
 

DECRETO Nº 35082 
 
de 19 de julho de 2018. 

 
Estabelece normas e procedimentos prévios para 
a celebração de contratos de locação e de 
comodato, bem como de seus aditamentos, 
apostilamentos e rescisões contratuais.  

 
 

GUSTAVO HENRIC COSTA, PREFEITO DA CIDADE DE 
GUARULHOS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso XIV, do artigo 
63, da Lei Orgânica do Município e o que consta no processo administrativo nº 
29576/2018;  

 
 
DECRETA: 
 
 

TÍTULO I 
DISPOSIÇÕES COMUNS AOS CONTRATOS 

 DE LOCAÇÃO E COMODATO 
 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 1º Todo requerimento de locação ou comodato de imóveis deverá 

ser precedido de solicitação assinada pelo Secretário Titular da Pasta Interessada, 
ordenador da despesa, que indicará, através de memorando, direcionado ao 
Departamento de Formalização e Acompanhamento de Contratos - DFAC, as 
especificações do imóvel a ser locado, a finalidade, a região pretendida, o prazo de 
locação e demais características necessárias, justificando, ainda, o interesse público, de 
acordo com o disposto nos artigos 24, inciso X, e 26, da Lei nº 8.666/1993.  

 
Parágrafo único. A Secretaria interessada deverá utilizar o imóvel, 

conservando-o e tomando todas as medidas necessárias para sua conservação e 
manutenção. 

 
Art. 2º Os contratos de locação e comodato deverão ser assinados 

pelo locador, duas testemunhas e pelo Secretário Titular da Pasta interessada, que 
representará o Município. 

 
 
 

CAPÍTULO II 
DOS TERMOS DE COMPROMISSO 

 
Art. 3º Com o intuito de viabilizar a formalização dos contratos de 

locação de imóveis e comodatos, o Departamento de Formalização e Acompanhamento 
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de Contratos, através da assinatura de Termo de Compromisso, concederá prazo para a 
efetiva regularização, que deverá ser ratificado pelo Secretário Titular da pasta 
interessada ou ocupante do imóvel, justificando o interesse público. 

 
Parágrafo único. Findo o prazo concedido e não sendo sanadas as 

ndências, o contrato de locação, após cientificação do proprietário, será rescindido.  
 

Art. 4° Poderão ser objeto do Termo de Compromisso nas novas 
locações: 

I - Planta Aprovada; 
II - Certificado de Conclusão de Obra ou documento equivalente 

emitido pela Prefeitura de Guarulhos; e 
III - Atestado das Instalações elétricas do imóvel, com indicação ou não 

da necessidade do Sistema de Para-raios, conforme a NBR 5419, com a devida Anotação 
de Responsabilidade Técnica – ART. 

Parágrafo único. Na prorrogação ou aditamento: 
I - Certidão Negativa de Tributos Municipais, fornecida pela Prefeitura 

de Guarulhos, ou Certidão Positiva com efeito negativo; e 
II - Cópia do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB vigente e 

adequado à finalidade de uso. 
 
Art. 5º O Departamento de Formalização e Acompanhamento de 

Contratos, poderá, nas novas locações, conceder o prazo de 06 (seis) meses, 
prorrogáveis por igual período. 

Parágrafo único. Nos casos de prorrogação e aditamento do contrato 
será concedido o prazo máximo de 03 (três) meses para sua regularização, não 
prorrogáveis. 

 
 

CAPÍTULO III 
DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE 

 
SEÇÃOI 

DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB) 
 

Art. 6º Será de responsabilidade do proprietário, no primeiro contrato, a 
apresentação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) do imóvel, conforme 
dispõe o Decreto Estadual nº 56.819/2011 e a Lei Complementar Estadual nº 1.257/2015. 

Parágrafo único. Os extintores deverão estar com validade mínima de 
06 (seis) meses, a contar da data da formalização do primeiro contrato. 

 
Art. 7º Após a formalização do contrato a Secretaria ocupante deverá 

providenciar a adequação do AVCB à finalidade do imóvel, bem como, promover a 
atualização ou a sua renovação, durante a vigência do contrato, acostando, para tanto, a 
documentação pertinente ao processo administrativo. 
 

SEÇÃO II 
DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 

 
Art. 8º Durante a vigência contratual e até a entrega definitiva do 
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imóvel será de responsabilidade da Secretaria a conservação e manutenção dos 
equipamentos de segurança, tais como: 
 

I - Extintores de incêndio; 
II - Sinalização de emergência; 
III - Faixas antiderrapantes; 
IV - Corrimão das escadas;  
V - Iluminação de emergências; 
VI - Instalações elétricas, de baixa e média tensão (inspeção técnica); 
VII - Instalações de GLP (inspeção técnica); 
VIII - Sistema de hidrantes e de mangotinhos; 
IX - Grupo motor-gerador; e 
X - Sistema de detecção e alarme de incêndio (inspeção técnica), 

dentre outros. 
 

SEÇÃO III 
DA ACESSIBILIDADE 

 
Art. 9° O imóvel deverá permitir a acessibilidade do munícipe e, 

quando necessário, atender às condições básicas de acessibilidade previstas na Lei 
Federal nº 1.198/2000, como também da NBR 9050 ou outra que esteja em vigor. 

 
Art. 10. Caso o imóvel não atenda às condições previstas no artigo 9º 

deste Decreto a Secretaria interessada deverá indicar previamente, ao Departamento de 
Formalização e Acompanhamento de Contratos, quais adequações serão necessárias. 

 
Art. 11. A Secretaria interessada deverá verificar se os imóveis já 

locados atendem às condições de acessibilidades indicadas no artigo 9º deste Decreto, a 
fim de que, se necessário, sejam adaptados, momento em que deverá anexar, no 
processo administrativo, “layout” e o respectivo memorial descritivo. 

§1º A documentação deverá ser encaminhada pela Secretaria 
interessada ao Departamento de Formalização e Acompanhamento de Contratos, para 
que este inicie as tratativas com o proprietário em conjunto com um representante da 
Secretaria. 

§2º O Departamento poderá em nome da Secretaria, conceder prazo 
para a execução das obras de adaptação. 
 

TÍTULO II 
CONTRATOS DE LOCAÇÃO 

 
CAPÍTULO I 

DA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO IMÓVEL 
 

Art. 12. O Departamento de Formalização e Acompanhamento de 
Contratos solicitará para a primeira contratação do imóvel, estudo à unidade demandante, 
a fim de realizar as adequações necessárias ao imóvel, momento em que poderá solicitar 
apoio às interfaces das unidades. 

§1º As adequações previstas nos relatórios apresentados pelas 
interfaces servirão de subsídios para as negociações com o locador, visando melhores 
condições contratuais.  
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§2º Na eventualidade de as adequações ficarem por conta do 
Município, somente serão efetuadas mediante autorização prévia do proprietário do 
imóvel, que será notificado pelo Departamento de Formalização e Acompanhamento de 
Contratos.  

§3º Sendo necessária a adaptação, o Departamento de Formalização e 
Acompanhamento de Contratos negociará as despesas, com o proprietário, inclusive 
aquelas decorrentes de cabeamento lógico (interno e externo). 

 
Art. 13. As intervenções para a manutenção e conservação do imóvel 

deverão ser informadas no processo de locação, com a indicação do responsável por sua 
execução e pagamento, bem como a renúncia ou eventuais retenções e indenizações que 
delas decorrerem.  

Parágrafo único. O imóvel poderá ser vistoriado a qualquer momento 
pelo Departamento de Formalização e Acompanhamento de Contratos, a fim de atestar 
sua conservação, condições de segurança e adaptação às finalidades contratadas. 
 

CAPÍTULO II 
DO VALOR DA LOCAÇÃO 

 

Art. 14. O valor da locação não poderá ser superior ao valor apurado 
em avaliação mercadológica específica, a qual será elaborada por servidor da 
Administração Pública, devidamente habilitado e qualificado para essa atividade, a serviço 
do Departamento de Formalização e Acompanhamento de Contratos. 

§ 1º O Departamento de Formalização e Acompanhamento de 
Contratos poderá se valer de laudos e perícias para avaliação dos imóveis, elaborados 
pelo CRECI (Conselho Regional de Corretores de Imóveis), como parâmetro para a 
fixação do valor da locação, os quais deverão ser por ele validados. 

§ 2º O Departamento de Formalização e Acompanhamento de 
Contratos – DFAC poderá, também, valer-se de Comissão Avaliadora, formada por um 
servidor da Pasta contratante e dois servidores do próprio Departamento, com habilitação 
comprovada em elaborar laudos e perícias para avaliação do valor de mercado de 
imóveis. 
 

CAPÍTULO III 
DO REAJUSTE CONTRATUAL 

 

Art. 15. O reajuste contratual deverá ocorrer em intervalos nunca 
inferiores a 12 (doze) meses. 

§ 1º Para fins de reajuste, aplica-se o índice previsto no Decreto 
Municipal nº 23.124, de 31 de março de 2005, ou outro equivalente que venha a substituí-
lo. 

§ 2º Independentemente do disposto no parágrafo anterior, deve-se 
buscar a negociação do valor locatício com o proprietário, a fim de atender ao disposto no 
artigo 25, inciso “IV” do presente Decreto.  

 
CAPÍTULO IV 

DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA CONTRATOS NOVOS 
E PRORROGAÇÕES 

Art. 16. O locador (proprietário ou possuidor) deverá, para fins de 
locação, apresentar as seguintes documentações: 
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I - proposta formalizada, contendo o valor do aluguel e demais 
condições pretendidas; 

II - Certidão de Matrícula atualizada, comprovante de propriedade ou 
da sua posse inconteste. Caso o imóvel não possua matrícula no Cartório de Registro de 
Imóveis, deverá ser anexada “declaração de ônus”, para que se comprove que o imóvel 
não possui pendências;  

III - cópia da planta aprovada; 
IV - Certificado de conclusão de obra ou documento equivalente 

emitido pela Prefeitura de Guarulhos; 
V - Certidão de numeração oficial; 
VI - no caso de locador pessoa física: cópias reprográficas 

autenticadas ou simples, acompanhadas do original, do RG e CPF, comprovante de 
endereço, número da conta e agência bancária;  

VII - no caso de locador pessoa jurídica: cópias autenticadas do 
contrato social e alterações, ata da assembléia (se houver), RG, CPF e comprovante de 
endereço dos sócios com poder de representação; e cópia simples do comprovante de 
inscrição e situação cadastral (CNPJ); 

VIII - no caso de representante legal: procuração por instrumento 
público ou particular, com firma reconhecida; cópias do comprovante de residência, RG e 
CPF do procurador, dentre outros que atestem a legitimidade da representação; 

IX - em caso de óbito do proprietário: certidão de óbito autêntica e a 
certidão de inventariança do representante legal do espólio; 

X - Certidão negativa de tributos municipais (imobiliários e mobiliários) 
ou positiva, com efeitos de negativa, fornecida pela Prefeitura de Guarulhos; 

XI - Certidão negativa de débitos, fornecida pelo SAAE ou comprovante 
de inexistência de débitos; 

XII - cópia de uma conta de consumo de água recente; 
XIII - comprovação da inexistência de débitos de energia elétrica, 

fornecida pela prestadora de serviço de energia elétrica; 
XIV - cópia de uma conta de consumo recente fornecida pela 

concessionária do serviço de energia elétrica; 
XV - atestado das instalações elétricas do imóvel, com indicação ou 

não da necessidade do sistema de Para-raios, conforme a norma NBR 5419, com a 
devida Anotação de Responsabilidade Técnica – ART; e 

XVI - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) válido. 
Parágrafo único. No caso do imóvel já ser ocupado pelo Município: 
I - os documentos mencionados nos incisos XI a XIV serão 

dispensados; e 
II - os documentos mencionados nos incisos XV e XVI serão 

providenciados pelo titular da Secretaria que já ocupa o imóvel. 
Art. 17. No caso de os imóveis que possuam estruturas para cargas 

elevadas ou que exijam esforço de acordo com a finalidade, deverão sem prejuízo 
daqueles previstos no artigo 16, apresentarem os seguintes documentos:  

I - Planta de Aprovação; 
II - Planta de Hidráulica; 
III - Planta de Elétrica; 
IV - Planta Estrutural; e 
V - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) vigente.  
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Art. 18. Para os imóveis que possuam elevadores de passageiros, 

cargas ou plataformas deverão, além daqueles previstos nos artigos 16 e 17, 
apresentarem os seguintes documentos:  

I - cópia do Alvará de Instalação e Funcionamento (ou documento que 
substitua); 

II - garantia Técnica do Equipamento; 
III - cópia do Contrato de Manutenção; 
IV - Dossiê Técnico do Equipamento (fornecido pelo fabricante e/ou 

construtor); 
V - cópia dos Manuais do equipamento; e 
VI - cópias dos Laudos de Inspeções. 

 
CAPÍTULO V 

DO PROCEDIMENTO PRÉVIO PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 
 

Art. 19. Em caso de prorrogação do prazo de locação do imóvel, o 
titular da Secretaria ocupante do imóvel deverá, com antecedência mínima de 90 
(noventa) dias do vencimento do contrato, manifestar, no processo administrativo ou por 
memorando, o interesse pela renovação, justificando o interesse público e indicando o 
prazo de vigência pretendido, sob pena de, não o fazendo, ser aberto processo 
administrativo para apurar eventual responsabilidade.  

§1º Após a manifestação do titular da Secretaria, ocupante do imóvel, 
será realizada a vistoria na propriedade com o intuito de apurar o valor mercadológico 
atualizado conforme dispõe o inciso X, do artigo 24, da Lei nº 8666/1993 e o III, do artigo  
25, do presente Decreto. 

§2º Eventuais prejuízos causados ao Erário pela inércia nas 
providências estabelecidas no caput deste artigo ensejarão a abertura do procedimento 
administrativo de sindicância, a fim de apurar eventuais responsabilidades. 

 
Art. 20. Na prorrogação contratual, o valor da locação não poderá 

superar o apurado no laudo de avaliação técnica específica. 
 

Art. 21. Inexistindo interesse em prorrogar o contrato, o titular da 
Secretaria deverá, com a antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias, comunicar 
ao Departamento de Formalização e Acompanhamento de Contratos - DFAC, por 
memorando ou no próprio processo administrativo, a data em que desocupará totalmente 
o imóvel, sob pena de não o fazendo, ser instaurado processo administrativo para apurar 
a responsabilidade. 

 
CAPÍTULO VI 

DO PROCEDIMENTO PARA A DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL 
 

Art. 22. A qualquer momento durante a vigência do contrato, não 
havendo mais interesse na continuidade da locação, o titular da Secretaria ocupante 
deverá manifestar, através de memorando ou no processo administrativo, a data em que 
desocupará totalmente o imóvel. 

§1º O Departamento de Formalização e Acompanhamento de 
Contratos - DFAC comunicará ao locador, com antecedência de 30 (trinta) dias, a data da 
efetiva desocupação e entrega das chaves. 
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§2º A Secretaria ocupante deverá realizar vistoria no local e emitir 
relatório antes da entrega efetiva do imóvel, a fim de indicar as medidas que serão 
adotadas para a entrega do imóvel totalmente limpo, desabitado, sem entulhos ou 
mobiliários, ou seja, nas mesmas condições de limpeza e de estrutura em que foi 
entregue à Municipalidade. 

§3º O relatório de vistoria deverá ser realizado no prazo de 05 (cinco) 
dias e verificará as condições do imóvel, indicando quais os equipamentos que poderão 
ser retirados e aqueles que permanecerão, a fim de evitar prejuízos à Municipalidade. 

 
Art. 23. A Secretaria ocupante deverá garantir a integridade e 

conservação do imóvel até que se realize a devolução definitiva, sob pena de não o 
fazendo, ser aberto processo administrativo de sindicância para apurar eventual 
responsabilidade. 
 

SEÇÃO I 
DA VISTORIA DEFINITIVA PARA A DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL 

 
Art. 24. A vistoria definitiva para a devolução do imóvel deverá ser 

realizada por servidor da Administração Pública, devidamente habilitado, acompanhado 
de representante da Secretaria, ocupante do imóvel, indicado pelo titular da Pasta, 
representantes do Departamento de Formalização e Acompanhamento de Contratos - 
DFAC e do proprietário e/ou seu representante legal. 

§1º Na hipótese de reparação ou indenização de eventuais danos 
causados no imóvel, será acostado, no processo administrativo, relatório com a indicação 
dos itens a serem substituídos ou reparados. 

§2º O relatório deverá conter o memorial de cálculos, planilha de 
orçamento, que utilizará como base a Ata de Registro de Preços de Serviços de 
Manutenção da Prefeitura, tabelas oficiais, como SIURB, dentre outras, sendo ainda 
possível a adoção de cotação do valor médio de mercado. 

§3º As providências orçamentárias para o pagamento das indenizações 
serão de inteira responsabilidade do titular da Secretaria que ocupou o imóvel. 

 
CAPÍTULO VII 

DAS ATRIBUIÇÕES 
 

SEÇÃO I 
DO DEPARTAMENTO DE FORMALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS 

 
Art. 25. Cabe ao Departamento de Formalização e Acompanhamento 

de Contratos - DFAC, da Secretaria da Fazenda: 
I - o acompanhamento da gestão dos contratos de locação, 

formalização, vistoria, execução, incluindo a fase de devolução e entrega do imóvel, 
durante toda a sua vigência, nos termos deste Decreto; 

II - cumprir as formalidades relativas à dispensa de licitação para 
locação de imóveis no âmbito da Prefeitura Municipal, em atendimento ao artigo 26, da 
Lei Federal nº 8.666/93; 

III - apurar o valor locatício do imóvel, através de laudo de avaliação, 
elaborado por servidor habilitado integrante da Administração; 

IV - realizar, a qualquer tempo, durante o prazo de locação, inclusive 
nas datas de prorrogação contratual, como também nas datas de aplicação do índice 
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anual de reajuste, negociações com o proprietário buscando condições mais vantajosas 
do que as inicialmente previstas, a fim de adequar a locação ao interesse público;  

V - encaminhar ofícios, memorandos, dentre outros, a fim de requerer 
que a Pasta, ocupante do imóvel, tome as medidas necessárias para o bom andamento 
dos processos administrativos; 

VI - comunicar a autoridade competente sobre o descumprimento do 
estabelecido no presente Decreto a fim de que se apure eventual responsabilidade; e 

VII - solicitar autorização, por escrito, do locador/proprietário para que a 
Secretaria interessada efetive todas as reformas ou alterações no imóvel, durante o 
período contratual, a fim de evitar o pagamento de indenização. 
 

Art. 26. O Departamento de Formalização e Acompanhamento de 
Contratos - DFAC, para suporte das atividades previstas neste Decreto, contará com 
representantes das seguintes unidades administrativas: 

I - Secretaria de Gestão; 
II - Secretaria de Assuntos Difusos; 
III - Secretaria de Justiça; 
IV - Secretaria de Desenvolvimento Urbano; 
V - Secretaria de Obras; 
VI - Secretaria da Fazenda; 
VII - Secretaria para Assuntos de Segurança Pública; e 
VIII - Secretaria da Saúde. 
Parágrafo único. O Departamento de Formalização e 

Acompanhamento de Contratos - DFAC poderá, sempre que necessário, convocar os 
representantes das Secretarias mencionadas para reuniões que tenham como objetivo 
resolver questões relacionadas às locações de imóveis e comodato. 

 
SEÇÃO II 

DAS SECRETARIAS INTERESSADAS 
 

Art. 27. Compete ao Secretário titular da Pasta:  
I - autorizar e assinar os contratos de locação, termos de prorrogação, 

de reajustes, aditamentos, acordos e rescisão, encaminhados pelo Departamento de 
Formalização e Acompanhamento de Contratos - DFALC, nos termos do Decreto 
Municipal nº 33.857/2016; e 

II - ordenar despesas, conforme dispõe o inciso VII, do artigo 1º, do 
Decreto Municipal nº 21310/2001. 
 

Art. 28. São atribuições da Secretaria interessada:  
I - analisar o imóvel a ser locado em relação à finalidade proposta, 

certificando se este atende as necessidades e condições mínimas de habitação, rede 
elétrica, hidráulica, prestabilidade, dentre outras que se façam necessárias para o uso 
adequado do imóvel; 

II - elaborar as seguintes documentações de ordem orçamentária: 
a) Declaração do Ordenador da Despesa;  
b) Declaração do Impacto Orçamentário; 
c) Cronograma de Desembolso; 
d) Justificativa e Ratificação da dispensa de licitação; e 
e) Nota de Reserva. 
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III - efetivar os pagamentos das contas de consumo, de serviços 
mensais, como as de fornecimento de água, energia elétrica e telefonia, obedecendo ao 
prazo de vigência do contrato; 

IV - adequar o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB do 
imóvel à sua finalidade em até 90 dias após a formalização do contrato, conforme dispõe 
o Decreto Estadual nº 56.819/2011 e a Lei Complementar Estadual nº 1257/2015; 

V - promover as renovações do Auto de Vistoria do Corpo de 
Bombeiros - AVCB, durante toda a vigência do contrato;  

VI - elaborar justificativa detalhada, quando da necessidade de adequar 
e/ou reformar o imóvel, anexando o “layout” e o memorial descritivo das adequações, bem 
como arcar com as despesas necessárias; 

VII - formalizar contrato de manutenção e troca de peças específicas, o 
caso de imóveis que possuam equipamentos, tais como os elencados no inciso VIII, do 
presente artigo, garantindo seu funcionamento em perfeitas condições de uso até a 
efetiva entrega das chaves ao locador; 

VIII - efetuar manutenção preventiva e corretiva de outros 
equipamentos, integrantes do imóvel, apontados na vistoria inicial, tais como:  

a) Bomba d’ água;  
b) Ar condicionado;  
c) Portão automático;  
d) Porta de aço manual e automática;  
e) Gerador de energia; 
f) Porta de vidro;  
g) Aquecedores elétricos;  
h) Aquecedor solar e seus acessórios;  
i) Limpeza de caixa d’água; 
j) Telhado;  
k) Elevador de passageiros, cargas ou plataformas;e 
l) Entre outros equipamentos. 
 
Art. 29. Compete à Secretaria, que ocupa o imóvel, arcar com as 

despesas relacionadas à sua manutenção e conservação, incluindo os reparos prediais e 
reformas necessárias, conforme o artigo 23, da Lei Federal n° 8.245/1991.  

Parágrafo único. É responsabilidade do titular da Pasta, que ocupou o 
imóvel, prover a guarda e conservação do referido imóvel, até a devolução ao proprietário. 

 
Art. 30. Durante a locação, a Secretaria que ocupa o imóvel poderá 

solicitar ao Departamento de Obras de Administração Direta e Manutenção, da Secretaria 
de Obras, os serviços de manutenção, conservação, reparos e reformas que se façam 
necessárias. 

§ 1º As manutenções deverão ser executadas por profissionais 
qualificados e capacitados em suas áreas de atuação.  

§ 2º As despesas relativas à manutenção, reparos e reformas 
decorrerão de dotação específica da Secretaria que ocupa o imóvel.  

§ 3º As contratações de terceiros, para a manutenção do imóvel, 
deverão ser feitas nos moldes da Lei Federal nº 8.666/1993.  
 

SEÇÃO III 
DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
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Art. 31. O titular da Secretaria interessada deverá indicar o servidor 

que atuará como fiscal do contrato, responsável pela fiscalização do cumprimento de 
todos os procedimentos previstos neste Decreto, desde a sua fase inicial até a efetiva 
devolução do imóvel. 

Parágrafo único. A indicação do servidor deverá constar 
obrigatoriamente no contrato de locação. 

 
Art. 32. Caberão ao fiscal as seguintes atribuições: 
I - garantir a adequação e renovação da vigência do AVCB do imóvel 

locado ou cedido em comodato; 
II - garantir a integridade e conservação do imóvel, efetivando a 

manutenção, por meio de vistorias periódicas até a devolução definitiva do imóvel 
(entrega das chaves) ao locador; 

III - realizar as vistorias periódicas, indicando os reparos necessários a 
ser realizados, remetendo uma cópia do Anexo Único deste Decreto, devidamente 
preenchido e assinado pelo Secretário da Pasta ao Departamento de Formalização e 
Acompanhamento de Contratos - DFAC, situação em que poderá solicitar o auxílio de 
profissional habilitado, integrante do quadro de servidores da Administração; e 

IV - prestar aos proprietários, sempre que solicitado, informações sobre 
questões envolvendo orçamento e finanças, especialmente àquelas referentes a 
pagamentos (efetivados, em aberto e suas previsões de pagamento). 

 
Art. 33. Ocorrendo a saída do fiscal, a Secretaria da Pasta interessada 

deverá indicar, no prazo de 10 (dez) dias corridos, outro servidor para que desempenhe a 
mesma atribuição. 

 
Art. 34. O servidor indicado exercerá a atividade de fiscal do contrato 

além de suas atribuições diárias.  
 

TÍTULO III 
CONTRATOS DE COMODATO 

 
Art. 35. Aplica-se ao comodato as regras gerais do contrato de 

locação, dispostas neste Decreto, excetuando-se aquelas referentes à apresentação da 
documentação orçamentária, bem como as relativas à dispensa de licitação, vez que se 
trata de cessão a título gratuito. 

 
Art. 36. Para as prorrogações e aditamento, serão solicitados aos 

proprietários, somente a Certidão de Matrícula Atualizada do imóvel. 
 
Art. 37. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário, em especial o disposto no Decreto Municipal nº 
34679, de 30 de janeiro de 2018. 
 

Guarulhos, 19 de julho de 2018. 
 
 

GUSTAVO HENRIC COSTA 
Prefeito Municipal 
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PETERSON RUAN A. DO C. RAMOS 
Secretário da Fazenda 

 
 
Registrado no Departamento de Relações Administrativas da Secretaria do Governo 
Municipal da Prefeitura do Município de Guarulhos e afixado no lugar público de costume 
aos dezenove dias do mês de julho de dois mil e dezoito. 

 
 

SIMONE RIBEIRO BARNI 
Diretora do Departamento de 

Relações Administrativas em exercício 
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ANEXO ÚNICO 
LAUDO DE VISTORIA 

 
O presente laudo é o resultado da vistoria realizada em ____/____/____, no imóvel 
localizado no seguinte endereço e finalidade: 
________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
  
Este instrumento é parte integrante do contrato de locação firmado entre as partes e deve 
ser encartado ao Processo Administrativo nº _______/____ e que as condições atuais 
encontram-se detalhadamente descritas a seguir: 
 
 – DAS CONDIÇÕES DO IMÓVEL 
 
TIPO DO IMÓVEL: 
TAMANHO DO IMÓVEL: 
NUMERO DE CÔMODOS/ANDARES: 
 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 
 
 – ESTADO GERAL DAS INSTALAÇÕES 
 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
 
 
 

• ENTRADA DE ENERGIA e QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 
Descrição das condições: 

FOTO 1 
 

FOTO 2 
 

FOTO 3 
 

FOTO 4 
 

 
 
 

• TOMADAS E INTERRUPTORES 
Descrição das condições: 

FOTO 1 
 

FOTO 2 
 

FOTO 3 
 

FOTO 4 
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• ILUMINAÇÃO 

Descrição das condições: 

FOTO 1 
 

FOTO 2 
 

FOTO 3 
 

FOTO 4 
 

 
 

 
 
 

• OUTROS APONTAMENTOS 
 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 

• ENTRADA DE ÁGUA e ABASTECIMENTO 
Descrição das condições: 

FOTO 1 
 

FOTO 2 
 

FOTO 3 
 

FOTO 4 
 

 
 
 
 

• TORNEIRAS, CHUVEIROS e LOUÇAS  
Descrição das condições: 

FOTO 1 
 

FOTO 2 
 

FOTO 3 
 

FOTO 4 
 

 
 
 
 

• OUTROS APONTAMENTOS 
 
INSTALAÇÕES PREDIAIS 

• PAREDES E TETO 
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Descrição das condições: 

FOTO 1 
 

FOTO 2 
 

FOTO 3 
 

FOTO 4 
 

 
 
 

• PISO 
Descrição das condições: 
 

FOTO 1 
 

FOTO 2 
 

FOTO 3 
 

FOTO 4 
 

 
 
 
 
• TELHADO 

Descrição das condições: 
 

FOTO 1 
 

FOTO 2 
 

FOTO 3 
 

FOTO 4 
 

 
 
 

• JANELAS, ESQUADRIAS E PORTAS  
Descrição das condições: 
 

FOTO 1 
 

FOTO 2 
 

FOTO 3 
 

FOTO 4 
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• OUTROS APONTAMENTOS 

 
SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO 
Descrição das condições: 
 

FOTO 1 
 

FOTO 2 
 

FOTO 3 
 

FOTO 4 
 

 
 
 
 
 

• OUTROS APONTAMENTOS 
ACESSIBILIDADE 
Descrição das condições: 

FOTO 1 
 

FOTO 2 
 

FOTO 3 
 

FOTO 4 
 

 
CONCLUSÃO: 
________________________________________ 
 
________________________________________ 
 

Assinatura dos responsáveis 
 
 

Servidor xxxxxx – CF. xxxxx  
 

Departamento xxxxxx 
 
 

Servidor xxxxxx – CF. xxxxx  
 

Departamento xxxxxx 
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	PETERSON RUAN A. DO C. RAMOS
	Secretário da Fazenda

