eventualmente já emitidos, bem como o resultado das análises das prestações de contas parciais apresentadas.
CAPÍTULO IV – DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA GESTÃO, DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO E
DA SUPERVISÃO ESCOLAR
Seção I – Da Secretaria de Educação
Art. 39. A Secretaria de Educação concorrerá com o fornecimento de recursos materiais e cooperação técnica
junto às Instituições Parceiras:
Os recursos materiais serão constituídos:
I – pelo fornecimento de gêneros da alimentação escolar;
II - pelo fornecimento de materiais didático-pedagógicos utilizados no Sistema Municipal de Ensino, cujos itens,
devidamente justificados, serão definidos conforme a necessidade e a oportunidade, compreendendo: material
escolar, uniforme escolar, mochila, calçado, livro didático e/ou outros necessários ao desenvolvimento da
atividade educacional;
A cooperação técnica será constituída:
III – pela participação em programas mantidos pela Prefeitura, quando a Administração entender juridicamente
possível, oportuno e conveniente.
IV - A cooperação técnica consistirá na prestação de orientação pedagógica, promoção de orientação técnica e
administrativa relacionada ao cumprimento das metas constantes da parceria, a colaboração para elaborar o
cardápio da Alimentação Escolar, e orientação para capacitar o pessoal responsável pela alimentação escolar e
no zelo pela observância das normas legais aplicáveis à Educação.
Art. 40. As ações de gestão, monitoramento e avaliação da parceria, de responsabilidade da Secretaria de
Educação, visam à qualidade do atendimento às crianças e a correta execução dos recursos repassados à
organização, segundo o Plano de Trabalho aprovado, o termo de colaboração e as disposições desta Portaria.
Seção II – Da Gestão
Art. 41. Ao Gestor da parceria compete:
I - Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
I I - Coordenar e articular as ações e trabalhos dos setores da Secretaria de Educação relacionados à execução
e fiscalização da parceria, devendo se reportar ao Secretário de Educação, caso algum desses setores deixe de
atender as suas orientações ou instruções;
I I I - Acompanhar os prazos de vigência das parcerias;
IV - Informar ao Secretário de Educação, a ocorrência de fatos que possam comprometer as atividades ou
metas da parceria e a existência de indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem como as providências
adequadas ou necessárias para sanar os problemas detectados;
V - Emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas parcial, decidindo pela suspensão do
repasse nas hipóteses previstas na Lei nº 13.019/14 e nesta Portaria.
VI - Emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando em consideração o
conteúdo do relatório técnico de monitoramento e avaliação homologado;
VII - conceder prorrogação de prazo por até 30 (trinta) dias para a apresentação da prestação de contas,
mediante motivo justificado;
VIII - Notificar a organização quando a execução da parceria estiver em desacordo com o Plano de Trabalho e o
termo de colaboração;
IX - Propor a adoção das providências legais que se fizerem necessárias, na hipótese de inadimplementos do
termo de colaboração;
X – Propor a denúncia do termo de colaboração ou a aplicação das penalidades previstas nos artigos 68 a 69
desta Portaria.
XI – Monitorar os ajustes exigidos pelos setores técnicos da Secretaria de Educação;
XII – Coordenar a realização da pesquisa de satisfação de atendimento.
§ 1º - O Gestor da parceria, em conjunto com a Comissão de Monitoramento e Avaliação, deverá implementar os
mecanismos de escuta ao público atendido pelas Organizações nas unidades escolares, que serão utilizados
como instrumentos complementares de avaliação da qualidade do atendimento à população.
Seção III – Do monitoramento e avaliação
Art. 42. No âmbito da Secretaria de Educação deverá ser constituída e designada pelo Secretário de Educação
a Comissão de Monitoramento e Avaliação, a quem competirá:
I – Preenchimento e homologação do relatório técnico de monitoramento, avaliação e fiscalização da parceria
celebrada;
I I – Propor e implementar ações de aprimoramento dos procedimentos;
I I I – Emitir pareceres com a finalidade de unificar entendimentos e solucionar controvérsias;
IV – Manifestar-se sobre recursos e eventuais denúncias de irregularidades.
Art. 43. A Comissão de Monitoramento e Avaliação será compostas por, no mínimo, 3 (três) membros, assegurando-
se que pelo menos 1 (um) dos membros seja servidor ocupante de cargo de provimento efetivo.
Art. 44. Deve ser elaborado no último trimestre de cada ano, o Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação,
considerando a pesquisa de satisfação de atendimento, o cumprimento do Plano de Trabalho e das metas,

contendo recomendações não impeditivas da continuidade da colaboração ou até mesmo a indicação para
denúncia da parceria, conforme o caso, o qual será submetido, juntamente com a documentação que o subsidiou,
ao Gestor da Parceria, sendo dada logo após ciência à Organização parceira.
Art. 45. O monitoramento e a avaliação na unidade escolar serão realizados “in loco”, pela Comissão de
Monitoramento, Avaliação e Fiscalização das Parcerias, a quem compete:
I – verificar a frequência e a quantidade de educandos regularmente matriculados;
I I – verificar a organização dos ambientes;
I I I – verificar o quadro de recursos humanos e a respectiva habilitação/formação dos profissionais, durante a
vigência da parceria, conforme dados apresentados ao Termo de Colaboração;
IV – observar a disponibilidade e a utilização dos bens e materiais em geral;
V - acompanhar a execução da pesquisa de satisfação de atendimento;
VI - verificar o cumprimento dos objetivos, metas e atividades constantes no Plano de Trabalho aprovado;
VII – elaborar Relatório de Visita.
§ 1º - O Relatório de Visita deverá contemplar a descrição e a análise dos incisos I a VII do caput deste artigo,
retratando a coerência entre o trabalho realizado e o Plano de Trabalho aprovado, com ênfase nas metas e
atividades propostas.
§ 2º - Quaisquer irregularidades observadas na unidade escolar deverão ser expressas no Relatório de Visita, com
prazo para providências.
Art. 46. A pesquisa de satisfação de atendimento consistirá em instrumento de escuta dos pais e/ou responsáveis
pelos educandos matriculados na unidade escolar a fim de verificar o padrão de qualidade definido na política
pública de educação do município.
Art. 47. A pesquisa de satisfação de atendimento, o Relatório de Monitoramento e Avaliação e sua homologação
deverão ocorrer no último trimestre do ano.
Seção IV – Da Supervisão Escolar
Art. 48. Competirá a Divisão Técnica de Supervisão Escolar:
I – Análise, parecer e homologação do Plano de Trabalho;
I I – Realizar acompanhamento periódico emitindo ação supervisora;
I I I – Análise e acompanhamento do Quadro de Recursos Humanos, incluindo o Quadro de Horário Administrativo;
IV – Executar a implementação das políticas e planos educacionais da Secretaria de Educação, junto as Unidades
Escolares mantidas pelas Instituições Parceiras;
V – Coordenar os plantões do grupo da Supervisão Escolar para atendimento aos pais, professores e comunidade
em geral, garantindo a não interrupção do atendimento aos alunos;
VI – Manifestar-se sobre eventuais denúncias de irregularidades;
VII – Expedição de parecer para emissão da licença de funcionamento das Unidades Escolares mantidas pelas
Instituições Parceiras.
CAPÍTULO V – PRESTAÇÃO DE CONTAS
Seção I – Disposições Gerais
Art. 49. A prestação de contas apresentada pela organização deverá conter elementos que permitam ao Gestor
da parceria avaliar o andamento ou concluir que seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição
pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados.
§ 1º- Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos, após esgotados os prazos de
notificações.
§ 2º- Os dados financeiros serão analisados com o intuito de estabelecer o nexo de causalidade entre a receita
e a despesa realizada, a sua conformidade e o cumprimento das normas pertinentes, bem como a conciliação das
despesas com a movimentação bancária demonstrada no extrato.
§ 3º - A Organização deverá manter pelo prazo de 10 (dez) anos, contados do dia útil subsequente ao de cada
prestação de contas, os documentos originais relativos à prestação de contas em questão, tais como comprovantes
e registros de aplicação dos recursos, notas fiscais e demonstrativos de despesas, mesmo que não tenha sido
necessário apresentá-los na prestação de contas, os quais permanecerão à disposição da Administração Municipal
ou de outros órgãos públicos competentes, para sua eventual apresentação, quando solicitada.
§ 4º - Os prazos para prestação de contas poderão ser prorrogados, a pedido da Organização, por período de até
30 (trinta) dias, a critério do Gestor da parceria, desde que devidamente justificado.
Art. 50. A prestação de contas e todos os atos que dela decorram dar-se-ão, quando da implantação, em
plataforma eletrônica, permitindo a visualização por qualquer interessado.
Art. 51. A qualquer tempo, o Gestor da parceria poderá instaurar procedimento de tomada de contas especial,
ante indícios ou suspeitas de irregularidades na execução do objeto.
Parágrafo único – Poderá, também, o Gestor a depender da gravidade das irregularidades constatadas, adotar
providências relacionadas à denúncia do Termo de Colaboração, sem prejuízo da instauração, em paralelo, ou até
mesmo posteriormente, da tomada de contas especial.
Art. 52. A Secretaria de Educação, organizará nos moldes de sistemática de controle complementar por
amostragem, a apresentação da descrição detalhada de todas as despesas e receitas efetivamente realizadas no
período, assim como, da documentação que comprove a realização dessas despesas, tais como recibos, notas
fiscais, comprovantes de recolhimento de tributos ou encargos e outras que vierem a ser definidas no Manual de
Cooperação Técnica e Financeira para o Desenvolvimento Complementar do Ensino Público e Gratuito, que ficará
disponível no portal (http://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br).
Seção II - Prestação de Contas Parcial – Trimestral
Art. 53. A Organização parceira deverá apresentar a prestação de contas parcial ao término de cada trimestre do
ano, em regime de competência, que será composta, ao menos dos seguintes documentos:
I - Relatório de Execução do Objeto, assinado pelo representante legal da Organização, contendo a descrição
das atividades desenvolvidas para o cumprimento do objeto, de modo a permitir a avaliação de seu andamento,
bem como o comparativo das metas e resultados esperados com os já alcançados;
I I - Extratos bancários das contas específicas vinculadas à parceria (conta corrente e conta poupança referente
ao fundo provisionado), acompanhados de relatório sintético de conciliação bancária com indicação das despesas
e receitas em cada uma das contas, destacando o pagamento dos recursos humanos empregados na realização
do objeto da parceria e o pagamento do aluguel/IPTU, nos casos em que houver acréscimo no repasse mensal
para esse fim;
III- Comprovante das despesas com o pagamento dos tributos e encargos sociais e rescisões trabalhistas (GPS,
FGTS, etc) incidentes sobre toda a remuneração dos recursos humanos;
IV – Relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos no período, e os respectivos documentos fiscais
de aquisição;
V - Memória de cálculo do rateio de despesas, se for o caso.
VI – Na hipótese de descumprimento de metas e resultados estabelecidos no Plano de Trabalho, relatório de
execução financeira, assinado pelo representante legal da Organização, com a descrição detalhada de todas as
despesas e receitas efetivamente realizadas no período e sua vinculação com a execução do objeto, acompanhado
da documentação que comprove a realização dessas despesas, tais como recibos, notas fiscais, comprovantes
de recolhimento de tributos ou encargos, etc.
§ 1º - Na hipótese de cumprimento parcial de metas ou resultados fixados no Plano de Trabalho, o relatório de
execução financeira poderá ser parcial, concernente apenas às referidas metas ou resultados não atingidos,
desde que seja possível segregar as despesas referentes a essas metas ou resultados.
§ 2º - A memória de cálculo do rateio de despesas deverá conter a indicação do valor integral da despesa e o
detalhamento da divisão de custos, especificando a fonte de custeio de cada fração, vedada a duplicidade ou a
sobreposição de fontes de recursos no custeio de uma mesma parcela da despesa.
§ 3º - Na hipótese do previsto no inciso IV do caput deste artigo, os bens serão gravados com a cláusula de
inalienabilidade e deverão ser objeto de incorporação ao patrimônio do Município de Guarulhos, assim que
concluída a análise da prestação de contas cujo período se refira ao da aquisição dos bens em questão, devendo
remanescer em poder da Administração Municipal ao término da parceria.
Art. 54 – A Divisão Técnica de Prestação de Contas deverá, em até 10 (dez) dias da apresentação da prestação
de contas parcial, verificar a sua regularidade formal.
§ 1º - Caso a verificação da regularidade formal da prestação de contas revele falhas ou ausências na documentação
apresentada, a Divisão Técnica de Prestação de Contas deverá, no mesmo prazo previsto no caput, solicitar à
Organização que proceda à regularização ou complementação da documentação apresentada, no prazo de até
cinco dias.
§ 2º - Em caso de não atendimento da solicitação prevista no §1º deste artigo no prazo estipulado, a Divisão
Técnica de Prestação de Contas deverá, imediatamente, informar o Gestor da parceria, que poderá, então, adotar
os procedimentos para suspender os repasses até que a situação seja regularizada, ou conceder prazo adicional,
para que a organização regularize a situação.
Art. 55. A Divisão Técnica de Prestação de Contas deverá emitir manifestação quanto à prestação de contas
parcial podendo propor a aprovação, aprovação com ressalvas ou a rejeição das contas.
§ 1º - Serão consideradas falhas formais, para fins de aprovação da prestação de contas com ressalvas, sem
prejuízo de outras:
I - a extrapolação do limite de 25%, sem prévia autorização, dos valores aprovados para cada elemento de
despesa, respeitado o valor global da parceria:
I I - a inadequação ou a imperfeição a respeito de exigência, forma ou procedimento a ser adotado desde que
o objetivo ou resultado final pretendido pela execução da parceria seja alcançado.
§ 2º- Sempre que cumprido o objeto e alcançados os resultados da parceria e, desde que não haja comprovado
dano ao erário ou desvio de recursos para finalidade diversa da execução das metas aprovadas, a prestação de
contas deverá ser julgada regular com ressalvas pela Administração Pública, ainda que a Organização tenha
incorrido em falha formal.
§ 3º- As contas serão rejeitadas, sendo avaliadas irregulares, nos casos de:
I- omissão no dever de prestar contas;
II- descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no Plano de Trabalho;
III- dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico;
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IV- desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.
V - quando não for executado o objeto da parceria;
VI - quando os recursos forem aplicados em finalidades diversas das previstas na parceria.
Art. 56. Concluída a análise pela Divisão Técnica de Prestação de Contas, o processo será encaminhado para
parecer técnico de prestação de contas pelo Gestor da parceria.
§ 1º - O parecer técnico a que se refere o caput deste artigo poderá formular propostas e/ou recomendações a
serem observadas pela Organização ou pelos próprios setores da Secretaria de Educação no acompanhamento
e fiscalização da parceria, bem como, proposta de aditamento ou até mesmo de denúncia unilateral, sem prejuízo
da posterior adoção de medidas para apuração dos fatos e identificação dos responsáveis e a quantificação do
dano causado ao erário e obtenção de seu ressarcimento, se o caso.
§ 2º - O Gestor deverá notificar a organização sobre as conclusões alcançadas no parecer técnico referente à
prestação de contas parcial sempre que:
I – for pela rejeição da prestação de contas ou pela aprovação das contas com ressalvas; ou
I I - contiver proposta, recomendação e/ou exigência que afete diretamente a Organização, tais como: restituição
de valores glosados ou desconto desses valores nos repasses futuros, aditamento ou denúncia da parceria.
§ 3º - Nas hipóteses previstas no §2º deste artigo, a organização poderá recorrer da decisão do gestor, no prazo
de até 5 (cinco) dias úteis da data em que tiver ciência do parecer técnico.
§ 4º - O recurso previsto no §3º deste artigo deverá ser dirigido ao Gestor da parceria, que poderá exercer juízo
de retratação.
§ 5º - Caso o Gestor mantenha a decisão, deverá encaminhar o recurso, devidamente instruído, para decisão final
do Secretário de Educação
§ 6º - A Organização poderá, a qualquer tempo, solicitar vistas e/ou cópias do processo que trata da análise e
manifestação das prestações de contas parciais apresentadas, observadas as normas pertinentes que disciplinam
vistas e cópias de processos administrativos municipais.
§ 7º - Caso tenha havido aquisição de bens permanentes, a Divisão Técnica de Prestação de Contas deverá
encaminhar cópias da documentação pertinente ao setor competente da Secretaria de Educaçãopara que sejam
tomadas as providências visando à incorporação desses bens ao patrimônio Municipal, bem como comunicar a
Divisão Técnica de Gestão de Convênios.
Seção III – Prestação de Contas Final
Art. 57. Com o término da parceria, seja qual for seu motivo, a Organização deverá:
I - apresentar a prestação final de contas a Divisão Técnica de Prestação de Contas, no prazo de até 30 (trinta) dias.
I I - restituir à Secretaria de Educação os eventuais saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes
das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias a contar da
apuração dos valores a serem restituídos.
§ 1º – Em caso de descumprimento de qualquer das obrigações previstas no caput deste artigo, o Gestor da
parceria deverá instaurar, imediatamente, tomada de contas especial, hipótese na qual deverão ser solicitados à
organização quaisquer dos relatórios e/ou documentos – inclusive comprovantes de despesas.
§ 2º - As regras para prestação de contas final da parceria observarão as disposições aplicáveis na prestação de
contas parcial, acrescidas das regras especificas desta seção.
Art. 58. A prestação final de contas será composta, no mínimo, por um Relatório Final de Execução do Objeto,
elaborado pela Organização e assinado pelo seu representante legal, contendo a descrição das atividades
desenvolvidas para o cumprimento total do objeto, bem como, o comparativo das metas e resultados esperados
com os alcançados, relatório este que deverá ser acompanhado pelos seguintes documentos, referentes ao
período que ainda não tenha sido objeto das prestações de contas parciais já apresentadas ao longo da vigência
da parceria:
I - Registro das Ações Pedagógicas e frequência da Classe;
I I - Extratos bancários das contas específicas vinculadas à parceria (conta corrente com aplicação automática
e conta poupança referente ao fundo provisionado), acompanhados de relatório sintético de conciliação bancária
com indicação das despesas e receitas em cada uma das contas;
I I I - Comprovantes das despesas – assim entendidos recibos, notas fiscais, comprovantes de recolhimento de
tributos ou encargos, e outros, com:
a) o pagamento dos recursos humanos empregados na realização do objeto da parceria;
b) o pagamento dos tributos e encargos sociais e trabalhistas (GPS, FGTS, etc.), incidentes sobre a remuneração
dos recursos humanos referidos na alínea “a”; e
c) o pagamento do aluguel e/ou do IPTU, nos casos em que houver acréscimo no repasse mensal para esse fim.
Art. 59. Caso haja pendências referentes às análises das prestações de contas parciais ao término da parceria,
estas deverão ser plenamente atendidas por ocasião da prestação de contas final, quando serão apresentados
pela Organização os documentos e/ou esclarecimentos pertinentes juntamente com o relatório final de execução
do objeto.
Art. 60. A prestação de contas final deverá ser analisada pela Divisão Técnica de Prestação de Contas no prazo
de até 60 (sessenta) dias, prorrogável, justificadamente, no máximo por igual período, a critério do Gestor da
parceria.
Art. 61 - O parecer técnico conclusivo sobre a prestação de contas final poderá concluir pela aprovação da
prestação de contas, pela aprovação com ressalvas ou pela rejeição da prestação de contas, devendo ser
submetido ao final do prazo previsto, ao Secretário de Educação, para decisão final.
§ 1º - Quando a prestação de contas for avaliada como irregular, após exaurida a fase recursal, se mantida a
decisão, a Organização poderá solicitar autorização para que o ressarcimento ao erário seja promovido por meio
de ações compensatórias de interesse público, mediante a apresentação de novo plano de trabalho, conforme o
objeto descrito no termo de colaboração e a área de atuação da Organização, cuja mensuração econômica será
feita a partir do plano de trabalho original, desde que não tenha havido dolo ou fraude e não seja o caso de
restituição integral dos recursos.
§ 2º - A rejeição da prestação de contas, quando definitiva, deverá ser registrada em plataforma eletrônica de
acesso público, quando de sua implantação, cabendo à autoridade administrativa, sob pena de responsabilidade
solidária, adotar as providências para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis, quantificação do dano
e obtenção do ressarcimento, nos termos da legislação vigente.
§ 3º - O dano ao erário será previamente delimitado para embasar a rejeição das contas prestadas.
§ 4º - Os eventuais valores apurados nos termos do § 2º deste artigo serão acrescidos de correção monetária e
juros, na forma da legislação, e inscritos na Divida Ativa Municipal, por meio de despacho da autoridade
administrativa competente.
CAPITULO VI - DENÚNCIA DA PARCERIA
Art. 62. O termo de colaboração poderá ser denunciado, por qualquer das partes, a qualquer tempo, imotivadamente,
desde que haja aviso prévio, por escrito, com o mínimo de 60 (sessenta) dias de antecedência, devendo a
Organização manter o atendimento regular na unidade escolar durante o período do aviso prévio.
Art. 63. O Termo de Colaboração poderá também ser denunciado, por qualquer das partes, motivadamente,
quando houver:
I - Inadimplemento injustificado das cláusulas pactuadas;
I I - Utilização dos recursos da parceria em desacordo com o previsto nesta Portaria, no Termo de Colaboração
ou no Plano de Trabalho aprovado;
I I I - Falta de apresentação das prestações de contas;
IV - Outras hipóteses previstas na Lei nº 13.019/14 e nesta Portaria.
Art. 64. Na hipótese de denúncia motivada pela Organização, esta deverá apresentar à Secretaria de Educação
pedido de denúncia motivada, acompanhada dos respectivos motivos e razões, com antecedência de, no
mínimo, 60 (sessenta) dias da data em que pretender encerrar as atividades na unidade escolar, devendo garantir
o atendimento regular durante esse período.
§ 1º - O Gestor da parceria deverá se manifestar imediatamente sobre os motivos e razões invocados pela
Organização, encaminhando o expediente para decisão do Secretário de Educação.
§ 2º - O Secretário de Educação decidirá, então, sobre o pedido de denúncia motivada, sendo que, caso as razões
e motivos para a denúncia não sejam acolhidos, deverá a Organização assegurar o atendimento regular na
unidade escolar por, até, 60 (sessenta) dias da data em que tiver apresentado seu pedido de denúncia.
Art. 65. Na hipótese de denúncia motivada pela Secretaria de Educação, o Gestor da parceria ou o próprio
Secretário de Educação deverão imediatamente notificar a organização da proposta de denúncia, notificação esta
que deverá indicar, de forma fundamentada, seus motivos.
§ 1º - A Organização poderá, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, apresentar à Secretaria de Educação
manifestação sobre a proposta de denúncia motivada.
§ 2º - Recebida a manifestação da Organização ou transcorrido o prazo referido no parágrafo anterior, o Gestor da
parceria deverá se manifestar conclusivamente sobre a proposta de denúncia e submeter o expediente à decisão
do Secretário de Educação.
§ 3º - Caso a decisão do Secretário de Educação, seja pela denúncia da parceria, deverá ser fixado o prazo, por
até 60 (sessenta) dias, durante o qual a Organização deverá garantir o regular atendimento na unidade escolar.
§ 4º - Os bens remanescentes da parceria deverão ser restituídos à Secretaria de Educação.
Art. 66. Em quaisquer das hipóteses de denúncia previstas nos artigos 60 a 63, a Organização será corresponsável
com a Administração Pública, até o encerramento das atividades na unidade escolar, pelo encaminhamento dos
educandos atendidos a outras Unidades Educacionais, de modo a evitar prejuízos ao atendimento dos educandos.
Parágrafo único – Nas hipóteses de denúncia referidas no caput deste artigo, o prazo para a adoção das
medidas previstas será de acordo com o previsto no § 3º do art. 65, desta Portaria.
Art. 67. Na hipótese de não haver tempo hábil para a adoção do procedimento de denúncia unilateral motivada,
previsto no artigo 63 desta Portaria, poderão ser imediatamente adotadas as providências previstas nos incisos
do artigo 62 da Lei nº 13.019/14, desde que presentes as hipóteses referidas no caput desse mesmo preceito.
Seção I – IRREGULARIDADES E SANÇÕES
Art. 68. Pela execução da parceria em desacordo com o Plano de Trabalho e com as normas desta Portaria e da
legislação específica, poderão ser aplicadas à Organização parceira, garantida a prévia defesa, as seguintes
sanções previstas no artigo 73 da Lei Federal nº 13.019/2014:

I - advertência;
I I - suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou
contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública sancionadora, por prazo não
superior a 2(dois) anos;
I I I - declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com
órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a Organização ressarcir a administração pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo
da sanção aplicada com base no inciso II deste artigo.
§ 1º - Prescreve em 5(cinco) anos, contados a partir da data da apresentação da prestação de contas final, a
aplicação de penalidade decorrente de infração relacionada à execução da parceria.
§ 2º - A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à apuração da infração.
Art. 69. Na aplicação de penalidades, serão observados os seguintes procedimentos:
I - proposta de aplicação da pena, feita pelo gestor da parceria, mediante caracterização da infração imputada
à Organização e exposição dos motivos condutores a tal proposta;
I I - notificação à Organização para apresentação de defesa no prazo de 5 (cinco) dias úteis, exceto quando se
tratar de penalidade de suspensão do direito de participação em chamamento público e de declaração de
inidoneidade, caso em que o prazo para defesa será de 10 (dez) dias úteis da abertura de vista, podendo a
reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de aplicação da penalidade;
I I I - manifestação dos órgãos técnicos sobre a defesa apresentada, em qualquer caso, e da área jurídica,
quando se tratar de possibilidade de aplicação das sanções previstas nos incisos II e III do artigo anterior.
IV - decisão da autoridade competente que, no caso de advertência, é o gestor da parceria, e no caso de
suspensão do direito de participação em chamamento público, impedimento de celebrar parceria ou contrato e
declaração de inidoneidade é o Secretário de Educação;
V - intimação da Organização acerca da penalidade aplicada;
VI - observância do prazo de 10(dez) dias úteis para interposição de recurso.
Parágrafo Único: As notificações e intimações de que trata este artigo serão encaminhadas à Organização
preferencialmente via correspondência eletrônica, sem prejuízo de outras formas de comunicação, assegurando-
se a ciência do interessado para fins de exercício do direito de contraditório e ampla defesa.
CAPITULO VII - DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 70. No ambito da Secretaria de Educação haverá Comissão de Monitoramento e Avaliação, constituido e
designado pelo Secretario de Educação, que funcionará como instancia administrativa de apoio e acompanhamento
da execução das parcerias, com atribuições voltadas para o aprimoramento dos procedimentos, unificação dos
entendimentos, solução de controversias, padronização de objetos, custos e indicadores, fomento e controle de
resultados.
Art. 71. A Secretaria de Educação disponibilizará no portal ) a atualização do Manual de Cooperação Técnica e
Financeira para o Desenvolvimento Complementar do Ensino Público e Gratuito.
Art. 72. Os casos omissos ou excepcionais serão resolvidos, ouvida a Comissão de Monitoramento e Avaliação
e o Secretario de Educação.
Art. 73. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário,
especialmente a Portaria nº 31/2019-SE.

ANEXOS
Anexo I

PLANO DE TRABALHO – TERMO DE COLABORAÇÃO
1. Identificação do Proponente:

2. Dados do UE:

3. Histórico do Proponente (experiências na área, parcerias anteriores):
Experiências relacionadas à educação, principalmente  voltadas  à educação infantil. Se  já  teve  ou  tem outra
unidade de educação infantil.
4. Descrição do Objeto
Colaboração entre SME e a (Nome da Organização)______visando à manutenção em regime de mútua
cooperação no UE
para atendimento de crianças na faixa etária de __________anos, funcionando de segunda a sexta – feira, com
carga horária mínima diária de 10 (dez) horas.
5. Público-Alvo – Previsão:
 ____ crianças sendo ______________________ berçário. Faixa  etária de ______________ a  ___________
6. Justificativa da atividade (Descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser
demonstrado o nexo entre essa realidade e a atividade e metas a serem atingidas):
Apresentar a realidade da demanda existente e as características da população atendida. A instalação do UE,
entendido como espaço coletivo privilegiado de vivência da infância, visa contribuir com a construção identidade
social e cultural das crianças, fortalecer o trabalho integrado do cuidar e do educar, em uma ação complementar
da família e da comunidade.
7. Objetivos:
Proporcionar condições adequadas para promover educação, proteção, segurança, alimentação, cultura, saúde
e lazer, com vistas à inserção, prevenção, promoção e proteção à infância, em regime de parceria e relação de
complementaridade, cooperação, articulação e corresponsabilidade entre o poder público e a sociedade civil, com
o objetivo comum de viabilizar e desenvolver uma Política Pública de Educação Infantil da Cidade de Guarulhos.
8. Descrição das atividades e dos parâmetros a serem utilizados para aferição do cumprimento das
metas / Metodologia / Cronograma de realização das atividades:

METAS
META 1
Matricular 100% (cem por cento) das crianças, de acordo com o número de atendimento previsto para o CEI;
Metodologia:
• Forma de execução (descrição das atividades) e cronograma do cumprimento da Meta (data de início e
término):
• Parâmetros a serem utilizados para aferição da meta
META 2
Acompanhar e tomar as devidas providências para assegurar a frequência de todas as crianças;
Metodologia:
• Forma de execução (descrição das atividades) e cronograma do cumprimento da Meta (data de início e
término):
• Parâmetros a serem utilizados para aferição da meta
META 3
Garantir 100%(cem por cento) de gratuidade no atendimento;
Metodologia:
• Forma de execução (descrição das atividades) e cronograma do cumprimento da Meta (data de início e
término):
• Parâmetros a serem utilizados para aferição da meta
META 4
Garantir a organização de todos os espaços para o pleno funcionamento da UE;
Metodologia:
• Forma de execução (descrição das atividades) e cronograma do cumprimento da Meta (data de início e
término):
• Parâmetros a serem utilizados para aferição da meta
META 5
Cumprir plenamente o Plano de Adequação;
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Metodologia:
• Forma de execução (descrição das atividades) e cronograma do cumprimento da Meta (data de início e
término):
• Parâmetros a serem utilizados para aferição da meta
META 6
Manter o quadro de recursos humanos previsto, observados os prazos desta Portaria;
Metodologia:
• Forma de execução (descrição das atividades) e cronograma do cumprimento da Meta (data de início e
término):
• Parâmetros a serem utilizados para aferição da meta
META 7
Garantir a formação continuada dos profissionais de acordo com as propostas da SME;
Metodologia:
• Forma de execução (descrição das atividades) e cronograma do cumprimento da Meta (data de início e
término):
• Parâmetros a serem utilizados para aferição da meta
META 8
Manter organizada e atualizada 100% (cem por cento) da documentação da Unidade Educacional, das crianças
atendidas e dos funcionários.
Metodologia:
• Forma de execução (descrição das atividades) e cronograma do cumprimento da Meta (data de início e
término):
• Parâmetros a serem utilizados para aferição da meta
META 9
Garantir uma alimentação saudável, de qualidade e com boa apresentação a 100% (cem por cento) das crianças
atendidas, segundo o disposto no Programa de Alimentação Escolar (PNAE);
Metodologia:
• Forma de execução (descrição das atividades) e cronograma do cumprimento da Meta (data de início e
término):
• Parâmetros a serem utilizados para aferição da meta
META 10
Garantir condições, ambientes e conservação dos espaços adequados para o bem-estar e o desenvolvimento
integral de todas as crianças atendidas;
Metodologia:
• Forma de execução (descrição das atividades) e cronograma do cumprimento da Meta (data de início e
término):
• Parâmetros a serem utilizados para aferição da meta
META 11
Implementar e manter instrumentos de participação da comunidade, garantindo transparência nas ações da
Unidade Educacional;
Metodologia:
• Forma de execução (descrição das atividades) e cronograma do cumprimento da Meta (data de início e
término):
• Parâmetros a serem utilizados para aferição da meta
META 12
Proporcionar aprendizagens e vivências enriquecedoras para 100% (cem por cento) das crianças matriculadas em
consonância com as diretrizes da SME;
Metodologia:
• Forma de execução (descrição das atividades) e cronograma do cumprimento da Meta (data de início e
término):
• Parâmetros a serem utilizados para aferição da meta
META 13
Garantir a qualidade das atividades com e para as crianças em consonância com as diretrizes da SME;
Metodologia:
• Forma de execução (descrição das atividades) e cronograma do cumprimento da Meta (data de início e
término):
• Parâmetros a serem utilizados para aferição da meta
META 14
Manter a limpeza e higiene de todos os ambientes da UE a fim de assegurar um ambiente de qualidade para as
crianças;
Metodologia:
• Forma de execução (descrição das atividades) e cronograma do cumprimento da Meta (data de início e
término):
• Parâmetros a serem utilizados para aferição da meta
META 15
Garantir a boa e regular aplicação dos recursos recebidos, de acordo com a Planilha de Aplicação de Recursos.
Metodologia:
• Forma de execução (descrição das atividades) e cronograma do cumprimento da Meta (data de início e
término):
• Parâmetros a serem utilizados para aferição da meta
META 16
OUTRAS. (A OSC poderá definir inúmeras outras metas para a UE)
Metodologia:
• Forma de execução (descrição das atividades) e cronograma do cumprimento da Meta (data de início e
término):
• Parâmetros a serem utilizados para aferição da  meta
9. Previsão de Atendimentos/Público (número de crianças por faixa etária/ agrupamento/
professores): ANEXO III
10. Calendário Anual de Atividades:
O Calendário será apresentado anualmente com todas as atualizações necessárias e em consonância com
a SE, respeitando a Legislação vigente, contendo as datas/períodos destinados, dentre outros, para: avaliações,
paradas pedagógicas, reuniões com as famílias, passeios e excursões, festas, comemorações e outros
eventos.
11. Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros (Planilhas  obrigatórias):
I - Aplicação do repasse inicial para implantação

I I - Quadro de despesas com Recursos Humanos ( ANEXO IV)
III- Quadro geral de Receitas e Despesas (ANEXO V)
IV – Memória de cálculo do Rateio de Despesas: (ANEXO VI)
___________________________________________________________
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA ORGANIZAÇÃO

Anexo II
Plano de Adequação para Início do Atendimento:

_________________________________________________________
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA ORGANIZAÇÃO

Anexo III
DADOS DA ORGANIZAÇÃO

Previsão de Atendimento/Público

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA ORGANIZAÇÃO
Anexo IV

DADOS DA ORGANIZAÇÃO
Quadro de despesas com recursos humanos

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA ORGANIZAÇÃO
Anexo V

Quadro Geral de Receitas e Despesas - MENSAL
DADOS DA ORGANIZAÇÃO

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA ORGANIZAÇÃO
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DADOS DA ORGANIZAÇÃO

Anexo VI
Lista de itens a serem analisados pela Comissão, na ocasião da vistoria in loco:
ACESSO
• Entrada principal com cobertura até o prédio e
• Entrada secundária (opcional) para abastecimento da unidade.
APOIO
• Recepção/secretaria;
• Diretoria/Coordenadoria e
• Sala dos professores (opcional).
SALA DE ATIVIDADES
Local destinado às atividades das crianças devendo contar com equipamentos apropriados para a idade. Sua
dimensão deve ser na proporção de 1m² por criança/professor.
• Prateleiras e/ou armários;
• Espelho amplo (opcional) e
• Mobiliário para professor (opcional).
SALA MULTIUSO (OPCIONAL)
Local específico destinado às diversas atividades a serem desenvolvidas na instituição, fora das rotinas
estabelecidas.
• É recomendável que tenha capacidade mínima para atendimento à maior turma da instituição.
COZINHA
Ambiente destinado a todas as atividades que englobam a higienização, o preparo e a distribuição das refeições,
não acessível às crianças. Não utilizar mobiliário de madeira.
• Balcão passa-pratos com acesso ao refeitório;
• Tubulação para gás com botijão fora da cozinha em área externa, em local próprio, sem acesso das crianças;
• Cubas independentes para higienização de alimentos e lavagem dos utensílios. Atentando à lavagem de
panelas grandes;
• Bancada para preparo dos alimentos;
• Filtro de água;
• Telas milimétricas (lavável e removível) nas janelas;
• Proteção contra roedores e insetos nas portas;
• Armários para armazenamento dos utensílios;
• Luminárias com proteção contra queda e explosão;
• Equipamentos e utensílios necessários para higienização, preparo e distribuição dos alimentos;
• Fogão e forno;
• Geladeira;
• Freezer;
• Coifa ou exaustor. É proibida a utilização de ventiladores; e
• Teto com acabamento liso de cor clara sem frestas e resistente ao calor.
DESPENSA
Ambiente destinado ao armazenamento de alimentos e utensílios de cozinha. Contiguo à cozinha.
• Telas milimétricas (lavável e removível) nas janelas;
• Ventilação que garanta a boa conservação dos alimentos;
• Proteção contra roedores e insetos nas portas;
• Prateleiras em material lavável;
• Luminárias com proteção contra queda e explosão e
• Estrados fenestrados para sacarias, elevados do piso.
REFEITÓRIO:
Ambiente para alimentação, socialização e autonomia dos bebês e crianças, com dimensões adequadas, com
mobiliário móvel apropriado à faixa etária, organizado de forma a possibilitar a circulação local dos bebês e
crianças, Pode ser utilizado também para refeição dos funcionários, desde que, possua mobiliário adequado.
• Espaço adaptado com o mobiliário na altura da criança;
• Lavatório coletivo com saboneteira para sabão líquido e papel na altura das crianças;
• Água potável e filtrada na altura das crianças;
• Luminárias com proteção contra queda e explosão;
• Telas milimétricas (lavável e removível) nas janelas e
• Ventilação natural adequada.
BANHEIROS INFANTIS (higienização / banho)
Ambiente apropriado para higiene das mãos, banho e uso de vaso sanitário, Não devendo ter comunicação direta
com cozinha e refeitório.
• Vaso sanitário infantil compatível com a quantidade de crianças atendidas;
• Sanitários masculinos e femininos adequados para as crianças;
• Divisórias entre os vasos sanitários;
• Portas dos banheiros sem trinco ou com vão livre na parte inferior;
• Lavatório infantil fixado de acordo com a altura das crianças. e
• Box com chuveiro e ou chuveirinho com água quente e barra de apoio na altura das crianças.
FRALDÁRIO:
Local próximo aos berçários, apropriado para higiene, banho, troca de fraldas e iniciação ao uso de vaso sanitário.
• Bancada para troca de fraldas, com dimensões mínimas de 100 x 80 cm e altura em torno de 85cm ,
acompanhada de colchonete( trocador);
• Banheira de material térmica contígua a bancada, com ducha de água quente e fria;
• Armários/prateleiras para guarda de fraldas e material de higiene dos bebês;
• Vaso sanitário infantil com assento e tampa, compatível com a demanda e
• Lavatório adulto e infantil.
LACTÁRIO
Ambiente destinado ao preparo, higienização, esterilização e distribuição das mamadeiras. Pode ser implantado
separadamente ou junto da cozinha.
Quando localizado na própria cozinha atentar para que a higienização dos utensílios seja realizada com todos os
cuidados necessários. Destinar armário próprio para esses utensílios.
Quando for implantado em separado deve prever além do descrito acima:
• Ficar o mais próximo possível da sala de atividades dos bebês e isolado do acesso de bebês e crianças;
• Fogão com tubulação de gás, com botijão fora do prédio, fogão de bancada elétrico ou micro-ondas;
• Geladeira própria;
• Filtro de água;
• Pia e bancada e
• Teto com acabamento liso de cor clara sem frestas e resistente ao calor.
LAVANDERIA/DML
Ambiente destinado à realização de serviços gerais de apoio ao funcionamento da Unidade Educacional e/ou
guarda de materiais de limpeza, não acessível às crianças.
• Tanque;

• Máquinas de lavar/secar quando necessário;
• Espaço para secagem de roupa (se necessário);
• Armários/ prateleiras e
• Utensílios adequados à realização dos serviços de limpeza e higienização.
ALMOXARIFADO
Ambiente ou mobiliário destinado à guarda e armazenamento de materiais administrativo e pedagógico.
SOLÁRIO
Local desprovido de cobertura destinado à permanência das crianças (até 12 meses) para banho de sol. Anexo
aos berçários.
RECREIO DESCOBERTO
Local destinado para recreação das crianças, prevendo contato com o sol, em horários adequados. Possibilitar
atividades livres e interações, contendo equipamentos adequados e que não coloquem em risco à segurança das
crianças.
RECREIO COBERTO (OPCIONAL)
Local provido de cobertura, destinado à recreação das crianças.
BANHEIROS/VESTIÁRIOS (ADULTOS)
Ambiente de uso exclusivo dos adultos sem acesso às crianças, podendo acumular a função de vestiário.
• Vasos sanitários, com assento e tampa;
• Compatível com a quantidade de funcionários;
• Lavatório e
• Box com chuveiro (opcional).
ABRIGO DE LIXO (EXTERNO)
Ambiente destinado ao depósito de resíduos sólidos produzidos na Unidade Educacional até o momento da coleta
pelo órgão responsável, isolado da área de maior circulação, com piso, paredes e teto de material cerâmico
lavável ou similar, não acessível às crianças,
ORIENTAÇÕES GERAIS
• Prédio de alvenaria em bom estado de conservação;
• Tomadas devem ser protegidas com capas de segurança;
• Sacadas, janelas do piso superior e ambientes que apresentem altura acima de 1,50 m devem ter redes de
proteção;
• Janelas que permitam a ventilação e iluminação natural e visibilidade para o ambiente externo (utilização de
vidros lisos), com peitoril de acordo com a altura das crianças, garantindo segurança. Poderão ser usados vidros
“fantasia” nas áreas onde a privacidade seja imprescindível;
• Corrimão na altura das crianças e dos adultos;
• Instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias, móveis e demais equipamentos em condições adequadas de
uso, proporcionando segurança;
• Condições de acessibilidade de acordo com a NBR 9050;
• Todas as dependências devem ser limpas, arejadas e iluminadas;
• Piso lavável e antiderrapante. Nas salas de atividades com conforto térmico;
• Paredes revestidas com material lavável e de cores claras;
• Ralos com proteção contra insetos (escamoteável);
• Teto, laje ou forro estanque, isolado da rede elétrica;
• Portas das salas de atividades e fraldário permitindo visibilidade interna;
• Portas (berçário, lactário, cozinha, refeitório, despensa) com veda fresta;
• Pias e bancadas com quinas arredondadas;
• Lixeira com tampa e pedal em todos os ambientes;
• Porta papel toalha para os ambientes que se fizerem necessários;
• Porta papel higiênico em todos os banheiros e fraldário(s);
• Sabonete líquido nos ambientes em que se fizerem necessários e
• Produtos de limpeza fora do alcance das criança

DEPARTAMENTO DE ENSINO ESCOLAR
O Secretário de Educação, Paulo Cesar Matheus da Silva, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO a partir de 17 de setembro de 2019 a desistência de Credenciamento para Professor Eventual,
pela Senhora MARIA RITA GOMES DA CONCEIÇÃO (1067º), convocada através do Edital nº. 03/2019-SE; e
Torna pública a desistência de Credenciamento da candidata abaixo, convocada através do Edital de Convocação
nº 01/2019-SE, para credenciamento como Professor (a) Eventual de Educação Básica:
Classificação CANDIDATO
10º ANA CLAUDIA DA CRUZ OLIVEIRA

DEPARTAMENTO DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA EDUCAÇÃO
CONVOCAÇÃO

Considerando as Instruções 02/2016 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e disposições contidas na Lei
Federal nº 13.019/14 alterada pela Lei Federal nº 13.204/15, CONVOCAMOS as entidades parceiras para a
entrega da Prestação de Contas referente ao 3º Trimestre do exercício de 2019, das Parcelas de Consumo e de
Implantação, conforme datas e horários especificados no Anexo 01.
Local: Divisão Técnica de Prestação de Contas de Convênios, à Rua Claudino Barbosa, nº 313, 3º andar,
Macedo, Guarulhos (SP) – Secretaria de Educação.
As entidades parceiras deverão apresentar a prestação de contas em conformidade com o Termo de Colaboração
celebrado e com o Plano de Trabalho, composta de vias originais dos documentos relacionados abaixo:
1. Ofício de encaminhamento da prestação de contas assinado pelo Presidente da entidade;
2. Demonstrativo das Receitas e Despesas;
3. Demonstrativo das Despesas Realizadas assinado pelo Presidente e membros do conselho fiscal da entidade;
4. Extratos bancários da conta corrente e de aplicação financeira do período correspondente as despesas
apresentadas na prestação de contas;
5. Extratos bancários da conta poupança específica de provisão/fundo de reserva (Para Termos de Colaboração
de 5 anos);
6. Planilha de Aplicação do Provisionamento (Para Termos de Colaboração de 5 anos);
7. Relatório de Execução do Objeto (Trimestral);
8. CD ou pen drive contendo arquivos em pdf das despesas realizadas e do Demonstrativo das Despesas
Realizadas em arquivo excel.

ANEXO 01
CRONOGRAMA PARA ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de Contas das Parcelas de Consumo e de Implantação referente ao 3º Trimestre de 2019
– Modalidades de Educação Infantil-Creche-Especial.

DIA 29/10/2019
Horário Entidades Parceiras
09:00 Associação Atlética 100% Família
09:00 Associação Atlética 100% Família (Sta. Mena)
09:00 Associação Beneficente de Apoio ao Necessitado
09:00 Associação Beneficente de Apoio ao Necessitado
09:00 Aliança Brasileira Pela Inclusão Social
10:00 Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul
10:00 Grupo Espírita Dr. Bezerra de Menezes
10:00 Associação Alfredo Caria de Carvalho
14:00 Núcleo Assistencial Anália Franco
14:00 Bambi Água Azul Ong Instituto de Cidadania Bambi Água Azul
14:00 Instituto Allan Kardec Alice Pereira
15:00 Associação Cultural e Ambiental Chico Mendes
15:00 Associação Guarulhense de Amparo ao Menor
15:00 Núcleo Beneficente Joana D´arc

DIA 30/10/2019
Horário Entidades Parceiras
09:00 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guarulhos
09:00 Associação de Valorização e Integração da Comunidade Guarulhos
09:00 Assistência Universal Bom Pastor
10:00 Organização Eco Social Água Azul, Formação, Pesquisa, Projetos e Eventos
10:00 Associação Sociedade Família Cristã
10:00 Associação Beneficente Nova Vida
14:00 Associação Bárbara Cristina Sá
14:00 Associação Cultural Biquinha Cabuçu
14:00 Associação Cultural Biquinha Cabuçu
14:00 Associação Jardim Irmã Eleonora
15:00 Associação Estrela Brilhante (Angical)
15:00 Associação Estrela Brilhante – (Jd. Cumbica)
15:00 Associação Estrela Brilhante – (Jd. Brasil)
15:00 Instituto Educacional Semeando Para o Futuro
15:00 Associação União dos Moradores do Parque Jurema

DIA 31/10/2019
Horário Entidades Parceiras
09:00 Núcleo Batuíra Serviço de Promoção a Família
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09:00 Centro Social Brasil Vivo
09:00 Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira I
09:00 Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira II
10:00 Jardim São Francisco – Associação dos Moradores do Jardim São Francisco
10:00 Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportivo do Jd. Testai
10:00 Associação Beneficente Educacional e Filantrópica Passos de Luz
14:00 Instituto Nacional de Cultura e Educação Cida Poppi
14:00 Associação Beneficente Lonan
14:00 Associação Caritativa da Paróquia Nossa Senhora de Fátima
15:00 Instituto de Assistência Social Jesus Menino
15:00 Obra Social Instituto Nossa Senhora das Dores
15:00 Associação e Clube de Mães do Parque Santos Dumont I
15:00 Associação e Clube de Mães do Parque Santos Dumont II

DIA 01/11/2019
Horário Entidades Parceiras
09:00 Instituto Ação Cidadã I
09:00 Instituto Ação Cidadã II
09:00 Clube de Mães Novo Recreio
09:00 Núcleo Cultural do Parque Mikail - NCPM
10:00 Instituto de Cidadania Santa Francisca
10:00 Instituto Cultural e Cidadania Santa Rita
10:00 Instituto Cultural e Cidadania Santa Rita (Jd. Paraíso)
10:00 Associação Beneficente São Frutuoso
14:00 Instituição Educacional Cidadania e Esporte
14:00 Instituto Social Projetar
14:00 Associação Beneficente Raios De Sol Brilhante
15:00 Associação S.O.S. Família São Geraldo
15:00 Associação Semente do Amanhã
15:00 Instituto de Solidariedade Vamos Educar

DIA 04/11/2019
Horário Entidades Parceiras
09:00 Associação Reciclando Felicidade
09:00 Instituto Santa Rosália
09:00 Núcleo Social do Parque São Miguel Girassol
09:00 Associação Cultural Tarsila do Amaral
10:00 Associação Cultural Comunitária São João Batista
14:00 Instituto Sonho de Ícaro
14:00 Centro Cultural e Educacional Vila Izildinha e Jardim Jacy
15:00 Clube de Mães São Pedro Apóstolo

GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE GUARULHOS
COMANDO GERAL

PORTARIA Nº 021/2019 – SASPCGCM
de 11 de outubro 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 37 da Lei nº. 7.657, de 09 de outubro de 2018, que
alterou o artigo 198 da Lei nº. 7.550, de 19 de abril de 2017, combinado com o disposto na Lei Federal nº. 13.022,
de 08 de agosto de 2014;
Considerando a necessidade de disciplinar o Estágio de Qualificação Profissional para os integrantes da Guarda
Civil Municipal de Guarulhos, conforme determina a Lei Federal nº. 10.826/2003, em seu artigo 6º, § 3º e o Decreto
nº. 9.847/19, que versa sobre a regulamentação do porte de arma de fogo;
Considerando, o contido no Termo de Renovação de Convênio com a Superintendência Regional do Departamento
de Polícia Federal do Estado de São Paulo, nº. 07/2017/SR/DPF/SP e da Instrução Normativa nº. 131-DGP/PF, de
14 de novembro de 2018;
Considerando a impossibilidade técnica de efetuar o Estágio presencial voltado para atender individualmente aos
guardas civis readaptados/reabilitados em suas restrições médicas.
Resolve:
Acrescer à Portaria nº. 002/2019-SASPGCM, os artigos abaixo:
Art. 8º – Os guardas civis municipais readaptados/reabilitados deverão efetuar curso “Dialogando Sobre a Lei
Maria da Penha” e outro de sua escolha, na modalidade à distância, devendo utilizar, para tanto, a plataforma
https://saberes.senado.leg.br/.
Art. 9º – Os gcm’s deverão encaminhar cópia do certificado de conclusão e aprovação dos Cursos de que trata
o art. 8º desta Portaria, para a Escola de Formação e Aperfeiçoamento da Guarda Civil Municipal, cópia essa, que
ficará arquivada no prontuário do guarda na referida Escola.
Art. 10º – O curso de que trata o artigo 8º desta Portaria servirá como aperfeiçoamento profissional do ano de 2019
para todos os fins, exceto para fins de porte de arma de fogo de que trata a Lei 10826/03, decreto, regulamentações
e normativas da Policia Federal.
Art. 11º – A realização dos Cursos na modalidade à distância de que trata a presente Portaria, fora do horário de
serviço do gcm, é atividade voluntária e sem ônus ao Município por aquele(a) que optar em assim proceder por
sua conveniência, face a existência de autorização para efetuá-lo durante o horário de serviço em sua Unidade,
cabendo ao Gestor da Unidade organizar/disciplinar a execução.
Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA nº19/2019
Designa Equipe Técnica Responsável

Abdo Mazloum, Secretário de Meio Ambiente do Município de GUARULHOS, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por Lei,

RESOLVE:
Designar técnico, abaixo relacionado, responsável pela fiscalização das obras do contrato nº 34801/2019 –
Proguaru tratado no Processo Administrativo 26473/2019, de construção da clínica veterinária, reforma do recinto
das aves, leões e sanitários públicos nas dependências do Zoológico de Guarulhos, bairro Jardim Rosa de
França, Guarulhos – SP.
- Engenheiro Luiz Antonio Quaresemim Oliveira, cód. func. 57764 - CREA 500449844 E CREA REGISTRO
NACIONAL Nº 2004490644-8.
Para que produzam os devidos efeitos legais, Secretaria de Meio Ambiente - SM, torna público o
presente Edital, para constar que foram expedidas as Autorizações Ambientais e Manifestações Técnicas
Ambientais abaixo relacionadas.

Para que produzam os devidos efeitos legais, Secretaria de Meio Ambiente - SM, torna público o
presente Edital, para constar que foram expedidas as Licenças Ambientais abaixo relacionadas.

COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
Portaria no 13/2019 COMPDEC-GRU

O Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil, em exercício, Sr. Sandro Tenório de Lima, de
acordo com a Portaria 2177/2019-GP publicada em 11/10/19, no uso das atribuições que lhe são conferidas,
Resolve:
1– Alterar a composição dos membros integrantes do SIMPDEC – Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil,
nomeados pela Portaria n° 2153/2018, publicado em Diário Oficial no dia 09/11/2018 conforme segue:
1– Secretaria da Saúde
Excluir
Titular: Cristiane Solimã Carrera Gobatto C.F.- 59.726
Incluir
Titular: Denise Guimarães Souto Ferreira C.F.- 52.410

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RETIFICAÇÃO COM REPUBLICAÇÃO

RESOLUÇÃO Nº 791-CMAS
Dispõe sobre a Inscrição de Entidade de Assistência Social no Conselho Municipal de Assistência Social do
Município de Guarulhos, nos termos da Resolução CNAS nº 14/2014.
O CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Guarulhos, Estado de São Paulo, conforme
deliberado na Reunião Ordinária de 04 de outubro de 2019, em conformidade com a Lei Federal Nº 8742/93 - Lei
Orgânica de Assistência Social - LOAS, com a Lei Municipal Nº 5052/97 e Resolução Nº 746-CMAS, de 12/06/
2018, com fulcro na sua competência de estabelecer as políticas públicas de Assistência Social e o
acompanhamento das ações, serviços, programas e projetos nessa esfera,

RESOLVE:
Artigo 1º - Conceder inscrição no CMAS - Guarulhos, à seguinte entidade:
Instituição de Assistência Social CNPJ Serviço Nº de inscrição
INSTITUTO REDENÇÃO BOM CLIMA 32.251.005/0001-83  Defesa e Garantia de Direitos 070
Artigo 2º – A inscrição tem validade por prazo indeterminado, porém, a entidade inscrita deverá apresentar
anualmente, até 30 de abril, Relatório de Atividades do ano anterior e Plano de Ação do ano corrente.
Artigo 3º – Sujeita-se a entidade retro referida ao atendimento de todas as normas legais que regem a atividade,
além do disposto no artigo 2º, sob pena de suspensão ou cancelamento da inscrição.
Artigo 4º – Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

RESOLUÇÃO Nº 792-CMAS
 O CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, em
atendimento ao que está previsto na Lei Federal 8742/93 – Lei Orgânica de Assistência Social alterada pela Lei
Federal 12435/2011( Lei SUAS) ; na Lei Municipal 5052/97 e considerando:
- o disposto na Política Nacional de Assistência Social e a NOB/SUAS – Norma Operacional Básica do Sistema
Único de Assistência Social que normatiza as ações a serem executadas no âmbito da assistência social em
todos os níveis de governo;
- a definição institucional do CMAS enquanto órgão de Controle Social do desenvolvimento das ações de
assistência social definida pela Política Nacional de Assistência Social e a NOB/SUAS – Norma Operacional
Básica do Sistema Único de Assistência Social;
- a garantia de prover na rede potencializadora da assistência social no município;
- Considerando o deliberado em reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS realizada
em 04/10/2019.

Resolve:
Artigo 1º – Aprovar os Instrumentais de prestação de contas dos Relatórios de Execução Financeira – 3º
trimestre/2019 – Anexo III – Programa Estadual de Proteção Social Básica, Proteção Especial de Média
Complexidade e Proteção Especial de Alta Complexidade, e, Relatórios de Execução Financeira –
Reprogramação – Programa Estadual de Proteção Social Básica, Proteção Especial de Média Complexidade e
Proteção Especial de Alta Complexidade, processo nº 007/2019 e processo nº 026/2017 – Reprogramação.
Artigo 2º - Esta Resolução entra em vigor com efeitos retroativos a 04/10/2019, revogadas as disposições em
contrário.

RESOLUÇÃO Nº 793-CMAS
 O CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, em
atendimento ao que está previsto na Lei Federal 8742/93 – Lei Orgânica de Assistência Social alterada pela Lei
Federal 12435/2011( Lei SUAS) ; na Lei Municipal 5052/97 e considerando:
- o disposto na Política Nacional de Assistência Social e a NOB/SUAS – Norma Operacional Básica do Sistema
Único de Assistência Social que normatiza as ações a serem executadas no âmbito da assistência social em
todos os níveis de governo;

SECRETARIA PARA ASSUNTOS
DE SEGURANÇA PÚBLICA

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
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- a definição institucional do CMAS enquanto órgão de Controle Social do desenvolvimento das ações de
assistência social definida pela Política Nacional de Assistência Social e a NOB/SUAS – Norma Operacional
Básica do Sistema Único de Assistência Social;
- a garantia de prover na rede potencializadora da assistência social no município;
- Considerando os ofícios 063/2019-SDA e ofício 54/2019-SDAS01.07;
- Considerando o deliberado em reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS realizada
em 04/10/2019.

Resolve:
Artigo 1º – Aprovar os Instrumentais Relatório Circunstanciado de Atividades, sendo: Relatório de Atividades
Execução Direta – referente processo 007/2019 – Anexo II – 3º trimestre - Transferência Fundo a Fundo
Estadual, Federal e Transferência de Renda, Proteção Social Básica, Especial de Média Complexidade e Especial
de Alta Complexidade . Relatório de Atividades Execução Indireta – referente processo 007/2019 – Anexo
II – 3º trimestre - Transferência Fundo a Fundo Estadual, Federal e Transferência de Renda, Proteção Social
Básica, Especial de Média Complexidade e Especial de Alta Complexidade. Relatório de Atividades Execução
Indireta – Reprogramação – Anexo II, Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade referente
processo 007/2019, e Transferência Fundo a Fundo, Proteção Social Básica,
Artigo 2º - Esta Resolução entra em vigor com efeitos retroativos a 04/10/2019, revogadas as disposições em
contrário.

PORTARIA nº 186/2019-SS
A SECRETÁRIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, ANA CRISTINA KANTZOS DA
SILVA, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o contido no Decreto Municipal nº 33912, de 16 de janeiro de 2017, que dispõe sobre as atividades
e os procedimentos a serem observados pelos órgãos gestores e pelos fiscais de contratos firmados pelos órgãos
da Administração Municipal Direta, Indireta, bem como a forma de recebimento dos objetos contratuais, e com
a finalidade de dar cumprimento às determinações nele constantes e ainda,

Considerando o que consta no Memorando nº 1632/19 – SS21.03,
RESOLVE:
Art. 1º – Designar os servidores responsáveis pela gestão e fiscalização dos contratos desta Pasta.
I – Os servidores designados desempenharão as funções sem prejuízo de suas atividades funcionais.

Art. 2º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Divisão Técnica do Centro de Referência de Saúde do Trabalhador

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Por deliberação da(s) autoridade(s) competente(s), nos termos da legislação vigente, tornam-se públicos os
seguintes atos administrativos:
EXTRATO DE CONTRATO DE GESTÃO
PROCESSO: 49.030/2018-SS – TERMO DE ADITAMENTO Nº 07-02/2019 - CONTRATO DE GESTÃO Nº. 102/
2019-FMS. CONTRATANTE: PMG / Secretaria Municipal de Saúde. CONTRATADA: INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO TECNOLOGIA E PESQUISA EM SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL - IDGT.
Assinatura: 28/08/2019 Vigência: 60 (meses), no período compreendido entre os dias 01/04/2019 até 01/04/2024.
Objeto: Supressão do valor contratual equivalente a 5% (cinco por cento) do valor originário; a supressão do
Parágrafo Segundo da Cláusula Vigésima Primeira; a atualização do Parágrafo Sétimo da Cláusula Vigésima
Primeira; Cláusula Quinta; Cláusula Sexta; Cronograma de Desembolso; apresentação de novo de Plano de
Trabalho, contendo ANEXO I – PLANO DE TRABALHO, ANEXO TÉCNICO II – CRONOGRAMA DE
DESEMBOLSO e ANEXO III – DESCRIÇÃO DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS, ANEXO
DESCRIÇÃO DO PATRIMÔNIO, ANEXO V- MODELO DE PLANILHAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, mantendo-
se as demais condições. O valor global inicial deste CONTRATO DE GESTÃO é de R$ 299.441.433,00 (Duzentos
e noventa e nove milhões, quatrocentos e quarenta e um mil, quatrocentos e trinta e três reais) e com a supressão
de 5% passa a ser de R$ 284.469.361,35 (duzentos e oitenta e quatro milhões, quatrocentos e sessenta e nove
mil, trezentos e sessenta e um reais e trinta e cinco centavos).
EXTRATO DE CONVÊNIO
PROCESSO: 18.235/2016-SS – TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 06-03/2019 - CONVÊNIO Nº. 0522/2016-FMS.
CONCEDENTE: PMG / Secretaria Municipal de Saúde. CONVENENTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE GUARULHOS. Assinatura: 30/08/2019 Vigência: 01/09/2019 à 31/08/2021. Objeto: Prorrogar
o Convênio, bem como apresentar novo Plano de Trabalho para 01 (um) ano, conforme Plano Operativo e ficha de
Programação Orçamentária, alterando Cláusula Quarta do Convênio. Valor estimativo deste Convênio: R$ 49.315,20
(Quarenta e nove mil, trezentos e quinze reais e oitenta centavos).

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:
TEOREMA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 03.519.306/0001-47
CONTRATO: 2301/2019-DLC– Secretaria da Saúde
EMPENHO: 3357/2019 e 3358/2019
LIQUIDAÇÃO: 33485/2019 e 33487/2019
OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras de reforma e ampliação do P.A Paraíso para UPA porte
III, na Avenida Silvestre Pires de Freitas, 1090, Jardim Paraíso – Guarulhos-SP.
VALOR: R$ 198.102,63 (cento e noventa e oito mil, cento e dois reais e sessenta e três centavos). Referente a
recursos vinculados- Secretaria de Saúde.
NOTA FISCAL: 646
PERÍODO: 22/07/2019 a 21/08/2019 – 5ª medição
EXIGIBILIDADE: 23/10/2019
JUSTIFICATIVA: Contratação de empresa para execução de obras de reforma e ampliação do P.A Paraíso -
Jardim Paraíso – Guarulhos-SP e sua falta prejudicaria o atendimento à população usuária do SUS.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
A Prefeitura de Guarulhos, através do Departamento de Licitações e Contratos, torna público os seguintes atos
administrativos:
Homologação:
PP 326/19-DLC PA 49410/19 Panificadora Flor do Macedo LTDA-EPP
Julgamento de Recurso:
PE 263/19 PA 1043/19 Recorrente: Rodogreen Implementos Rodoviários LTDA-EPP
Decisão: Negado Provimento
Interposição de Recurso:
CP 12/18-DLC PA 71101/17 Tornamos público que os consórcios: Ilumina Guaru, Engie-Terwan, Smart Light e
Guarulhos IP interpuseram recursos contra a decisão da CPL-DLC.03. Fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis
para contrarrazões.
Revogação:
PE 335/19-DLC PA 64511/18 Referente ao Item 04
Extrato de Contratos/Termos/Autorizações de Fornecimento:
Termo de Aditamento: 01-031301/2019-DLC PA:52414/2018 Contratante: M.G (Sec. de Obras) Contratada:
Paupedra Pedreiras, Pavimentações e Construções Ltda Objeto: Execução de obras de recapeamento asfáltico
e recomposição de sarjetas e sarjetão na Avenida Jurema, entre a Estrada Presidente Juscelino Kubitschek de
Oliveira e a Rua Jacutinga – Pimentas – Guarulhos/SP Finalidade: Supressão do valor contratual equivalente a
R$ 2.671,46, com a consequente atualização do valor contratual, em razão da readequação da planilha Valor:
1.503.605,89 Assinatura: 10/10/2019.

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

SECRETARIA DA SAÚDE

SECRETARIA DA FAZENDA
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REVOGAÇÃO
O Presidente do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos, torna público,
para conhecimento dos interessados, que o Pregão Presencial nº 007/2019 -IPREF, Processo nº 818/2019,
referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento,
emissão e fornecimento de Vale-Refeição, Vale-Alimentação e Vale-Cesta Básica, na forma de cartão eletrônico
com chip, aos servidores do IPREF, foi REVOGADO pelos motivos constantes no processo. Guarulhos, 14 de
outubro de 2019 – EDUARDO AUGUSTO REICHERT - Presidente do IPREF.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

DE GUARULHOS - IPREF

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

PORTARIA Nº 22998
O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor PROFESSOR JESUS, no uso de suas atribuições
legais, ALTERA a Portaria nº 22929, de 28 de agosto de 2019, que trata do Grupo de Trabalho constituído para
elaboração do novo Regimento Interno, em relação à assessoria dos trabalhosINCLUINDO o servidor ANDRÉ
LUIZ ISRAEL, Consultor Legislativo – Área Jurídica.

C U M P R A – S E .
Câmara Municipal de Guarulhos, em 10 de outubro de 2019.

PROFESSOR JESUS
Presidente

Publicada na Secretaria da Câmara Municipal de Guarulhos e afixada em lugar público de costume, aos dez
dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove.

PAULO RICARDO RODRIGUES ALVES
Secretário de Assuntos Legislativos - Designado

COMUNICADO – PREGÃO 14/2019 (PA 581/19)
Processo Administrativo nº 581/2019
O presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Exmo. Sr. PROFESSOR JESUS, leva ao conhecimento de
todos os interessados que DEFERIU parcialmente impugnação ao Edital de pregão nº 14/2019. Por esta
razão, o Edital foi alterado e, nesta oportunidade, republicado com nova data para sessão pública. Assim,
comunica a todos os interessados que fará realizar reunião pública no dia 30/10/2019, às 10h00min, visando

CÂMARA MUNICIPAL DE
GUARULHOS - CMG

SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
A Comissão de Licitações da Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A, de acordo com o constante no
Processo Administrativo n° 385/2019, torna pública a SUSPENSÃO do Pregão Eletrônico n° 115/2019,
que trata da aquisição e instalação de 05 (cinco) Sistemas IT Médico. Após as adequações necessárias no
edital, deverá ser designada nova data de abertura.

Guarulhos, 15 de outubro de 2019
Renato Elias Marão

Gerente de Compras e Licitações

PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE
GUARULHOS - PROGUARU

ao credenciamento e abertura do procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL (nº 14/2019),
do tipo Menor Preço.
Objeto: Locação de sistema televisivo de monitoramento (CFTV), conforme termo de referência
constante no Anexo I, parte integrante do presente Edital.
Local: Rua João Gonçalves, nº 604, Centro, Guarulhos-SP (favor aguardar na recepção).
Obtenção do Edital: i) na sala da Comissão Permanente de Compras, Licitações e Contratos, 3º andar, sala nº 138,
das 08h às 17h, ou; ii) pelo site http://www.guarulhos.sp.leg.br/ (acessar link “Portal da Transparência” e, dentro
deste, ir na aba “Mais Transparência”) ou ainda; iii) através do e-mail pregao@guarulhos.sp.leg.br (favor colocar
no assunto do e-mail: “Solicita Edital Pregão Presencial nº 14/2019”).

Guarulhos, 15 de outubro de 2019.
PROFESSOR JESUS

Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos

Aviso de Licitação
Processo Administrativo nº 1603/2019
O presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Exmo. Sr. PROFESSOR JESUS, leva ao conhecimento de
todos os interessados que fará realizar reunião pública no dia 04/11/2019, às 10h00min, visando ao
credenciamento e abertura do procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL (nº 15/2019), do
tipo Menor Preço Global.
Objeto: Fornecimento e instalação de paredes de gesso, portas de madeira e rampa de acesso de
madeira, conforme detalhado no Termo de Referência, anexo I do Edital.
Local: Rua João Gonçalves, nº 604, Centro, Guarulhos-SP (favor aguardar na recepção).
Obtenção do Edital: i) na sala da Comissão Permanente de Compras, Licitações e Contratos, 3º andar, sala nº 138,
das 08h às 17h, ou; ii) pelo site http://www.guarulhos.sp.leg.br/ (acessar link “Portal da Transparência” e, dentro
deste, ir na aba “Mais Transparência”) ou ainda; iii) através do e-mail pregao@guarulhos.sp.leg.br (favor colocar
no assunto do e-mail: “Solicita Edital Pregão Presencial nº 15/2019”).

Guarulhos, 15 de outubro de 2019.
PROFESSOR JESUS

Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos
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