
 GABINETE DO PREFEITO
GILBERTO KASSAB

 DECRETOS
 DECRETO Nº 53.491, DE 23 DE OUTUBRO DE 

2012

Dispõe sobre a criação de escola municipal 
de educação infantil.

GILBERTO KASSAB, Prefeito do Município de São Paulo, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

CONSIDERANDO a necessidade de dar atendimento à de-
manda existente na área de educação infantil,

D E C R E T A:
Art. 1º. Fica criada a Escola Municipal de Educação Infantil 

Porto Nacional, localizada na Rua Porto Nacional, s/nº, Distrito 
de Brasilândia, vinculada à Diretoria Regional de Educação de 
Freguesia/Brasilândia, da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º. As despesas decorrentes da execução deste decreto 
correrão por conta das dotações orçamentárias próprias.

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 23 de 
outubro de 2012, 459º da fundação de São Paulo.

GILBERTO KASSAB, PREFEITO
CÉLIA REGINA GUIDON FALÓTICO, Secretária Municipal 

de Educação
NELSON HERVEY COSTA, Secretário do Governo Municipal
Publicado na Secretaria do Governo Municipal, em 23 de 

outubro de 2012.

DECRETO Nº 53.492, DE 23 DE OUTUBRO DE 
2012

Dispõe sobre a criação de escola municipal 
de educação infantil.

GILBERTO KASSAB, Prefeito do Município de São Paulo, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

CONSIDERANDO a necessidade de dar atendimento à de-
manda existente na área de educação infantil,

D E C R E T A:
Art. 1º. Fica criada a Escola Municipal de Educação Infantil 

Jardim Santa Tereza, localizada na Rua Augusto César Sandino, 
s/nº, Distrito de Brasilândia, vinculada à Diretoria Regional de 
Educação de Freguesia/Brasilândia, da Secretaria Municipal de 
Educação.

Art. 2º. As despesas decorrentes da execução deste decreto 
correrão por conta das dotações orçamentárias próprias.

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 23 de 
outubro de 2012, 459º da fundação de São Paulo.

GILBERTO KASSAB, PREFEITO
CÉLIA REGINA GUIDON FALÓTICO, Secretária Municipal 

de Educação
NELSON HERVEY COSTA, Secretário do Governo Municipal
Publicado na Secretaria do Governo Municipal, em 23 de 

outubro de 2012.

DECRETO Nº 53.493, DE 23 DE OUTUBRO DE 
2012

Abre Crédito Adicional Suplementar de 
R$25.413.144,91, de acordo com a Lei nº 
15.520/12.

GILBERTO KASSAB, Prefeito do Município de São Paulo, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, na con-
formidade da autorização contida na Lei nº 15.520, de 05 de 
janeiro de 2012, e visando possibilitar despesas inerentes às 
atividades das Secretarias,

D E C R E T A:
Artigo 1º - Fica aberto crédito adicional de R$25.413.144,91 

(vinte e cinco milhões quatrocentos e treze mil e cento e qua-
renta e quatro reais e noventa e um centavos), suplementar às 
seguintes dotações do orçamento vigente:
 CÓDIGO  NOME  VALOR
16.17.12.365.1121.2825  Convênios para Operação e Manutenção de CEIs e

Creches
  33903900.00  Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica  74.193,85
18.10.10.302.1111.4103  Oper./Manut. Unidades Hospitalares, Pronto Socorros e

Pronto Atendimento
  44505200.00  Equipamentos e Material Permanente  50.000,00
18.10.10.302.1112.3101  Ampliação e Reforma de Equipamentos de Saúde
  44903900.02  Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  14.700.000,00
25.10.13.391.2310.5989  Restauração de Imóveis Históricos e Reforma de

Museus
  44903900.08  Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  255.853,44
25.10.13.392.2320.5970  Construção, Reforma e Ampliação de Equipamentos e

Centros Culturais
  44905100.08  Obras e Instalações  415.000,00
25.10.13.392.2320.5995  Reforma e Ampliação do Centro Cultural São Paulo
  44905100.00  Obras e Instalações  244.000,00
  44905100.08  Obras e Instalações  656.000,00
42.10.15.122.2610.2365 Administração da Subprefeitura
 33904600.00 Auxílio-Alimentação 4.247,69
47.10.15.122.2610.2365 Administração da Subprefeitura
 33904600.00 Auxílio-Alimentação 4.489,63
56.10.15.122.2610.2365 Administração da Subprefeitura
 33904600.00 Auxílio-Alimentação 4.168,82
58.10.15.122.2610.2365 Administração da Subprefeitura
 33904600.00 Auxílio-Alimentação 5.191,48
98.22.17.451.1230.1231 Obras de Drenagem e Saneamento
 44905100.08 Obras e Instalações 9.000.000,00
   25.413.144,91

Artigo 2º - A cobertura do crédito de que trata o artigo 1º 
far-se-á através de recursos provenientes da anulação parcial, 
em igual importância, das seguintes dotações:
 CÓDIGO  NOME  VALOR
16.17.12.122.2610.2855  Administração da Diretoria Regional de Educação
  33903900.00  Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica  74.193,85
18.10.10.128.1540.2180  Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da

PMSP
  33909300.02  Indenizações e Restituições  238,97
18.10.10.301.1111.4101  Operação e Manutenção de Unidades de Saúde
  33909300.02  Indenizações e Restituições  632.000,00
  44909300.02  Indenizações e restituições  1.166.000,00
18.10.10.301.1111.4130 Operação e Manutenção de Vigilância em Saúde
 33909300.02 Indenizações e Restituições 1.170.000,00
18.10.10.302.1111.4103 Oper./Manut. Unidades Hospitalares, 
  Pronto Socorros e Pronto Atendimento
 33903900.02 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica 10.225.749,29
 44905200.00 Equipamentos e Material Permanente 50.000,00
 44909300.02 Indenizações e restituições 1.506.011,74
25.10.13.391.2310.5989 Restauração de Imóveis Históricos e Reforma de Museus
 44905100.08 Obras e Instalações 285.853,44
25.10.13.392.1320.6424 Programa Municipal de Fomento à Dança - Lei 14.071/05
 33903900.00 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica 244.000,00
25.10.13.392.2320.5970 Construção, Reforma e Ampliação de Equipamentos e 
  Centros Culturais
 44903900.08 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.041.000,00
61.10.15.122.2610.2365 Administração da Subprefeitura
 33904600.00 Auxílio-Alimentação 18.097,62
98.27.18.541.1210.7136 Implantação de Parques Lineares
 44905100.08 Obras e Instalações 8.909.870,54
 44906100.08 Aquisição de Imóveis 90.129,46
   25.413.144,91

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, em 23 de 
outubro de 2012, 459º da fundação de São Paulo.

GILBERTO KASSAB, Prefeito
MAURO RICARDO MACHADO COSTA, Secretário Municipal 

de Finanças
RUBENS CHAMMAS, Secretário Municipal de Planejamento, 

Orçamento e Gestão
RONALDO SOUZA CAMARGO, Secretário Municipal de 

Coordenação das Subprefeituras
CÉLIA REGINA GUIDON FALÓTICO, Secretária Municipal 

de Educação
JANUARIO MONTONE, Secretário Municipal da Saúde
ELTON SANTA FÉ ZACARIAS, Secretário Municipal de Infra-

estrutura Urbana e Obras
CARLOS AUGUSTO MACHADO CALIL, Secretário Municipal 

da Cultura
NELSON HERVEY COSTA, Secretário do Governo Municipal
Publicado na Secretaria do Governo Municipal, em 23 de 

outubro de 2012.

DECRETO Nº 53.494, DE 23 DE OUTUBRO DE 
2012

Dispõe sobre a reorganização da Coor-
denadoria de Gestão de Pessoas, da Se-
cretaria Municipal de Planejamento, Orça-
mento e Gestão, bem como estabelece o 
seu quadro de cargos de provimento em 
comissão.

GILBERTO KASSAB, Prefeito do Município de São Paulo, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

D E C R E T A:
Art. 1º. A Coordenadoria de Gestão de Pessoas, da Secre-

taria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, prevista 
nos Decretos nº 50.813, de 25 de agosto de 2009, nº 51.820, de 
27 de setembro de 2010, e nº 52.464, de 4 de julho de 2011, 
fica reorganizada nos termos deste decreto.

CAPÍTULO I
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Seção I
Da Estrutura Básica
Art. 2º. A Coordenadoria de Gestão de Pessoas - COGEP 

tem a seguinte estrutura básica:
I - Gabinete do Coordenador;
II - Departamento de Recursos Humanos - DERH;
III - Departamento de Saúde do Servidor - DESS;
IV - Departamento de Desenvolvimento Profissional - DDEP;
V - Escola de Formação do Servidor Público Municipal Álva-

ro Liberato Afonso Guerra - EFSPM/SP.
Parágrafo único. Mantida a vinculação institucional com 

a Coordenadoria de Gestão de Pessoas, a Escola de Formação 
do Servidor Público Municipal Álvaro Liberato Afonso Guerra 
vincula-se técnica e operacionalmente à Fundação Paulistana 
de Educação e Tecnologia - FUNDATEC.

Seção II
Do Detalhamento da Estrutura Básica
Subseção I
Do Departamento de Recursos Humanos - DERH
Art. 3º. O Departamento de Recursos Humanos - DERH tem 

a seguinte estrutura:
I - Gabinete do Diretor;
II - Divisão de Gestão de Quadros - DERH-1, com:
a) Seção de Ingresso e Informações Funcionais - DERH-11;
b) Seção de Quadros - DERH-12;
c) Seção de Gestão de Sistemas - DERH-13;
d) Seção de Concursos - DERH-14;
e) Núcleo de Nomeação;
f) Núcleo de Gestão de Prontuários;
III - Divisão de Gestão da Folha de Pagamento - DERH-2, 

com:
a) Seção de Acompanhamento da Folha de Pagamento - 

DERH-21;
b) Seção de Consignações - DERH-22;
c) Seção de Gestão de Sistemas - DERH-23;
d) Seção de Ações Judiciais - DERH-24;

e) Núcleo de Benefícios;
f) Núcleo de Codificação de Estruturas Organizacionais;
g) Núcleo de Pensões;
IV - Divisão de Gestão de Tempo de Serviço e Informações 

- DERH-3, com:
a) Seção de Gestão de Sistemas - DERH-31;
b) Seção de Eventos de Frequência - DERH-32;
c) Seção de Atendimento - DERH-33;
d) Núcleo de Recadastramento;
e) Núcleo de Certificação de Tempo de Serviço e Contri-

buição;
f) Núcleo de Comunicação;
g) Núcleo de Afastamento.
Subseção II
Do Departamento de Saúde do Servidor - DESS
Art. 4º. O Departamento de Saúde do Servidor - DESS tem 

a seguinte estrutura:
I - Gabinete do Diretor;
II - Divisão de Perícia Médica - DESS-1, com:
a) Seção de Aposentadoria - DESS-11;
b) Seção de Readaptação Funcional - DESS-12;
c) Seção de Licenças Médicas - DESS-13;
d) Núcleo de Ingresso;
e) Núcleo de Acidentes e Doenças do Trabalho;
III - Divisão de Epidemiologia e Informação - DESS-2, com:
a) Seção de Apoio Técnico - DESS-21;
b) Seção de Arquivo e Documentação Médica - DESS-22;
c) Núcleo de Epidemiologia e Gestão de Sistemas de In-

formação;
d) Núcleo de Registro;
IV - Divisão de Promoção à Saúde - DESS-3, com:
a) Seção de Segurança e Medicina do Trabalho - DESS-31;
b) Núcleo de Projetos e Educação em Saúde;
c) Núcleo de Orientação e Apoio Profissional;
d) Núcleo de Orientação Terapêutica;
e) Núcleo de Enfermagem;
f) Núcleo de Apoio Técnico;
g) Núcleo de Fonoaudiologia;
V - Supervisão de Apoio à Gestão - DESS-4;
VI - Unidades Regionalizadas de Saúde do Servidor - URs:
a) Unidade Regionalizada de Saúde do Servidor do HSPM 

- UR/HSPM;
b) Unidade Regionalizada de Saúde do Servidor de Santo 

Amaro - UR/SA;
c) Unidade Regionalizada de Saúde do Servidor de São 

Miguel Paulista - UR/MP;
d) Unidade Regionalizada de Saúde do Servidor de Santa-

na-Tucuruvi - UR/ST.
Subseção III
Do Departamento de Desenvolvimento Profissional - DDEP
Art. 5º. O Departamento de Desenvolvimento Profissional - 

DDEP tem a seguinte estrutura:
I - Gabinete do Diretor;
II - Divisão de Gestão de Carreiras - DDEP-1, com:
a) Seção de Gestão de Carreiras - DDEP-11;
b) Núcleo de Gestão de Sistemas;
III - Divisão de Gestão de Programas de Capacitação - 

DDEP-2, com Seção de Desenvolvimento Profissional - DDEP-21;
IV - Divisão de Gestão de Estágios e Convênios - DDEP-3, 

com Seção de Coordenação Geral de Estágios - DDEP-31.
Art. 6º. A Escola de Formação do Servidor Público Municipal 

Álvaro Liberato Afonso Guerra - EFSPM/SP contará com Gabi-
nete do Diretor.

Art. 7º. Os Departamentos de Recursos Humanos, de Saúde 
do Servidor, de Desenvolvimento Profissional e a Escola de 
Formação do Servidor Público Municipal Álvaro Liberato Afonso 
Guerra, contarão, cada um, com Assistência Técnica e Célula de 
Apoio Administrativo.

Art. 8º. As assistências técnicas, as células de apoio ad-
ministrativo e os núcleos não se caracterizam como unidades 
administrativas.

Seção III
Das Atribuições
Art. 9º. A Coordenadoria de Gestão de Pessoas - COGEP 

tem as seguintes atribuições:
I - propor a política municipal de gestão de pessoas da 

Administração Direta;
II - propor, normatizar, orientar e supervisionar as políticas 

de saúde do servidor, mediante ações de prevenção e promoção 
à saúde individual e coletiva;

III - estabelecer a política de manutenção e atualização do 
Quadro de Pessoal da Administração Direta;

IV - propor sistema de monitoramento e avaliação de 
indicadores de desempenho e resultados da área de gestão de 
pessoas, no âmbito da Administração Direta;

V - propor a política de gestão de carreiras, estágio, avalia-
ção de desempenho e concessão de gratificações e benefícios, 
no âmbito da Administração Direta;

VI - estabelecer normas e orientações complementares 
referentes à gestão do quadro funcional, dos eventos da vida 
funcional dos servidores, bem como da concessão de vantagens, 
gratificações e benefícios aos servidores da Administração 
Direta;

VII - estabelecer a política de atendimento a servidores 
públicos municipais e munícipes em assuntos relacionados à 
área de gestão de pessoas;

VIII - promover a articulação com os sindicatos e entidades 
representativas e órgãos de classes dos servidores municipais;

IX - promover o planejamento, o desenvolvimento e a 
implantação de sistemas de informações de pessoal, integrados 
aos já existentes;

X - elaborar estudos para a definição da política salarial 
e de gratificações e benefícios, no âmbito da Administração 
Direta;

XI - dar publicidade aos atos praticados na área de gestão 
de pessoas, instituindo canais de comunicação direta com servi-
dores municipais e munícipes;

XII - responder pela gestão central do sistema informatiza-
do de gestão de pessoas e pela definição da política de acesso 
às informações nele contidas;

XIII - consolidar e manter atualizado conjunto de normas 
legais referentes à área de gestão de pessoas;

XIV - planejar, coordenar, prestar orientação técnica e 
acompanhar, em nível central, as atividades de gestão de pesso-
as da Administração Direta;

XV - estabelecer normas referentes à manutenção, de-
senvolvimento, adequação, padronização e parametrização 
dos eventos relacionados à sua área de atuação, nos sistemas 
informatizados de gestão de pessoas da Administração Direta;

XVI - propor a política municipal de gestão do conhecimen-
to, formação e desenvolvimento de pessoas da Administração 
Direta, de modo a estabelecer e desenvolver a profissionaliza-
ção e a capacitação continuada dos servidores municipais;

XVII - promover o planejamento, o desenvolvimento e a 
implantação do Sistema de Educação à Distância na Adminis-
tração Direta, integrado aos já existentes;

XVIII - promover o acompanhamento dos indicadores de 
desempenho e resultados da área de conhecimento, formação 
e desenvolvimento de pessoas, no âmbito da Administração 
Direta;

XIX - prestar orientação técnica e acompanhar, em nível 
central, as atividades da área de conhecimento, formação e de-
senvolvimento de pessoas, no âmbito da Administração Direta;

XX - propor a celebração de convênios e acordos de co-
operação técnica com escolas de governo, órgãos públicos 
e entidades municipais, estaduais ou federais, instituições 
privadas, nacionais e internacionais, visando a formação e o 
desenvolvimento de pessoas;

XXI - manter intercâmbio com organizações congêneres.
Art. 10. O Departamento de Recursos Humanos - DERH tem 

as seguintes atribuições:
I - definir normas e diretrizes relativas às informações ca-

dastrais dos eventos da vida funcional dos servidores públicos 
municipais, inclusive aquelas relativas ao seu recadastramento 
anual;

II - definir normas e diretrizes relativas ao registro e as-
sentamento de todos os elementos e ocorrências relacionados 
à vida funcional e respectivos deveres e direitos de servidores 
municipais;

III - definir normas e diretrizes relativas aos eventos de 
frequência e contagem de tempo de serviço dos servidores 
públicos municipais;

IV - gerir os quadros de pessoal da Administração Direta;
V - gerir a folha de pagamento da Administração Direta;
VI - gerenciar os recursos financeiros relativos ao pagamen-

to de auxílio-funeral;
VII - subsidiar a política municipal de gestão de pessoas, no 

âmbito da Administração Direta, com dados obtidos por meio 
de pesquisas salariais;

VIII - coordenar, no âmbito da Administração Direta, o 
processo de recadastramento anual do funcionalismo público 
municipal;

IX - gerenciar o cumprimento de normas para o ingresso 
de servidores em cargos de provimento efetivo e em comissão, 
assim como para a contratação de pessoal por tempo deter-
minado para o atendimento de excepcional interesse público;

X - subsidiar a Coordenadoria de Gestão de Pessoas nos 
assuntos pertinentes à política salarial e de concessão de 
gratificações e benefícios, elaborando os impactos financeiros 
daí decorrentes;

XI - orientar os órgãos setoriais na elaboração de relatórios 
de impacto financeiro;

XII - prestar atendimento presencial e permanente aos 
servidores públicos municipais e munícipes nos assuntos perti-
nentes à área de gestão de pessoas;

XIII - planejar, coordenar e gerenciar os concursos públicos, 
no âmbito da Administração Direta;

XIV - normatizar, capacitar, acompanhar e prestar orienta-
ção técnica aos órgãos setoriais da Administração Direta nos 
assuntos relacionados à sua área de atuação;

XV - oferecer subsídio para a defesa da Municipalidade, 
em Juízo ou fora dele, bem como cumprir e orientar os órgãos 
setoriais sobre o cumprimento de decisões judiciais em matéria 
de pessoal da Administração Direta;

XVI - atuar de forma integrada com os órgãos setoriais da 
Administração Direta;

XVII - estabelecer canal permanente de comunicação com o 
Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREM, visan-
do a troca de informações relativas a assuntos previdenciários 
dos servidores ativos e aposentados, bem como dos pensio-
nistas regidos pelo Decreto Lei nº 289, de 7 de junho de 1945.

Art. 11. A Divisão de Gestão de Quadros - DERH-1 tem as 
seguintes atribuições, no âmbito da Administração Direta:

I - promover a realização de concursos públicos e a nomea-
ção dos candidatos aprovados;

II - manter atualizados os quadros de pessoal;
III - propor normas sobre os procedimentos referentes ao 

quadro funcional;
IV - propor normas, capacitar, acompanhar e orientar os ór-

gãos setoriais na movimentação física dos prontuários e na ma-
nutenção do sistema de prontuários dos servidores municipais;

V - propor normas, capacitar, acompanhar e orientar os 
órgãos setoriais no que se refere ao processo de ingresso dos 
candidatos aprovados em concurso público, nomeados para 
o exercício de cargos de provimento efetivo, em comissão e 
contratados por tempo determinado para o atendimento de 
excepcional interesse público;

VI - propor normas, capacitar, acompanhar e orientar os 
órgãos setoriais quanto aos eventos relacionados à sua área 
de atuação;

VII - gerir a base de dados do sistema informatizado de 
gestão de pessoas no tocante à produção de informações ge-
renciais e execução de serviços cadastrais centralizados;

VIII - gerir os cadastros inerentes às atividades de sua 
área de atuação no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas e 
Competências;
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Assinatura Trimestral  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R$ 291,97

Assinatura Semestral  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R$ 556,13

Assinatura Anual  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R$ 1.059,30

Rua da Mooca,1.921 - CEP 03103-902 - Fone (PABX) 2799-9800

Indicadores Econômicos Municipais

(válidos para o exercício de 2012 que tiveram por base o valor acumulado do IPCA de janeiro a 
dezembro de 2011)

1)  TRIBUTOS LANÇADOS EM UFIR, EXCETO IPTU

- Multiplique a quantidade de UFIR (extinta pela Medida Provisória n.º 1973-67, de 26/10/00) por  . . . R$ 2,2799

2)  TRIBUTOS LANÇADOS EM UFM, EXCETO IPTU
- Multiplique a quantidade de UFM (extinta desde 01/01/96) correspondente por. . . . . . . . . . . . . . . R$ 108,66

3)  IPTU LANÇADO EM UFIR

- Multiplique a quantidade de UFIR (extinta pela Medida Provisória 1973-67, de 26/10/00) por.. . . . R$ 1,0641

4)  IPTU LANÇADO EM UFM
- Multiplique a quantidade de UFM (extinta desde 01/01/96) correspondente por. . . . . . . . . . . . . . . . R$ 50,71

5)IPTU – Relativo a 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132.337,6783

6) IPTU – Relativo a 1991   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19.619,0885

7) IPTU – Relativo a 1992   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.375,5295

8) IPCA acumulado de janeiro a dezembro de 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,5%
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IX - analisar e realizar estudos sobre:
a) criação, transformação, transferência e extinção de 

cargos;
b) dimensionamento do quadro de pessoal e sua movi-

mentação;
c) normatização e diretrizes gerais para a realização de 

concursos públicos;
d) política de recrutamento e seleção de pessoas, visando 

seu ingresso nos órgãos da Administração Direta;
X - realizar estudos com vistas à atualização e ao aper-

feiçoamento da legislação de pessoal na sua área de atuação;
XI - realizar estudos visando a consolidação de normas e 

diretrizes gerais para o registro de informações nos sistemas 
informatizados da área de gestão de pessoas, relativamente aos 
eventos e matérias pertinentes à sua área de atuação;

XII - estabelecer procedimentos, capacitar, acompanhar 
e orientar os órgãos setoriais quanto ao cadastro de eventos 
funcionais, dentro de sua área de atuação, no sistema informa-
tizado de gestão de pessoas;

XIII - coordenar e realizar o recrutamento e seleção de ser-
vidores, nos casos de processos seletivos, inclusive aqueles de-
correntes da execução de contrapartidas sob responsabilidade 
da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão;

XIV - expedir certidão negativa de vínculos funcionais;
XV - adotar ações necessárias à manutenção, desenvolvi-

mento, adequação, padronização e parametrização dos eventos 
relacionados à sua área de atuação, nos sistemas informatiza-
dos de gestão de pessoas.

Art. 12. A Divisão de Gestão da Folha de Pagamento - 
DERH-2 tem as seguintes atribuições, no âmbito da Adminis-
tração Direta:

I - gerenciar e monitorar a folha de pagamento de pessoal;
II - propor normas e gerenciar as ações relacionadas ao 

credenciamento de entidades para consignação em folha de 
pagamento;

III - propor normas, capacitar, acompanhar e orientar os 
órgãos setoriais quanto aos direitos e vantagens dos servidores 
públicos municipais e demais matérias pertinentes à sua área 
de atuação;

IV - gerir os cadastros inerentes às atividades de sua área 
de atuação no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas e 
Competências;

V - realizar estudos visando a atualização e o aperfeiçoa-
mento da legislação de pessoal na sua área de atuação;

VI - realizar estudos com vistas à consolidação de normas 
e diretrizes gerais para o registro de informações nos sistemas 
informatizados da área de gestão de pessoas, relativamente aos 
eventos e matérias pertinentes à sua área de atuação;

VII - promover estudos, criar indicadores e analisar as va-
riações mensais da folha de pagamento de pessoal, elaborando 
relatórios gerenciais;

VIII - adotar medidas pertinentes ao ressarcimento do 
erário público, bem como as decorrentes da inclusão, em folha 
de pagamento, de descontos obrigatórios e facultativos, bem 
como os decorrentes de cumprimento de decisões judiciais e os 
relativos a pensões alimentícias;

IX - fornecer dados relativos a aposentadorias e às pensões 
regidas pelo Decreto Lei nº 289, de 1945, ao Instituto de Pre-
vidência Municipal de São Paulo - IPREM, até a conclusão das 
medidas previstas na Lei nº 13.973, de 12 de maio de 2.005, e 
alterações posteriores;

X - adotar ações necessárias à manutenção, desenvolvi-
mento, adequação, padronização e parametrização dos eventos 
relacionados à sua área de atuação nos sistemas informatiza-
dos de gestão de pessoas.

Art. 13. A Divisão de Gestão de Tempo de Serviço e Infor-
mações - DERH-3 tem as seguintes atribuições, no âmbito da 
Administração Direta:

I - propor normas, capacitar, acompanhar e orientar os 
órgãos setoriais quanto aos eventos de afastamento, averbação 
de tempo extramunicipal e municipal, férias, comunicação de 
faltas, licenças diversas e os relacionados à contagem de tempo 
de serviço para fins de crescimento na carreira, adicional por 
tempo de serviço, concursos de ingresso e remoção, integração 
dos servidores municipais e demais matérias pertinentes à sua 
área de atuação;

II - coordenar o processo de recadastramento anual dos 
servidores municipais;

III - gerir o cadastro de servidores municipais afastados 
para prestar serviços em outros órgãos e de empregados públi-
cos cedidos para a Administração Direta e demais modalidades 
de afastamento;

IV - gerir os cadastros inerentes às atividades de sua área 
de atuação no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas e 
Competências;

V - realizar estudos com vistas à atualização e ao aperfei-
çoamento da legislação de pessoal, na sua área de atuação;

VI - realizar estudos visando a consolidação de normas e 
diretrizes gerais para o registro de informações nos sistemas 
informatizados da área de gestão de pessoas, relativamente aos 
eventos e matérias pertinentes à sua área de atuação;

VII - prestar informações aos servidores e munícipes nos as-
suntos pertinentes à área de gestão de pessoas por intermédio 
dos canais de comunicação existentes;

VIII - efetuar o atendimento presencial e permanente aos 
servidores e munícipes nos assuntos pertinentes à área de 
gestão de pessoas;

IX - adotar ações necessárias à manutenção, desenvolvi-
mento, adequação, padronização e parametrização dos eventos 
relacionados à sua área de atuação, nos sistemas informatiza-
dos de gestão de pessoas;

X - expedir certidão de tempo de serviço, bem como for-
necer subsídios para a expedição de certidão de tempo de 
contribuição.

Art. 14. O Departamento de Saúde do Servidor - DESS tem 
as seguintes atribuições:

I - coordenar a execução das políticas na área de saúde 
do servidor, através de ações periciais, de prevenção e de pro-
moção à saúde, visando a melhoria da qualidade de vida dos 
servidores municipais;

II - coordenar ações de vigilância em saúde, mediante es-
tudos e análises epidemiológicas sobre a saúde dos servidores 
municipais;

III - coordenar, em conjunto com o Departamento de Recur-
sos Humanos, as ações decorrentes do ingresso de candidatos 
ao serviço público municipal, após aprovação nos concursos 
públicos realizados no âmbito da Administração Direta;

IV - coordenar as ações desenvolvidas no âmbito das Uni-
dades Regionalizadas de Saúde do Servidor - URs;

V - definir normas e diretrizes relativas ao registro e as-
sentamento, em prontuário médico pericial, sob sua gestão, 
de todos os elementos e ocorrências relacionados à saúde do 
servidor;

VI - elaborar pareceres e prestar orientação técnica e jurídi-
ca aos profissionais que atuam no Departamento e aos demais 
órgãos da Administração Direta;

VII - normatizar ações e procedimentos na área de saúde 
do servidor e orientar os órgãos setoriais da Administração 
Direta sobre a aplicação da legislação pertinente;

VIII - promover ações para a adoção de uma cultura de 
saúde no trabalho, no âmbito da Prefeitura do Município de 
São Paulo;

IX - articular e integrar as ações periciais e de prevenção 
e promoção à saúde com as áreas e órgãos responsáveis por 
ações de assistência e reparação da saúde dos servidores, 
particularmente com o Hospital do Servidor Público Municipal 
- HSPM;

X - orientar a implementação de melhorias no ambiente 
e nas condições laborais, visando reduzir o adoecimento no 
trabalho e ampliar a promoção da saúde;

XI - orientar os servidores e os usuários do Departamento 
nos assuntos afetos à sua área de atuação;

XII - acompanhar e oferecer subsídios relacionados com 
as atribuições do Departamento para atualização da legislação 
pertinente;

XIII - acompanhar e subsidiar os processos de elaboração, 
implementação, acompanhamento e avaliação dos serviços, 
projetos e programas desenvolvidos no âmbito do Departa-
mento.

Art. 15. A Divisão de Perícia Médica - DESS-1 tem as se-
guintes atribuições:

I - realizar exame médico admissional nos aprovados em 
concurso público;

II - realizar avaliação para fins de caracterização de defici-
ência em candidatos aprovados em concursos públicos;

III - realizar perícia médica para concessão de licenças para 
tratamento de saúde do próprio servidor, por doença em pessoa 
da família, licença à gestante, por acidente de trabalho e por 
doença profissional ou do trabalho;

IV - realizar avaliação de capacidade laborativa em servido-
res municipais e nos casos encaminhados por decisão judicial;

V - decidir sobre a necessidade de readaptação funcional, 
avaliação de cota de acessibilidade ou aposentadoria por inva-
lidez do servidor;

VI - estabelecer nexo técnico nos casos de acidente de 
trabalho ou doença do trabalho;

VII - avaliar as solicitações de isenção de contribuição pre-
videnciária e de imposto de renda, de pensão mensal, salário-
família e curatela;

VIII - registrar, no sistema informatizado de gestão de pes-
soas, as ações e resultados das perícias realizadas;

IX - normatizar diretrizes técnicas e de atendimento na 
área de perícia médica;

X - normatizar, acompanhar e orientar os órgãos setoriais 
sobre a aplicação da legislação pertinente;

XI - apreciar e decidir os pedidos de reconsideração apre-
sentados contra decisões que indeferirem solicitações de licen-
ças médicas.

Art. 16. A Divisão de Epidemiologia e Informação - DESS-2 
tem as seguintes atribuições:

I - prestar informações e fornecer cópias de documentos 
contidos no prontuário médico pericial dos servidores munici-
pais a outros órgãos públicos, privados e ao próprio servidor, 
nos termos da legislação em vigor;

II - fornecer cópias de laudos médicos para fins de quitação 
da casa própria, recebimento de seguros diversos e isenção de 
pagamento de tarifas em transportes públicos, bem como ou-
tros laudos que se relacionem com a saúde do servidor;

III - produzir informes relativos aos serviços prestados pelo 
Departamento aos servidores e órgãos setoriais;

IV - produzir e distribuir, periodicamente, boletins com 
informações epidemiológicas e de saúde relacionadas aos servi-
dores da Administração Direta;

V - tratar e analisar dados epidemiológicos originados 
dos serviços e atividades do Departamento, subsidiando ações 
gerenciais;

VI - manter, atualizar e aperfeiçoar o sistema de informa-
ções em saúde do servidor nos respectivos sistemas informa-
tizados em uso;

VII - gerir a guarda e movimentação dos prontuários médi-
cos periciais dos servidores;

VIII - estabelecer canal de comunicação regular com os 
usuários do Departamento por meio do Serviço de Atendimento 
ao Usuário - SAU;

IX - gerenciar a elaboração, a implantação e o acompanha-
mento de programas e projetos relacionados aos processos de 
informatização das atividades do Departamento;

X - gerenciar as atividades de recepção e atendimento ao 
público;

XI - dar suporte na área de informática aos servidores do 
Departamento, tanto na unidade central quanto nas regiona-
lizadas;

XII - manter atualizado o Manual de Legislação e Procedi-
mentos do Departamento, disponibilizando-o também por meio 
eletrônico;

XIII - providenciar a retificação de licenças médicas que 
tenham sobreposição de períodos com outra licença médica e 
com outros eventos funcionais.

Art. 17. A Divisão de Promoção à Saúde - DESS-3 tem as 
seguintes atribuições:

I - realizar exames médicos periódicos dos servidores muni-
cipais, de acordo com programas e projetos desenvolvidos pelo 
Departamento;

II - registrar, no sistema informatizado de gestão de pesso-
as, os resultados dos exames e ações de promoção realizadas;

III - atender e orientar os servidores municipais readap-
tados ou com alteração ou restrição de função, prestando as 
informações necessárias à sua reinserção no trabalho em face 
das novas condições, assim como orientar a respectiva chefia;

IV - avaliar, orientar e acompanhar servidores acometidos 
de transtornos mentais;

V - acompanhar e orientar os servidores em licenças médi-
cas prolongadas, visando possibilitar sua reinserção no traba-
lho, assim como orientar a respectiva chefia;

VI - orientar as unidades municipais no cumprimento das 
normas relativas à concessão, manutenção e cessação dos 
adicionais de insalubridade e periculosidade;

VII - normatizar e avaliar atividades e ambientes de traba-
lho, para fins de insalubridade e periculosidade;

VIII - normatizar, acompanhar e orientar os órgãos setoriais 
sobre a aplicação da legislação pertinente;

IX - planejar e desenvolver programas e projetos voltados 
às ações educativas e preventivas direcionadas à promoção da 
saúde do servidor;

X - apreciar e decidir os recursos interpostos contra deci-
sões proferidas nas solicitações de concessão de adicional de 
insalubridade ou periculosidade;

XI - orientar a implantação de Comissão Interna de Preven-
ção de Acidentes - CIPA nos órgãos da Administração Direta;

XII - planejar e coordenar os cursos de formação de mem-
bros de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA da 
Administração Direta.

Art. 18. A Supervisão de Apoio à Gestão - DESS-4 tem as 
seguintes atribuições:

I - dar suporte e infraestrutura física e material para o de-
senvolvimento das atividades do Departamento;

II - realizar cotações de preços, produtos e serviços para 
requisições de compras e prestações de serviços;

III - acompanhar e executar serviços de manutenção estru-
tural, tanto da unidade central quanto das regionalizadas;

IV - controlar e cuidar dos bens móveis patrimoniais, tanto 
da unidade central quanto das regionalizadas;

V - receber e encaminhar documentos e processos;
VI - gerenciar e supervisionar a execução dos contratos de 

serviços terceirizados;
VII - gerenciar as atividades de protocolo do Departamento;
VIII - participar da elaboração e gerenciar o Orçamento 

Programa Anual do Departamento;
IX - solicitar, armazenar, controlar e distribuir materiais de 

consumo e equipamentos para o Departamento e para as Uni-
dades Regionalizadas - URs de Saúde do Servidor.

Art. 19. As Unidades Regionalizadas de Saúde do Servidor - 
URs têm as seguintes atribuições:

I - exercer as atividades e serviços do Departamento, bem 
como desenvolver projetos e programas, de forma regionaliza-
da, com vistas a agilizar o atendimento ao servidor municipal;

II - realizar atividades periciais para a concessão de licença 
médica e licença documental, bem como para fins de acidente 
de trabalho e de avaliação de capacidade laborativa;

III - submeter ao Departamento as solicitações de rea-
daptação funcional, aposentadoria por invalidez e avaliação 
especializada;

IV - gerir a guarda e movimentação dos prontuários mé-
dicos dos servidores pertencentes à respectiva área de abran-
gência.

Art. 20. O Departamento de Desenvolvimento Profissional - 
DDEP tem as seguintes atribuições:

I - gerenciar a execução da política municipal de gestão do 
conhecimento, formação e desenvolvimento de pessoas no âm-
bito da Administração Direta, em consonância com os princípios 
estabelecidos na política municipal de gestão de pessoas;

II - coordenar e desencadear processos para a celebração 
de convênios e acordos de cooperação técnica, pertinentes à 
capacitação e desenvolvimento de novas competências para os 
servidores municipais;

III - gerenciar e empreender as ações necessárias à norma-
tização e operacionalização dos mecanismos de avaliação de 
desempenho, crescimento nas carreiras e concessão de gratifi-
cações e benefícios;

IV - coordenar e acompanhar os eventos de crescimento 
nas carreiras, promovendo as ações necessárias perante os 
órgãos setoriais;

V - promover a instituição de sistemas de gestão de car-
reiras, avaliação de desempenho e concessão de gratificações 
e benefícios;

VI - elaborar, propor e gerenciar a execução da política de 
estágio no âmbito da Administração Direta;

VII - gerenciar e empreender as ações necessárias à norma-
tização e operacionalização dos mecanismos de estágio;

VIII - promover o aprimoramento da instituição de sistemas 
de estágio;

IX - administrar as contrapartidas sob responsabilidade da 
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, no 
que diz respeito à concessão de bolsas de estudos a servidores 
municipais;

X - normatizar, capacitar, acompanhar e orientar os órgãos 
setoriais sobre os assuntos relacionados à área de atuação;

XI - atuar de forma integrada com os órgãos setoriais da 
Administração Direta.

Art. 21. A Divisão de Gestão de Carreiras - DDEP-1 tem as 
seguintes atribuições:

I - gerir os planos de carreiras da Administração Direta;
II - proceder à análise de carreiras, cargos e funções com 

vistas às suas reformulações;
III - propor e avaliar os critérios de crescimento nas car-

reiras;
IV - coordenar e acompanhar os eventos relativos à promo-

ção por merecimento, promoção por antiguidade, progressão 
funcional e à promoção nas carreiras, de acordo com as normas 
legais vigentes;

V - coordenar, acompanhar e orientar as ações pertinentes 
à sistemática de avaliação de desempenho dos servidores da 
Administração Direta;

VI - realizar estudos referentes à concessão de gratificações 
e benefícios aos servidores da Administração Direta;

VII - promover a capacitação periódica de gestores para 
aplicação das ações relativas à avaliação de desempenho;

VIII - gerir os cadastros inerentes às atividades de sua 
área de atuação no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas e 
Competências;

IX - realizar estudos visando à consolidação de normas e 
diretrizes gerais para o registro de informações nos sistemas 
informatizados da área de gestão de pessoas da Administração 
Direta, nos eventos relacionados à sua área de atuação;

X - propor normas, capacitar, acompanhar e orientar os ór-
gãos setoriais nos assuntos relacionados à sua área de atuação;

XI - adotar ações necessárias à manutenção, desenvolvi-
mento, adequação, padronização e parametrização dos eventos 
relacionados à sua área de atuação nos sistemas informatiza-
dos de gestão de pessoas da Administração Direta.

Art. 22. A Divisão de Gestão de Programas de Capacitação 
- DDEP-2 tem as seguintes atribuições:

I - implantar a política municipal de gestão do conhecimen-
to, formação e desenvolvimento de pessoas da Administração 
Direta, em consonância com os princípios estabelecidos na 
política municipal de gestão de pessoas;

II - incentivar o aprimoramento, a capacitação e a atualiza-
ção do servidor público municipal;

III - orientar os órgãos setoriais na elaboração do plane-
jamento pertinente à gestão do conhecimento, formação e de-
senvolvimento de pessoas, no âmbito da Administração Direta;

IV - definir e orientar a estruturação e gestão do banco 
de conhecimentos e competências dos servidores da Adminis-
tração Direta, integrado ao sistema informatizado de gestão 
de pessoas;

V - normatizar, acompanhar e orientar os órgãos setoriais 
sobre a aplicação da legislação pertinente a conhecimento, 
formação e desenvolvimento de pessoas;

VI - promover programas de ensino presencial e à distância 
em todos os níveis de ensino e de educação continuada para os 
servidores municipais que atuam no âmbito da Administração 
Direta;

VII - realizar estudos e pesquisas para a permanente atu-
alização e o desenvolvimento de métodos e técnicas de capa-
citação;

VIII - propor a realização de cursos de formação sob medi-
da para demandas específicas de capacitação de servidores dos 
diversos órgãos municipais;

IX - acompanhar e monitorar as ações de capacitação pro-
postas no âmbito da Administração Direta;

X - gerenciar programas de formação e desenvolvimento de 
pessoas no âmbito da Administração Direta;

XI - definir e validar as ações de capacitação propostas no 
âmbito da Administração Direta, com vistas ao desenvolvimen-
to profissional dos servidores municipais;

XII - analisar a adequação dos conteúdos dos programas de 
capacitação às reais necessidades da organização, visando dar 
efetividade ao princípio constitucional da eficiência da Adminis-
tração Pública Municipal e de valorização do servidor público;

XIII - prestar orientação técnica à Escola de Formação do 
Servidor Público Municipal Álvaro Liberato Afonso Guerra, na 
formulação de programas de capacitação, formação e desenvol-
vimento de pessoas;

XIV - gerir os cadastros inerentes às atividades de sua 
área de atuação no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas e 
Competências;

XV - realizar estudos visando a consolidação de normas e 
diretrizes gerais para o registro de informações nos sistemas 
informatizados da área de gestão de pessoas da Administração 
Direta, nos eventos relacionados à sua área de atuação;

XVI - propor normas, capacitar, acompanhar e orientar 
os órgãos setoriais nos assuntos relacionados à sua área de 
atuação;

XVII - adotar ações necessárias à manutenção, desenvolvi-
mento, adequação, padronização e parametrização dos eventos 
relacionados à sua área de atuação nos sistemas informatiza-
dos de gestão de pessoas da Administração Direta.

Art. 23. A Divisão de Gestão de Estágios e Convênios - 
DDEP-3 tem as seguintes atribuições:

I - gerenciar as ações relacionadas à política de estágios da 
Administração Direta;

II - gerir o quadro de vagas para contratação de estagiários 
na Prefeitura do Município de São Paulo, visando o preenchi-
mento, remanejamento das vagas e o dimensionamento da 
necessidade, capacidade e modalidade de estágio curricular;

III - acompanhar e orientar a elaboração de planos de es-
tágio curricular compatíveis com o conteúdo programático dos 
respectivos cursos;

IV - gerir os convênios firmados com instituições de ensino 
responsáveis pelo aprimoramento técnico-profissional dos 
estudantes;

V - propor a contratação de agente de integração para a 
operacionalização das ações afetas ao Sistema de Estágios da 
Prefeitura do Município de São Paulo;

VI - gerir convênios pertinentes à capacitação e desenvol-
vimento de novas competências para servidores municipais e 
seus dependentes;

VII - gerir os cadastros inerentes às atividades de sua 
área de atuação no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas e 
Competências;

VIII - realizar estudos visando a consolidação de normas 
e diretrizes gerais para o registro de informações nos sistemas 
informatizados da área de gestão de pessoas da Administração 
Direta, relativamente aos eventos e matérias pertinentes à sua 
área de atuação;

IX - propor normas, capacitar, acompanhar e orientar os ór-
gãos setoriais nos assuntos relacionados à sua área de atuação;

X - adotar ações necessárias à manutenção, desenvolvi-
mento, adequação, padronização e parametrização dos eventos 
relacionados à sua área de atuação nos sistemas informatiza-
dos de gestão de pessoas da Administração Direta.
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SUBPREFEITURA– ARICANDUVA/ FORMOSA/ CARRÃO
Subprefeito: Jorge Augusto Leme 
Rua Atucuri, 699 – Vila Carrão – PABX: 3396-0800 – Vila Carrão
E-MAIL: aricanduva@prefeitura.sp.gov.br

SUBPREFEITURA - BUTANTÃ 
Subprefeito: Daniel Barbosa Rodrigueiro
RUA Ulpianos da Costa Manso, 201 - PABX: 3397-4600 – Jd.Peri-Peri 
E-MAIL: butanta@prefeitura.sp.gov.br 

SUBPREFEITURA – CAMPO LIMPO 
Subprefeito: Trajano Conrado Carneiro Neto
Rua Nossa Senhora do Bom Conselho, n.º 59, 65 - Tel.: 3397-0500 –
Jardim Laranjal 
E-MAIL: campolimpo@prefeitura.sp.gov.br 

SUBPREFEITURA – CASA VERDE / CACHOEIRINHA
Subprefeito: Airton Nobre de Mello 
Av. Ordem de Progresso, 1001 - Tel.: 2813-3250 – Casa Verde 
E-MAIL: casaverde@prefeitura.sp.gov.br 

SUBPREFEITURA – CIDADE ADEMAR 
Subprefeito: Carlos Roberto Albertin
Av. Yervant Kissajikian, 416 - PABX: 5670-7000 – Cidade Ademar 
E-MAIL: cidadeademar@prefeitura.sp.gov.br 

SUBPREFEITURA – CIDADE TIRADENTES 
Subprefeito: Paulo Regis Salgado
Estrada do Iguatemi, 2.751 - Tel.: 3396-0000 – Cidade Tiradentes 
E-MAIL: tiradentes@prefeitura.sp.gov.br 

SUBPREFEITURA – ERMELINO MATARAZZO 
Subprefeito: Antonio Sergio Palazzi 
Av. São Miguel, 5.550 - Tel.: 2048-6585 – E. Matarazzo 
E-MAIL: ermelinomatarazzo@prefeitura.sp.gov.br 

SUBPREFEITURA – FREGUESIA / BRASILÂNDIA 
Subprefeito: Valdir Suzano 
Rua João Marcelino Branco, 95 - PABX: 3981-5000 – V. Nova Cachoeirinha 
E-MAIL: freguesia@prefeitura.sp.gov.br 

SUBPREFEITURA – GUAIANASES 
Subprefeito: Saint Clair da Rocha Coutinho Sobrinho 
Estrada Itaquera Guaianases, 2.565 - PABX: 2557-7099 – Guaianases 
E-MAIL: guaianazes@prefeitura.sp.gov.br 

SUBPREFEITURA – IPIRANGA 
Subprefeito: Danilo Antão Fernandes
Rua Lino Coutinho, 444 - PABX: 2808-3600 – Ipiranga 
E-MAIL: ipiranga@prefeitura.sp.gov.br 

SUBPREFEITURA – ITAIM PAULISTA 
Subprefeito: João dos Santos de Souza 
Av. Marechal Tito, 3.012 - PABX: 2561-6064 – Itaim Paulista 
E-MAIL: itaimpaulista@prefeitura.sp.gov.br 

SUBPREFEITURA – ITAQUERA
Subprefeito: Paulo Cesar Máximo 
Rua Augusto Carlos Baumann, 851 - PABX: 2944-6555 – Itaquera 
E-MAIL: itaquera@prefeitura.sp.gov.br 

SUBPREFEITURA – JABAQUARA 
Subprefeito: Roberto Ney Campanha Marciano
Av. Eng. Armando de Arruda Pereira, 2.314 - PABX: 3397-3200 – Jabaquara 
E-MAIL: jabaquara@prefeitura.sp.gov.br 

SUBPREFEITURA – JAÇANÃ / TREMEMBÉ 
Subprefeito: Izaul Segala Junior 
Av. Luiz Stramatis, 300 - Tel.: 3397-1000 – Jaçanã 
E-MAIL: tremembe@prefeitura.sp.gov.br 

SUBPREFEITURA – LAPA 
Subprefeito: Ailton Araujo Brandão
Rua Guaicurus, 1.000 - Tel.: 3396-7500 – Lapa 
E-MAIL: lapa@prefeitura.sp.gov.br 

SUBPREFEITURA – M’ BOI MIRIM 
Subprefeito: Edilberto Ferreira Beto Mendes 
Av. Guarapiranga, 1.265 - PABX: 3396-8400 – Parque Alves de Lima 
E-MAIL: mboimirim@prefeitura.sp.gov.br 

SUBPREFEITURA – MOOCA 
Subprefeito: Sergio Carlos Filho 
Rua Taquari, 549 - PABX: 2292-2122 – Moóca 
E-MAIL: mooca@prefeitura.sp.gov.br 

SUBPREFEITURA – PARELHEIROS
Subprefeita: Vitoria Brasília de Souza Lima 
Av. Sadamu Inoue, 5252 - PABX: 5926-6500 – Jardim dos Alamos 
E-MAIL: parelheiros@prefeitura.sp.gov.br 

SUBPREFEITURA – PENHA
Subprefeito: Eduardo José Felix de Oliveira 
Rua Candapuí, 492 - PABX: 3397-5100 – Vila Marieta 
E-MAIL: penha@prefeitura.sp.gov.br 

SUBPREFEITURA – PERUS 
Subprefeito: Eliseu Leite Moraes
Rua Ylídio Figueiredo, 349 - PABX: 3396-8600 – V. Nova Perus 
E-MAIL: perus@prefeitura.sp.gov.br 

SUBPREFEITURA – PINHEIROS 
Subprefeito: Sergio Teixeira Alves 
Av. Nações Unidas, 7.123 - Tel: 3095-9595 – Pinheiros 
E-MAIL: pinheiros@prefeitura.sp.gov.br 

SUBPREFEITURA – PIRITUBA/JARAGUÁ
Subprefeito: Márcio de Campos Verde 
Rua Luis Carneiro, 193 - PABX: 3993-6844 – Pirituba 
E-MAIL: pirituba@prefeitura.sp.gov.br 

SUBPREFEITURA – SANTANA / TUCURUVI
Subprefeito: José Francisco Giannoni
Av. Tucuruvi, 808 -PABX: 2987-3844 – Santana 
E-MAIL: santana@prefeitura.sp.gov.br 

SUBPREFEITURA – SANTO AMARO
Subprefeito: Roberto Costa 
Pça. Floriano Peixoto, 54 - PABX: 3396-6100 – Santo Amaro 
E-MAIL: santoamaro@prefeitura.sp.gov.br 

SUBPREFEITURA – SÃO MATEUS
Subprefeito: José Guerra Júnior 
Av. Ragueb Chohfi, 1400 - Tel.: 3397-1100 – Pq. São Lourenço 
E-MAIL: saomateus@prefeitura.sp.gov.br 

SUBPREFEITURA – SÃO MIGUEL
Subprefeito: Luiz Massao Kita 
Rua Ana Flora Pinheiro de Souza, 76 - Tel.: 2297-9200 – Jacuí 
E-MAIL: saomiguelpaulista@prefeitura.sp.gov.br 

SUBPREFEITURA – SÉ
Subprefeito: Nevoral Alves Bucheroni 
Rua Alvares Penteado, 49/53 - PABX: 3397-1200 – Centro 
E-MAIL: se@prefeitura.sp.gov.br 

SUBPREFEITURA – CAPELA DO SOCORRO 
Subprefeito: Marco Antonio Augusto 
RUA Cassiano dos Santos, 499 - PABX: 3397-2700 – Jd. Clipe 
E-MAIL: capeladosocorro@prefeitura.sp.gov.br 

SUBPREFEITURA – VILA MARIA / VILA GUILHERME
Subprefeito: José Luiz Sanches Verardino 
Rua General Mendes, 111 - PABX: 2967 8100 – Vila Maria Alta 
E-MAIL: vilamaria@prefeitura.sp.gov.br 

SUBPREFEITURA – VILA MARIANA 
Subprefeito: Manoel Antônio da Silva Araújo 
Rua José de Magalhães, 450 - PABX: 3397-4100 – Vila Mariana 
E-MAIL: vilamariana@prefeitura.sp.gov.br 

SUBPREFEITURA – VILA PRUDENTE / SAPOPEMBA 
Subprefeito: Roberto Alves dos Santos 
Av. do Oratório, 172 - PABX: 3397-0800 – Vila Prudente 
E-MAIL: vilaprudente@prefeitura.sp.gov.br 
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Assistente Técnico II 

- Divisão de Gestão de 
Quadros  

- Divisão de Gestão da  

Folha de Pagamento 

-  Divisão de Gestão de 
Tempo de Serviço e 
Informações 

DAS-11 3 PP-I Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, dentre servidores 
municipais portadores de 
diploma de nível superior. 

Assistente Técnico II 

- Divisão de Gestão de 
Quadros  

- Divisão de Gestão da Folha  

de Pagamento 

- Divisão de Gestão de Tempo 
de Serviço e Informações 

DAS-11 3 PP-I Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, dentre servidores 
municipais portadores de 
diploma de nível superior. 

Coordenador 

- Gabinete do Diretor 

DAS-10 1 PP-I Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, dentre servidores 
municipais preferentemente 
portadores de diploma de nível 
superior. 

Coordenador 

- Gabinete do Diretor 

DAS-10 1 PP-I Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, dentre servidores 
municipais preferentemente 
portadores de diploma de nível 
superior. 

Chefe de Seção Técnica 

- Seção Técnica de Ingresso 

- Seção Técnica de Quadros 

- Seção Técnica de 
Instrução 

           - Divisão de Gestão 
de Quadros  

DAS-10 3 PP-I Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, dentre  
servidores municipais 
preferentemente portadores de 
diploma de nível superior. 

Chefe de Seção Técnica 

- Seção de Ingresso e 
Informações Funcionais  

- Seção de Quadros 

- Seção de Gestão de 
Sistemas 

           - Divisão de Gestão de 
Quadros  

DAS-10 3 PP-I Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, dentre  
servidores municipais 
preferentemente portadores de 
diploma de nível superior. 

Chefe de Seção Técnica 

- Seção Técnica de 
Concursos de Ingresso e 
Acesso, da  Divisão de 
Gestão de Carreiras e 
Estágios 

DAS-10 1 PP-I Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, dentre servidores 
municipais preferentemente 
portadores de diploma de nível 
superior. 

Chefe de Seção Técnica 

- Seção de Concursos , da        
Divisão de Gestão de Quadros 

DAS-10 1 PP-I Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, dentre  
servidores municipais 
preferentemente portadores de 
diploma de nível superior. 

Chefe de Seção Técnica 

- Seção Técnica de 
Remuneração 

- Seção Técnica de 
Cadastro 

DAS-10 4 PP-I Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, dentre servidores 
municipais preferentemente 
portadores de diploma de nível 
superior. 

Chefe de Seção Técnica 

- Seção de Acompanhamento 
da Folha de Pagamento 

- Seção de Ações Judiciais 

DAS-10 4 PP-I Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, dentre servidores 
municipais preferentemente 
portadores de diploma de nível 
superior. 

- Seção Técnica de 
Previdência 

- Seção Técnica de Apoio 
ao Sistema 

         - Divisão de Gestão da 
Folha de Pagamento  

- Seção de Consignações 

- Seção de Gestão de 
Sistemas 

         - Divisão de Gestão da 
Folha de Pagamento  

Chefe de Seção Técnica 

- Seção Técnica de 
Cadastro de Contagem de 
Tempo 

- Seção Técnica de Controle 
de Frequência 

- Seção Técnica de Apoio 
ao Sistema 

              - Divisão de Gestão 
de Tempo de Serviço e 
Informações  

DAS-10 3 PP-I Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, dentre  
servidores municipais 
preferentemente portadores de 
diploma de nível superior. 

Chefe de Seção Técnica 

- Seção de Gestão de 
Sistemas 

- Seção de Eventos de 
Frequência 

- Seção de Atendimento 

              - Divisão de Gestão 
de Tempo de Serviço e 
Informações  

DAS-10 3 PP-I Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, dentre  
servidores municipais 
preferentemente portadores de 
diploma de nível superior. 

Assistente Técnico I 

- Gabinete do Diretor  

DAS-9 3 PP-I Livre provimento, em comissão, 
dentre servidores municipais.  

Assistente Técnico I 

- Gabinete do Diretor  

DAS-9 3 PP-I Livre provimento, em 
comissão, dentre servidores 
municipais.  

Chefe de Seção II 

- Seção de Expediente, do 
Gabinete do Diretor  

DAI-7 1 PP-I Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, dentre servidores 
municipais.  

Encarregado de Equipe 

- Gabinete do Diretor  

DAI-7 1 PP-I Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, dentre servidores 
municipais.  

Chefe de Seção II 

- Seção de Expediente, da 
Divisão de Gestão de 
Quadros  

DAI-7 1 PP-I Livre provimento, em comissão, 
dentre titulares de cargo de 
Assistente de Gestão de 
Políticas Públicas. 

Encarregado de Equipe 

- Divisão de Gestão de 
Quadros  

DAI-7 1 PP-I Livre provimento, em 
comissão, dentre titulares de 
cargo de Assistente de Gestão 
de Políticas Públicas. 

Chefe de Seção II 

- Seção de Nomeação, da 
Divisão de Gestão de 
Quadros  

DAI-7 1 PP-I Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, dentre titulares 
de cargos de Assistente de 
Gestão de Políticas Públicas. 

Encarregado de Equipe 

- Divisão de Gestão de 
Quadros  

DAI-7 1 PP-I Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, dentre titulares 
de cargos de Assistente de 
Gestão de Políticas Públicas. 

Chefe de Seção II 

- Seção de Atualização de 
Cálculos 

- Seção de Expediente 

- Seção de Benefícios 

                  - Divisão de 
Gestão da Folha de 
Pagamento  

DAI-7 3 PP-I Livre provimento, em comissão, 
dentre titulares de cargo de 
Assistente de Gestão de 
Políticas Públicas. 

Encarregado de Equipe 

- Divisão de Gestão da Folha 
de Pagamento  

DAI-7 3 PP-I Livre provimento, em 
comissão, dentre titulares de 
cargo de Assistente de Gestão 
de Políticas Públicas. 

Chefe de Seção II 

- Seção de Apuração de 
Tempos 

- Seção de Alimentação do 
Sistema 

- Seção de Expediente  

            - Divisão de Gestão 
de Tempo de Serviço e 
Informações  

DAI-7 3 PP-I Livre provimento, em comissão, 
dentre titulares de cargo de 
Assistente de Gestão de 
Políticas Públicas. 

Encarregado de Equipe 

 - Divisão de Gestão de Tempo 
de Serviço e Informações  

DAI-7 3 PP-I Livre provimento, em 
comissão, dentre titulares de 
cargo de Assistente de Gestão 
de Políticas Públicas. 

Chefe de Seção II 

- Seção de Comissionados, 
da  Divisão de Gestão de 
Quadros  

DAI-7 1 PP-I Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, dentre titulares 
de cargos de Assistente de 
Gestão de Políticas Públicas. 

Encarregado de Equipe 

- Divisão de Gestão de Tempo 
de Serviço e Informações  

DAI-7 1 PP-I Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, dentre titulares 
de cargos de Assistente de 
Gestão de Políticas Públicas. 

Encarregado de Equipe II 

- Gabinete do Diretor  

DAI-5 3 PP-I Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, dentre titulares 
de cargos de Assistente de 
Gestão de Políticas Públicas.  

Encarregado de Equipe II 

- Gabinete do Diretor  

DAI-5 3 PP-I Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, dentre titulares 
de cargos de Assistente de 
Gestão de Políticas Públicas.  

Encarregado de Setor II 

- Setor de Relatórios, da 
Seção de Expediente, do 
Gabinete do Diretor 

DAI-5 1 PP-I Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, dentre servidores 
municipais.  

Encarregado de Equipe II 

- Gabinete do Diretor 

DAI-5 1 PP-I Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, dentre servidores 
municipais.  

Encarregado de Setor II 

- Setor de Controle de 

DAI-5 2 PP-I Livre provimento em comissão, 
dentre titulares de cargo de 
Assistente de Gestão de 

Encarregado de Equipe II 

- Divisão de Gestão de 

DAI-5 2 PP-I Livre provimento em comissão, 
dentre titulares de cargo de 
Assistente de Gestão de 

Art. 24. A Escola de Formação do Servidor Público Munici-
pal Álvaro Liberato Afonso Guerra - EFSPM/SP tem as seguintes 
atribuições:

I - implementar ações e programas permanentes de capaci-
tação estratégica da Administração Direta;

II - realizar programas de especialização em áreas especí-
ficas, conforme necessidades identificadas pela Administração;

III - fomentar e divulgar conhecimentos sobre gestão pú-
blica por meio de estudos, eventos, seminários, atividades, 
editoriais, intercâmbios culturais e periódicos;

IV - promover integração com os demais centros de forma-
ção profissional da Administração Direta;

V - executar ações de capacitação integradas com os de-
mais centros de formação profissional da Administração Direta;

VI - propor e gerir programas de premiação para as iniciati-
vas de inovação em gestão pública;

VII - realizar cursos de capacitação para os servidores mu-
nicipais na modalidade de educação à distância.

CAPÍTULO II
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 25. Os cargos de provimento em comissão da Coorde-

nadoria de Gestão de Pessoas - COGEP, da Secretaria Municipal 
de Planejamento, Orçamento e Gestão são os constantes da 
coluna Situação Nova do Anexo Único, Tabelas "A" a "E", deste 
decreto, onde se discriminam as denominações, lotações, refe-
rências de vencimento, quantidades, partes e tabelas e formas 
de provimento.

Art. 26. O Departamento de Gestão do Conhecimento e Ca-
pacitação, da Coordenadoria de Gestão de Pessoas, fica com a 
denominação alterada para Departamento de Desenvolvimento 
Profissional.

Art. 27. Fica transferida, do Departamento de Recursos Hu-
manos para o Departamento de Desenvolvimento Profissional, 
a Divisão de Gestão de Carreiras e Estágios, com a denomina-
ção alterada para Divisão de Gestão de Carreiras.

Parágrafo único. Em decorrência do disposto neste artigo, a 
unidade ora remanejada transfere-se para a nova situação com 
sua estrutura, cargos, atribuições e bens patrimoniais, serviço, 
acervo e pessoal, nos termos deste decreto.

Art. 28. O artigo 8º do Decreto nº 51.820, de 2010, alterado 
pelo artigo 2º do Decreto nº 52.464, de 2011, passa a vigorar 
com a seguinte alteração:

"Art. 8º. ............................................................
IV - Departamento de Desenvolvimento Profissional 
- DDEP;
.........................................................................." (NR)

Art. 29. Ficam suprimidas da estrutura organizacional da 
Coordenadoria de Gestão de Pessoas - COGEP as unidades 
administrativas não aproveitadas na reorganização de que trata 
este decreto.

Art. 30. Este decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogados os incisos XIII a XVI do artigo 12 do Decreto 
nº 50.813, de 25 de agosto de 2009.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 23 de 
outubro de 2012, 459º da fundação de São Paulo.

GILBERTO KASSAB, PREFEITO
RUBENS CHAMMAS, Secretário Municipal de Planejamento, 

Orçamento e Gestão
NELSON HERVEY COSTA, Secretário do Governo Municipal
Publicado na Secretaria do Governo Municipal, em 23 de 

outubro de 2012.

Anexo Único integrante do Decreto nº  53.494,  de  23  de  outubro  de  2012 
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão 
TABELA “A”  -  Cargos de Provimento em Comissão da Coordenadoria de Gestão de Pessoas - COGEP 

SITUAÇÃO ATUAL 

 (Decreto nº 51.820, de 27/9/2010) 
SITUAÇÃO NOVA 

Denominação do Cargo / 
Lotação Ref. Qde 

Parte 

Tabela 
Forma de Provimento Denominação do Cargo / 

Lotação Ref. Qde 
Parte 

Tabela 
Forma de Provimento 

Coordenador 

- Coordenadoria de Gestão 
de Pessoas, da Secretaria 
Municipal de Planejamento, 
Orçamento e Gestão 

DAS-15 1 PP-I Livre provimento em comissão. Coordenador 

- Coordenadoria de Gestão de 
Pessoas  

DAS-15 1 PP-I Livre provimento em comissão. 

Assessor Técnico 

- Gabinete do Coordenador 

DAS-12 1 PP-I Livre provimento em comissão, 
dentre servidores municipais 
portadores de diploma de nível 
superior reconhecido pelo 
órgão competente 

Assessor Técnico 

- Gabinete do Coordenador 

DAS-12 1 PP-I Livre provimento em comissão, 
dentre servidores municipais 
portadores de diploma de nível 
superior reconhecido pelo 
órgão competente 

Anexo Único integrante do Decreto nº  53.494,  de  23  de  outubro  de  2012 
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão 
Coordenadoria de Gestão de Pessoas
TABELA “B” - Cargos de Provimento em Comissão do Departamento de Recursos Humanos - DERH 

Situação Atual 

(Decreto nº 51.820, de 27/9/2010) 
Situação Nova 

Denominação do Cargo / 
Lotação Ref. Qde 

Parte 

Tabela 
Forma de Provimento Denominação do Cargo / 

Lotação Ref. Qde 
Parte 

Tabela 
Forma de Provimento 

Diretor de Departamento 
Técnico 

- Departamento de 
Recursos Humanos  

DAS-14 1 PP-I Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, dentre portadores 
de diploma de nível superior.  

Diretor de Departamento 
Técnico 

- Departamento de Recursos 
Humanos  

DAS-14 1 PP-I Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, dentre 
portadores de diploma de nível 
superior.  

Diretor de Divisão Técnica 

- Divisão de Gestão de 
Quadros  

- Divisão de Gestão da 
Folha de Pagamento  

- Divisão de Gestão de 
Tempo de Serviço e 
Informações  

DAS-12 3 PP-I Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, dentre servidores 
municipais portadores de 
diploma de nível superior.  

Diretor de Divisão Técnica 

- Divisão de Gestão de 
Quadros  

- Divisão de Gestão da Folha 
de Pagamento  

- Divisão de Gestão de Tempo 
de Serviço e Informações  

DAS-12 3 PP-I Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, dentre servidores 
municipais portadores de 
diploma de nível superior.  

Assistente Jurídico 

- Gabinete do Diretor  

DAS-11 1 PP-I Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, dentre servidores 
municipais portadores de 
diploma de Ciências Jurídicas e 
Sociais. 

Assistente Jurídico 

- Gabinete do Diretor  

DAS-11 1 PP-I Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, dentre servidores 
municipais portadores de 
diploma de Ciências Jurídicas 
e Sociais. 

Assistente Técnico II 

- Gabinete do Diretor  

DAS-11 4 PP-I Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, dentre portadores 
de diploma de nível superior.  

Assistente Técnico II 

- Gabinete do Diretor  

DAS-11 4 PP-I Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, dentre 
portadores de diploma de nível 
superior.  

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
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Assistente Jurídico 

- Gabinete do Diretor  

DAS-11 1 PP-I Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, dentre portadores 
de diploma de Ciências 
Jurídicas e Sociais.  

Assistente Jurídico 

- Gabinete do Diretor  

DAS-11 1 PP-I Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, dentre 
portadores de diploma de 
Ciências Jurídicas e Sociais.  

Assistente Técnico II 

- Gabinete do Diretor  

DAS-11 1 PP-I Livre provimento, em comissão, 
dentre portadores de diploma 
de nível universitário 
compatível com a área de 
atuação. 

Assistente Técnico II 

- Gabinete do Diretor  

DAS-11 1 PP-I Livre provimento, em 
comissão, dentre portadores 
de diploma de nível 
universitário compatível com a 
área de atuação.   

Coordenador 

- Departamento de Saúde do 
Servidor  

DAS-10 1 PP-I Livre provimento em comissão 
dentre servidores municipais 
portadores de diploma de 
Contador.  

Coordenador 

- Departamento de Saúde do 
Servidor  

DAS-10 1 PP-I Livre provimento em comissão 
dentre servidores municipais 
portadores de diploma de 
Contador.  

Chefe de Seção Técnica 

- Seção Médica de 
Aposentadoria 

- Seção Médica de Licenças 

           - Divisão de Perícia 
Médica  

DAS-10 2 PP-I Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, dentre servidores 
municipais portadores de 
diploma de Médico com curso 
de Medicina do Trabalho e 
experiência comprovada na 
área de atuação. 

Chefe de Seção Técnica 

- Seção de Aposentadoria 

- Seção de Licenças Médicas 

                -  Divisão de Perícia 
Médica  

DAS-10 2 PP-I Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, dentre 
servidores municipais 
portadores de diploma de 
Médico com curso de 
Medicina do Trabalho e 
experiência comprovada na 
área de atuação. 

Chefe de Seção Técnica 

- Seção de Readaptação 
Funcional, da Divisão de 
Epidemiologia e Informação 

DAS-10 1 PP-I Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, dentre servidores 
municipais portadores de 
diploma de nível superior com 
experiência na área de 
atuação. 

Chefe de Seção Técnica 

- Seção de Readaptação 
Funcional, da Divisão de 
Perícia Médica 

DAS-10 1 PP-I Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, dentre 
servidores municipais 
portadores de diploma de 
nível superior com experiência 
na área de atuação. 

Chefe de Seção Técnica 

- Seção de Apoio Técnico, da 
Divisão de Epidemiologia e 
Informação  

DAS-10 1 PP-I Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, dentre servidores 
municipais portadores de 
diploma de nível superior. 

Chefe de Seção Técnica 

- Seção de Apoio Técnico, da 
Divisão de Epidemiologia e 
Informação  

DAS-10 1 PP-I Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, dentre 
servidores municipais 
portadores de diploma de 
nível superior. 

Chefe de Seção Técnica 

- Seção de Documentação 
Médica, da Divisão de 

DAS-10 1 PP-I Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, dentre servidores 
municipais portadores de 
diploma de Médico. 

Chefe de Seção Técnica 

- Seção de Arquivo e 
Documentação Médica, da 
Divisão de Epidemiologia e 

DAS-10 1 PP-I Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, dentre 
servidores municipais 
portadores de diploma de 

Epidemiologia e Informação  Informação  Médico. 

Chefe de Seção Técnica 

- Seção de Segurança e 
Medicina do Trabalho, da 
Divisão de Promoção à 
Saúde  

DAS-10 1 PP-I Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, dentre servidores 
municipais integrantes da 
carreira de Especialista em 
Saúde - Médico, com curso de 
Medicina do Trabalho ou curso 
de Saúde do Trabalhador. 

Chefe de Seção Técnica 

- Seção de Segurança e 
Medicina do Trabalho, da 
Divisão de Promoção à Saúde 

DAS-10 1 PP-I Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, dentre 
servidores municipais 
integrantes da carreira de 
Especialista em Saúde - 
Médico, com curso de 
Medicina do Trabalho ou 
curso de Saúde do 
Trabalhador. 

Assistente Técnico I 

- Gabinete do Diretor  

DAS-9 1 PP-I Livre provimento, em comissão, 
dentre servidores municipais.  

Assistente Técnico I 

- Gabinete do Diretor  

DAS-9 1 PP-I Livre provimento, em 
comissão, dentre servidores 
municipais.  

Encarregado de Setor 
Técnico 

- Setor de Exames II 

- Setor de Licenças II, da 
Seção Médica de Licenças  

           -  Divisão de Perícia 
Médica 

DAS-9 2 PP-I Livre provimento em comissão 
dentre Médicos, servidores 
municipais. 

Encarregado de Equipe 
Técnica 

- Divisão de Perícia Médica 

DAS-9 2 PP-I Livre provimento em comissão 
dentre Médicos, servidores 
municipais. 

Encarregado de Setor 
Técnico 

- Setor de Acidentes do 
Trabalho, da Seção de 
Segurança e Medicina do 
Trabalho, da Divisão de 
Promoção à Saúde  

DAS-9 1 PP-I Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, dentre servidores 
municipais portadores de 
diploma de Médico com curso 
de Medicina do Trabalho. 

Encarregado de Equipe 
Técnica 

- Divisão de Perícia Médica  

DAS-9 1 PP-I Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, dentre 
servidores municipais 
portadores de diploma de 
Médico com curso de 
Medicina do Trabalho. 

Encarregado de Setor 
Técnico 

- Setor de Colocação e 
Avaliação, da Seção de 
Readaptação Funcional, da 
Divisão de Epidemiologia e 
Informação 

DAS-9 1 PP-I Livre provimento em comissão 
dentre servidores municipais 
portadores de diploma de nível 
universitário com experiência 
na área de atuação. 

Encarregado de Equipe 
Técnica 

- Divisão de Perícia Médica 

DAS-9 1 PP-I Livre provimento em comissão 
dentre servidores municipais 
portadores de diploma de 
nível universitário com 
experiência na área de 
atuação. 

Encarregado de Setor 
Técnico 

- Setor de Controle, da Seção 
Médica de Licenças, da 
Divisão de Perícia Médica 

DAS-9 1 PP-I Livre provimento em comissão 
dentre servidores municipais, 
portadores de diploma de nível 
universitário com conhecimento 
na área de saúde. 

Encarregado de Equipe 
Técnica 

- Divisão de Perícia Médica 

DAS-9 1 PP-I Livre provimento em comissão 
dentre servidores municipais, 
portadores de diploma de 
nível universitário com 
conhecimento na área de 
saúde. 

Encarregado de Setor 
Técnico 

- Setor de Estatística, da 
Seção de Documentação 
Médica, da Divisão de 
Epidemiologia e Informação  

DAS-9 1 PP-I Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, dentre servidores 
municipais portadores de 
diploma de nível superior. 

Encarregado de Equipe 
Técnica 

- Divisão de Epidemiologia e 
Informação  

DAS-9 1 PP-I Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, dentre 
servidores municipais 
portadores de diploma de 
nível superior. 

Encarregado de Setor 
Técnico 

- Setor de Arquivo e 
Documentação Médica, da 
Seção de Documentação 
Médica, da Divisão de 
Epidemiologia e Informação  

DAS-9 1 PP-I Livre provimento em comissão 
dentre Médicos, servidores 
municipais. 

Encarregado de Equipe 
Técnica 

- Divisão de Epidemiologia e 
Informação  

DAS-9 1 PP-I Livre provimento em comissão 
dentre Médicos, servidores 
municipais. 

Encarregado de Setor 
Técnico 

-Setor de Controle e 
Educação em Saúde, da 
Divisão de Promoção à 
Saúde 

DAS-9 1 PP-I Livre provimento em comissão 
dentre servidores municipais, 
portadores de diploma de nível 
universitário com conhecimento 
na área de saúde. 

Encarregado de Equipe 
Técnica 

- Divisão de Promoção à 
Saúde 

DAS-9 1 PP-I Livre provimento em comissão 
dentre servidores municipais, 
portadores de diploma de 
nível universitário com 
conhecimento na área de 
saúde. 

Encarregado de Setor 
Técnico 

- Setor de Serviço Social, da 
Seção de Apoio Técnico, da 
Divisão de Epidemiologia e 
Informação  

DAS-9 1 PP-I Livre provimento em comissão 
dentre servidores municipais 
portadores de diploma de 
Assistente Social. 

Encarregado de Equipe 
Técnica 

- Divisão de Promoção à 
Saúde  

DAS-9 1 PP-I Livre provimento em comissão 
dentre servidores municipais 
portadores de diploma de 
Assistente Social. 

Encarregado de Setor 
Técnico 

- Setor de Avaliação da 
Capacidade Laborativa, da 

DAS-9 1 PP-I Livre provimento em comissão 
dentre servidores municipais 
portadores de diploma de nível 
universitário com experiência 

Encarregado de Equipe 
Técnica 

- Divisão de Promoção à 

DAS-9 1 PP-I Livre provimento em comissão 
dentre servidores municipais 
portadores de diploma de 
nível universitário com 

Seção de Readaptação 
Funcional, da Divisão de 
Epidemiologia e Informação 

na área de atuação. Saúde experiência na área de 
atuação. 

Encarregado de Setor 
Técnico 

- Setor de Enfermagem, da 
Seção de Apoio Técnico, da 
Divisão de Epidemiologia e 
Informação 

DAS-9 1 PP-I Livre provimento em comissão 
dentre servidores municipais, 
portadores de diploma de 
Enfermeiro. 

Encarregado de Equipe 
Técnica 

- Divisão de Promoção à 
Saúde 

DAS-9 1 PP-I Livre provimento em comissão 
dentre servidores municipais, 
portadores de diploma de 
Enfermeiro. 

Encarregado de Setor 
Técnico 

- Setor de Fisioterapia, da 
Seção de Apoio Técnico, da 
Divisão de Epidemiologia e 
Informação 

DAS-9 1 PP-I Livre provimento em comissão 
dentre servidores municipais 
portadores de diploma de 
Fisioterapeuta. 

Encarregado de Equipe 
Técnica 

- Divisão de Promoção à 
Saúde 

DAS-9 1 PP-I Livre provimento em comissão 
dentre servidores municipais 
portadores de diploma de 
Fisioterapeuta. 

Encarregado de Setor 
Técnico 

- Setor de Fonoaudiologia, da 
Seção de Apoio Técnico, da 
Divisão de Epidemiologia e 
Informação 

DAS-9 1 PP-I Livre provimento em comissão 
dentre servidores municipais 
portadores de diploma de 
Fonoaudiólogo. 

Encarregado de Equipe 
Técnica 

- Divisão de Promoção à 
Saúde 

DAS-9 1 PP-I Livre provimento em comissão 
dentre servidores municipais 
portadores de diploma de 
Fonoaudiólogo. 

Encarregado de Setor 
Técnico 

- Setor de Exames 
Odontológicos, da Divisão de 
Perícia Médica 

DAS-9 1 PP-I Livre provimento, em comissão, 
dentre Cirurgiões-Dentista, 
servidores municipais. 

Encarregado de Setor Técnico 

- Unidade Regionalizada de 
Saúde do Servidor de 
Santana-Tucuruvi 

DAS-9 1 PP-I Livre provimento, em 
comissão, dentre Cirurgiões-
Dentista, servidores 
municipais. 

Encarregado de Setor 
Técnico 

- Setor de Enquadramento, da 
Seção de Readaptação 
Funcional, da Divisão de 
Epidemiologia e Informação 

DAS-9 1 PP-I Livre provimento em comissão 
dentre servidores municipais 
portadores de diploma de nível 
universitário com experiência 
na área de atuação. 

Encarregado de Setor Técnico 

- Unidade Regionalizada de 
Saúde do Servidor do HSPM  

DAS-9 1 PP-I Livre provimento em comissão 
dentre servidores municipais 
portadores de diploma de 
nível universitário com 
experiência na área de 
atuação. 

Encarregado de Setor 
Técnico 

DAS-9 2 PP-I Livre provimento em comissão 
dentre Médicos, servidores 

Encarregado de Setor Técnico 

- Unidade Regionalizada de 

DAS-9 2 PP-I Livre provimento em comissão 
dentre Médicos, servidores 

- Setor de Licenças I, da 
Seção Médica de Licenças 

- Setor de Exames I   

               -  Divisão de Perícia 
Médica  

municipais. Saúde do Servidor de Santo 
Amaro 

- Unidade Regionalizada de 
Saúde do Servidor de São 
Miguel Paulista 

municipais. 

Chefe de Seção II 

- Gabinete do Diretor  

- Seção de Expediente, do 
Gabinete do Diretor  

- Seção de Expediente, da 
Divisão de Perícia Médica  

- Seção de Expediente, da 
Divisão de Epidemiologia e 
Informação 

DAI-7 4 PP-I Livre provimento, em comissão, 
dentre titulares de cargo de 
Assistente de Gestão de 
políticas Públicas. 

Encarregado de Equipe 

- Gabinete do Diretor  (2) 

- Divisão de Perícia Médica (1) 

- Divisão de Epidemiologia e 
Informação (1) 

DAI-7 4 PP-I Livre provimento, em 
comissão, dentre titulares de 
cargo de Assistente de Gestão 
de políticas Públicas. 

Encarregado de Equipe II 

- Gabinete do Diretor  (6) 

- Setor de Registro, da Seção 
de Documentação Médica, da 
Divisão de Epidemiologia e 
Informação  (1) 

DAI-5 7 PP-I Livre provimento, em comissão, 
entre titulares de cargo de 
Assistente de Gestão de 
Políticas Públicas.  

Encarregado de Equipe II 

- Gabinete do Diretor  (6) 

- Divisão de Epidemiologia e 
Informação  (1) 

DAI-5 7 PP-I Livre provimento, em 
comissão, entre titulares de 
cargo de Assistente de Gestão 
de Políticas Públicas.  

Auxiliar de Gabinete 

- Gabinete do Diretor  

DAI-2 1 PP-I Livre provimento em comissão 
dentre servidores municipais, 
com experiência na área de 
atuação. 

Auxiliar de Gabinete 

- Gabinete do Diretor  

DAI-2 1 PP-I Livre provimento em comissão 
dentre servidores municipais, 
com experiência na área de 
atuação. 

Auxiliar de Gabinete 

- Gabinete do Diretor  (3) 

- Divisão de Perícia Médica       
(1) 

- Divisão de Epidemiologia e 
Informação  (1) 

DAI-2 5 PP-I Livre provimento, em comissão, 
dentre servidores municipais.  

Auxiliar de Gabinete 

- Gabinete do Diretor  (3) 

- Divisão de Perícia Médica        
(1) 

- Divisão de Epidemiologia e 
Informação  (1) 

DAI-2 5 PP-I Livre provimento, em 
comissão, dentre servidores 
municipais. 

Admitidos, da Seção 
Técnica de Quadros 

- Setor de Instruções, da 
Seção Técnica de Instrução 

       -   Divisão de Gestão de 
Quadros  

Políticas Públicas Quadros  Políticas Públicas 

Encarregado de Setor II 

- Divisão de Gestão de 
Quadros  (2) 

- Setor de Início de 
Exercício, da Seção Técnica 
de Ingresso, da Divisão de 
Gestão de Quadros (1) 

DAI-5 3 PP-I Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, dentre titulares 
de cargos de Assistente de 
Gestão de Políticas Públicas. 

Encarregado de Equipe  II 

- Divisão de Gestão de 
Quadros  

DAI-5 3 PP-I Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, dentre titulares 
de cargos de Assistente de 
Gestão de Políticas Públicas. 

Encarregado de Setor II 

- Setor de Concursos de 
Acesso, da Seção Técnica 
de Concursos de Ingresso e 
Acesso, da Divisão de 
Gestão de Carreiras e 
Estágios  

- Setor de Publicação e 
Registros, da Seção Técnica 
de Quadros, da Divisão de 
Gestão de Quadros 

DAI-5 2 PP-I Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, dentre servidores 
municipais.  

Encarregado de Equipe II 

- Divisão de Gestão de 
Quadros  

DAI-5 2 PP-I Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, dentre servidores 
municipais.  

Encarregado de Setor II 

- Setor de Concursos de 
Ingresso, da Seção Técnica 
de Concurso de Ingresso e 
Acesso, da Divisão de 
Gestão de Carreiras e 
Estágios  

DAI-5 1 PP-I Livre provimento em comissão, 
dentre titulares de cargo de 
Assistente de Gestão de 
Políticas Públicas. 

Encarregado de Equipe II 

- Divisão de Gestão de 
Quadros  

DAI-5 1 PP-I Livre provimento em comissão, 
dentre titulares de cargo de 
Assistente de Gestão de 
Políticas Públicas. 

Encarregado de Setor II 

- Setor de Cadastro de Início 
de Exercício, da Seção 

DAI-5 3 PP-I Livre provimento em comissão, 
dentre titulares de cargo de 
Assistente de Gestão de 
Políticas Públicas. 

Encarregado de Equipe II 

- Divisão de Gestão da Folha 
de Pagamento  

DAI-5 3 PP-I Livre provimento em comissão, 
dentre titulares de cargo de 
Assistente de Gestão de 
Políticas Públicas. 

Técnica de Cadastro 

- Setor de Consignatários, 
da Seção Técnica de 
Remuneração  

- Setor de Pagamentos 
Manuais, da Seção Técnica 
de Cadastro  

         - Divisão de Gestão da 
Folha de Pagamento  

Encarregado de Setor II 

- Setor de Apuração de 
Débitos, da Seção Técnica 
de Remuneração (1) 

- Setor de Cadastro de 
Gratificações, da Seção 
Técnica de Cadastro (1) 

- Setor de Auxílios Diversos 

- Setor de Aposentadoria 

     - Seção Técnica de 
Previdência (2) 

- Setor de Recomposição de 
Pagamentos 

- Setor de Expedição de 
Certidões 

       - Seção Técnica de 
Apoio ao Sistema (2)  

- Setor do PASEP 

- Setor de Salário Família e 
Salário Esposa 

     - Seção de Benefícios (2) 

              - Divisão de Gestão 
da Folha de Pagamento  

DAI-5 8 PP-I Livre provimento em comissão, 
dentre titulares de cargo de 
Assistente de Gestão de 
Políticas Públicas. 

Encarregado de Equipe II 

- Divisão de Gestão da Folha 
de Pagamento 

DAI-5 8 PP-I Livre provimento em comissão, 
dentre titulares de cargo de 
Assistente de Gestão de 
Políticas Públicas. 

Encarregado de Setor II DAI-5 3 PP-I Livre provimento em comissão Encarregado de Equipe II DAI-5 3 PP-I Livre provimento em comissão 

- Setor de Arquivo, da 
Seção de Atualização de 
Cálculos  (1) 

- Setor de Expediente 

- Setor de Documentação  

      - Seção Técnica de 
Apoio ao Sistema  (2) 

         -  Divisão de Gestão 
da Folha de Pagamento  

pelo Prefeito, dentre servidores 
municipais. 

- Divisão de Gestão da Folha 
de Pagamento 

pelo Prefeito, dentre servidores 
municipais. 

Encarregado de Setor II 

- Setor de Averbação de 
Tempo Extra-Municipal, da 
Seção de Apuração de 
Tempos 

- Setor de Composição de 
Tempo, da Seção Técnica 
de Cadastro de Contagem 
de Tempo 

- Setor de Licenças, da 
Seção Técnica de Controle  

de Frequência 

         -  Divisão de Gestão 
de Tempo de Serviço e 
Informações 

DAI-5 3 PP-I Livre provimento em comissão, 
dentre titulares de cargo de 
Assistente de Gestão de 
Políticas Públicas. 

Encarregado de Equipe II 

- Divisão de Gestão de Tempo 
de Serviço e Informações 

DAI-5 3 PP-I Livre provimento em comissão, 
dentre titulares de cargo de 
Assistente de Gestão de 
Políticas Públicas. 

Encarregado de Setor II 

- Setor de Cadastramento 
de Contagem de Tempo 

- Setor de Análise e 
Correção de Tempo 

          - Seção Técnica de 
Cadastro de Contagem de 
Tempo, da Divisão de 
Gestão de Tempo de 

DAI-5 2 PP-I Livre provimento em comissão, 
dentre titulares de cargo de 
Assistente de Gestão de 
Políticas Públicas. 

Encarregado de Equipe II 

- Divisão de Gestão de Tempo 
de Serviço e Informações 

DAI-5 2 PP-I Livre provimento em comissão, 
dentre titulares de cargo de 
Assistente de Gestão de 
Políticas Públicas. 

Serviço e Informações 

Encarregado de Setor II 

- Setor de Recebimento e 
Distribuição de Documentos, 
da Seção de Alimentação do 
Sistema, da Divisão de 
Gestão de Tempo de 
Serviço e Informações  

DAI-5 1 PP-I Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, dentre servidores 
municipais.  

Encarregado de Equipe II 

- Divisão de Gestão de Tempo 
de Serviço e Informações 

DAI-5 1 PP-I Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, dentre servidores 
municipais.  

Encarregado de Setor II 

- Setor de Cadastramento 
de Licenças Médicas e 
Acidentes de Trabalho 

- Setor de Afastamentos 

- Setor de Controle de 
Faltas 

- Setor de Controle de 
Férias 

            - Seção Técnica de 
Controle de Frequência (4) 

- Setor de Acompanhamento 
e Auditoria 

- Setor de Análise de 
Adicional e Sexta-Parte 

       - Seção Técnica de 
Apoio ao Sistema (2) 

                  - Divisão de 
Gestão de Tempo de 
Serviço e Informações 

DAI-5 6 PP-I Livre provimento em comissão, 
dentre titulares de cargo de 
Assistente de Gestão de 
Políticas Públicas. 

Encarregado de Equipe II 

- Divisão de Gestão de Tempo 
de Serviço e Informações 

DAI-5 6 PP-I Livre provimento em comissão, 
dentre titulares de cargo de 
Assistente de Gestão de 
Políticas Públicas. 

Auxiliar de Gabinete 

- Gabinete do Diretor  (2) 

- Divisão de Gestão de 
Quadros  (1) 

- Divisão de Gestão da 

DAI-2 5 PP-I Livre provimento em comissão 
pelo Secretário, dentre 
servidores municipais.  

Auxiliar de Gabinete 

- Gabinete do Diretor (2) 

- Divisão de Gestão de 
Quadros  (1) 

- Divisão de Gestão da Folha 

DAI-2 5 PP-I Livre provimento em comissão 
pelo Secretário, dentre 
servidores municipais.  

Folha de Pagamento (1) 

- Divisão de Gestão de 
Tempo de Serviço e 
Informações  (1) 

de Pagamento (1) 

-  Divisão de Gestão de Tempo 
de Serviço e Informações (1) 

Auxiliar de Gabinete 

- Divisão de Gestão de 
Quadros  

DAI-2 1 PP-I Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, dentre servidores 
municipais. 

Auxiliar de Gabinete 

- Divisão de Gestão de 
Quadros  

DAI-2 1 PP-I Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, dentre servidores 
municipais. 

Anexo Único integrante do Decreto nº  53.494,  de  23  de  outubro  de  2012 
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão  
Coordenadoria de Gestão de Pessoas 
TABELA “C” - Cargos de Provimento em Comissão do Departamento de Saúde do Servidor - DESS  

Situação Atual 

(Decreto nº 51.820, de 27/9/2010) 
Situação Nova 

Denominação do Cargo / 
Lotação Ref. Qde 

Parte 

Tabela 
Forma de Provimento Denominação do Cargo / 

Lotação Ref. Qde 
Parte 

Tabela 
Forma de Provimento 

Diretor de Departamento 
Técnico 

- Departamento de Saúde do 
Servidor  

DAS-14 1 PP-I Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, dentre portadores 
de diploma de Médico, com 
curso de Medicina do Trabalho 
ou especialização em Saúde 
Pública.  

Diretor de Departamento 
Técnico 

- Departamento de Saúde do 
Servidor  

DAS-14 1 PP-I Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, dentre 
portadores de diploma de 
Médico, com curso de 
Medicina do Trabalho ou 
especialização em Saúde 
Pública.  

Diretor de Divisão Técnica 

- Divisão de Perícia Médica  

DAS-12 1 PP-I Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, dentre portadores 
de diploma de Médico com 
curso de Especialização em 
Medicina do Trabalho e 
experiência comprovada na 
área de atuação.  

Diretor de Divisão Técnica 

- Divisão de Perícia Médica  

DAS-12 1 PP-I Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, dentre 
portadores de diploma de 
Médico com curso de 
Especialização em Medicina 
do Trabalho e experiência 
comprovada na área de 
atuação.  

Diretor de Divisão Técnica 

- Divisão de Epidemiologia e 
Informação  

DAS-12 1 PP-I Livre provimento em comissão 
dentre portadores de diploma 
de nível universitário, com 
experiência comprovada na 
área de atuação.  

Diretor de Divisão Técnica 

- Divisão de Epidemiologia e 
Informação  

DAS-12 1 PP-I Livre provimento em comissão 
dentre portadores de diploma 
de nível universitário, com 
experiência comprovada na 
área de atuação.  

Diretor de Divisão Técnica 

- Divisão de Promoção à 
Saúde  

DAS-12 1 PP-I Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, dentre servidores 
municipais portadores de 
diploma de Engenheiro, 
Arquiteto ou Médico.  

Diretor de Divisão Técnica 

- Divisão de Promoção à 
Saúde  

DAS-12 1 PP-I Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, dentre 
servidores municipais 
portadores de diploma de 
Engenheiro, Arquiteto ou 
Médico.  

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
quarta-feira, 24 de outubro de 2012 às 02:33:39.
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Anexo Único integrante do Decreto nº  53.494,  de  23  de  outubro  de  2012 
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão 
Coordenadoria de Gestão de Pessoas 
TABELA “D” - Cargos de Provimento em Comissão do Departamento de Desenvolvimento Profissional - DDEP 

Situação Atual 

(Decretos nº 51.820, de 27/9/2010 e nº 52.464, de 4/7/2011) 
Situação Nova 

Denominação do Cargo / 
Lotação Ref. Qde 

Parte 

Tabela 
Forma de Provimento Denominação do Cargo / 

Lotação Ref. Qde 
Parte 

Tabela 
Forma de Provimento 

Diretor de Departamento 
Técnico 

- Departamento de Gestão 
do Conhecimento e 
Capacitação 

DAS-14 1 PP-I Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, dentre 
portadores de diploma de nível 
superior.  

Diretor de Departamento 
Técnico 

- Departamento de 
Desenvolvimento Profissional 

DAS-14 1 PP-I Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, dentre 
portadores de diploma de nível 
superior.  

Diretor de Divisão Técnica 

- Divisão de Capacitação e 
Aperfeiçoamento, do  
Departamento de Gestão do 
Conhecimento e 
Capacitação 

DAS-12 1 PP-I Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, dentre servidores 
municipais portadores de 
diploma de nível superior.  

Diretor de Divisão Técnica 

- Divisão de  Gestão de 
Carreiras 

DAS-12 1 PP-I Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, dentre 
servidores municipais 
portadores de diploma de nível 
superior.  

Diretor de Divisão Técnica 

- Divisão de Gestão de 
Conteúdo , do 
Departamento de Gestão do 
Conhecimento e 
Capacitação 

DAS-12 1 PP-I Livre provimento em comissão. Diretor de Divisão Técnica 

- Divisão de Gestão de  
Programas de Capacitação 

DAS-12 1 PP-I Livre provimento em comissão. 

Diretor de Divisão Técnica 

- Divisão de Gestão de 
Carreiras e Estágios, do 
Departamento de Recursos 
Humanos  

DAS-12 1 PP-I Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, dentre servidores 
municipais portadores de 
diploma de nível superior.  

Diretor de Divisão Técnica 

- Divisão de Gestão de 
Estágios e Convênios 

DAS-12 1 PP-I Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, dentre 
servidores municipais 
portadores de diploma de nível 
superior.  

Assistente Técnico II DAS-11 1 PP-I Livre provimento em comissão Assistente Técnico II DAS-11 1 PP-I Livre provimento em comissão 

- Divisão de Gestão de 
Carreiras e Estágios, do 
Departamento de Recursos 
Humanos  

pelo Prefeito, dentre servidores 
municipais portadores de 
diploma de nível superior. 

- Gabinete do Diretor pelo Prefeito, dentre 
servidores municipais 
portadores de diploma de nível 
superior. 

Chefe de Seção Técnica 

- Seção Técnica de 
Capacitação, da Divisão de 
Capacitação e 
Aperfeiçoamento, do 
Departamento de Gestão do 
Conhecimento e 
Capacitação 

DAS-10 1 PP-I Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, preferentemente 
portadores de diploma de nível 
superior. 

Chefe de Seção Técnica 

- Seção de Gestão de 
Carreiras,  da Divisão de 
Gestão de Carreiras 

DAS-10 1 PP-I Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, preferentemente 
portadores de diploma de nível 
superior. 

Chefe de Seção Técnica 

- Seção Técnica de 
Promoção 

-  Seção Técnica de 
Reaproveitamento de 
Pessoal 

             - Divisão de Gestão 
de Carreiras e Estágios, do 
Departamento de Recursos 
Humanos  

DAS-10 2 PP-I Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, dentre servidores 
municipais preferentemente 
portadores de diploma de nível 
superior. 

Chefe de Seção Técnica 

- Seção de Desenvolvimento 
Profissional, da Divisão de 
Gestão de Programas de 
Capacitação 

- Seção de Coordenação Geral 
de Estágios, da Divisão de 
Gestão de Estágios e 
Convênios 

              

DAS-10 2 PP-I Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, dentre 
servidores municipais 
preferentemente portadores de 
diploma de nível superior. 

Assistente Técnico I 

- Gabinete do Diretor, do 
Departamento de Gestão do 
Conhecimento e 
Capacitação 

DAS-9 1 PP-I Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito. 

Assistente Técnico I 

- Gabinete do Diretor 

DAS-9 1 PP-I Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito. 

Assistente Técnico I 

 - Divisão de Gestão de 
Carreiras e Estágios, do 
Departamento de Recursos 
Humanos  

DAS-9 1 PP-I Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, dentre servidores 
municipais. 

Assistente Técnico I 

 - Gabinete do Diretor 

DAS-9 1 PP-I Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, dentre 
servidores municipais. 

Chefe de Seção II 

- Seção de Expediente, da 

DAI-7 1 PP-I Livre provimento, em 
comissão, dentre titulares de 
cargo de Assistente de Gestão 

Encarregado de Equipe 

- Divisão de Gestão de 

DAI-7 1 PP-I Livre provimento, em 
comissão, dentre titulares de 
cargo de Assistente de Gestão 

Divisão de Gestão de 
Carreiras e Estágios, do 
Departamento de Recursos 
Humanos  

de Políticas Públicas. Carreiras  de Políticas Públicas. 

Encarregado de Setor II 

- Setor de Execução, da 
Seção Técnica de 
Capacitação, da Divisão de 
Capacitação e 
Aperfeiçoamento, do 
Departamento de Gestão do 
Conhecimento e 
Capacitação 

DAI-5 1 PP-I Livre provimento em comissão, 
dentre titulares de cargo de 
Assistente de Gestão de 
Políticas Públicas. 

Encarregado de Equipe II 

- Gabinete do Diretor 

DAI-5 1 PP-I Livre provimento em comissão, 
dentre titulares de cargo de 
Assistente de Gestão de 
Políticas Públicas. 

Encarregado de Setor II 

- Setor de Apoio a Órgãos 
Setoriais, da Seção Técnica 
de Capacitação, da Divisão 
de Capacitação e 
Aperfeiçoamento,  do 
Departamento de Gestão do 
Conhecimento e 
Capacitação  (1) 

- Setor de Avaliação de 
Desempenho e Promoções, 
da Seção Técnica de 
Promoção 

- Setor Administrativo, da 
Seção Técnica de 
Reaproveitamento de 
Pessoal 

    -  Divisão de Gestão de 
Carreiras e Estágios, do  
Departamento de Recursos 
Humanos  (2) 

         

DAI-5 3 PP-I Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, dentre servidores 
municipais.  

Encarregado de Equipe II 

- Gabinete do Diretor 

DAI-5 3 PP-I Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, dentre 
servidores municipais.  

Encarregado de Setor II 

- Setor de Coordenação de 

DAI-5 1 PP-I Livre provimento em comissão, 
dentre titulares de cargo de 

Encarregado de Equipe II DAI-5 1 PP-I Livre provimento em comissão, 
dentre titulares de cargo de 

Estágios, da Divisão de 
Gestão de Carreiras e 
Estágios, do Departamento 
de Recursos Humanos  

Assistente de Gestão de 
Políticas Públicas. 

- Gabinete do Diretor Assistente de Gestão de 
Políticas Públicas. 

Auxiliar de Gabinete 

- Divisão de Gestão de 
Carreiras e Estágios, do 
Departamento de Recursos 
Humanos  

DAI-2 1 PP-I Livre provimento em comissão 
pelo Secretário, dentre 
servidores municipais.  

Auxiliar de Gabinete 

- Gabinete do Diretor 

DAI-2 1 PP-I Livre provimento em comissão 
pelo Secretário, dentre 
servidores municipais.  

Anexo Único integrante do Decreto nº  53.494,  de  23  de  outubro  de  2012 
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão 
Coordenadoria de Gestão de Pessoas  
TABELA “E” - Cargos de Provimento em Comissão da Escola de Formação do Servidor Público Municipal Álvaro Liberato Afonso Guerra – EFSPM/SP 

Situação Atual  

(Decretos nº 51.820, de 27/9/2010 e nº 52.464, de 4/7/2011) 
Situação Nova 

Denominação do Cargo / 
Lotação Ref. Qde 

Parte 

Tabela 
Forma de Provimento Denominação do Cargo / 

Lotação Ref. Qde 
Parte 

Tabela 
Forma de Provimento 

Diretor de Divisão Técnica 

- Escola de Formação do 
Servidor Público Municipal 
Álvaro Liberato Afonso 
Guerra 

DAS-12 1 PP-I Livre provimento, em 
comissão, pelo Prefeito, dentre 
portadores de diploma de nível 
universitário.  

Diretor de Divisão Técnica 

- Escola de Formação do 
Servidor Público Municipal 
“Álvaro Liberato Afonso 
Guerra” 

DAS-12 1 PP-I Livre provimento, em 
comissão, pelo Prefeito, dentre 
portadores de diploma de nível 
universitário.  

Assistente Técnico II 

- Escola de Formação do 
Servidor Público Municipal 
Álvaro Liberato Afonso 
Guerra  

DAS-11 2 PP-I Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, dentre servidores 
municipais.  

Assistente Técnico II 

- Escola de Formação do 
Servidor Público Municipal 
“Álvaro Liberato Afonso 
Guerra”  

DAS-11 2 PP-I Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, dentre 
servidores municipais.  

PORTARIA 1110, DE 23 DE OUTUBRO DE 2012
GILBERTO KASSAB, Prefeito do Município de São Paulo, 

usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
RESOLVE:
TORNAR INSUBSISTENTE o Título de Nomeação 332 – PREF, 

item 3, de 4 de outubro de 2012, publicado no DOC de 5 de 
outubro de 2012.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 23 de 
outubro de 2012, 459° da fundação de São Paulo.

GILBERTO KASSAB, Prefeito

PORTARIA 1111, DE 23 DE OUTUBRO DE 2012
GILBERTO KASSAB, Prefeito do Município de São Paulo, 

usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
RESOLVE:
Exonerar a senhora MARIA ANTONIA DA SILVA CONCEI-

ÇÃO, RF 606.836.7, vínculo 2, a pedido, e a partir de 17.9.2012, 
do cargo de Assistente de Diretor de Escola, Ref. QPE-21, da 
EMEF Professor Florestan Fernandes, da Diretoria Regional de 
Educação de Capela do Socorro, da Secretaria Municipal de 
Educação.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 23 de 
outubro de 2012, 459° da fundação de São Paulo.

GILBERTO KASSAB, Prefeito

PORTARIA 1112, DE 23 DE OUTUBRO DE 2012
GILBERTO KASSAB, Prefeito do Município de São Paulo, 

usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
RESOLVE:
Tornar insubsistente o Título de Nomeação 350-PREF, item 

7, de 22 de outubro de 2012, publicado no DOC de 23 de 
outubro de 2012.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 23 de 
outubro de 2012, 459° da fundação de São Paulo.

GILBERTO KASSAB, Prefeito

 DESPACHOS DO PREFEITO
 DESPACHOS DO PREFEITO
2012-0.245.537-5 - ASSOCIAÇÃO CULTURA INGLESA – 

SÃO PAULO - Termo de Cooperação - À vista dos elementos 
contidos no presente, em especial as manifestações da Sub-
prefeitura da Vila Mariana (fl. 60), e da Subcomissão de Ava-
liação de Termos de Cooperação, da Comissão de Proteção à 
Paisagem Urbana, às fls. 66, AUTORIZO, nos termos do Decreto 
52.062/10, a celebração Termo de Cooperação com ASSOCIA-
ÇÃO CULTURA INGLESA – SÃO PAULO cujo objeto consiste na 
execução de serviços de limpeza e poda geral, arranque e des-
carte de plantas mortas, escarificação e adubação química do 
solo, reposição de plantas já existentes (moréia, crótons, mini 
pandanus, grama amendoim, lambari vedélia) e manutenção 
mensal, sendo que, sempre que for necessário novo corte, poda 
ou plantio de qualquer espécie arbórea deverá ser aprovado 
pelo engenheiro agrônomo da SP/VM, na área situada na praça 
da Bíblia, em local de abrangência da Subprefeitura de Vila 
Mariana, possuindo área de 357,00 m², com a instalação de 1 
placa indicativa no local, com custo mensal de R$300,00.

2011-0.083.681-7 - Capital Serviços de Vigilância e Se-
gurança Ltda. - Recurso - Aplicação de penalidades e rescisão 
contratual - Prestação de serviços de vigilância patrimonial 
desarmada – I. À vista dos elementos que instruem o presente 
processo administrativo, em especial a manifestação da As-
sessoria Jurídica deste Gabinete (fls. 1328/1336), a qual adoto 
como razão de decidir, afasto a preliminar argüida e, no mérito, 
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela empresa 
Capital Serviços de Vigilância e Segurança Ltda., mantendo-se, 
via de conseqüência, a decisão proferida às fls. 1283/1284. – II. 
Declaro encerrada a instância administrativa.

2012-0.064.587-8 - Inglês em Menos de 200 Horas Ltda 
ME. - Termo de Cooperação para executar serviços de manu-
tenção, limpeza e conservação de área pública localizada no 
canteiro central da Av. Lourenço Cabreira (alt. nº 608), local de 
abrangência da Subprefeitura de Capela do Socorro - À vista 
dos elementos contidos no presente, em especial as manifes-
tações da SP-CS, às fls. 23, da Subcomissão de Avaliação de 
Termos de Cooperação, da Comissão de Proteção à Paisagem 
Urbana, às fls. 32, e da Assessoria Jurídica desta Pasta às fls. 
33/34, AUTORIZO, nos termos do Decreto 52.062/10, a cele-
bração de Termo de Cooperação com Inglês em menos de 200 
horas Ltda. ME, relativa à execução de serviços de remoção de 
lixo, detritos orgânicos e poda de grama de área pública locali-
zada no canteiro central da Av. Lourenço Cabreira, altura do nº 
608, local com 120 m2 de área, ao custo mensal estimado de 
R$ 300,00, com a previsão de instalação de 1 placa indicativa 
no local.

2012-0.064.574-6 - Inglês em Menos de 200 Horas Ltda 
ME. - Termo de Cooperação para executar serviços de manu-
tenção, limpeza e conservação de área pública localizada no 
canteiro central da Av. Teotônio Vilela (alt. 3141 ao 3347), local 
de abrangência da Subprefeitura de Capela do Socorro - À vista 
dos elementos contidos no presente, em especial as manifes-
tações da SP-CS, às fls. 23, da Subcomissão de Avaliação de 
Termos de Cooperação, da Comissão de Proteção à Paisagem 
Urbana, às fls. 32, e da Assessoria Jurídica desta Pasta às fls. 
33/34, AUTORIZO, nos termos do Decreto 52.062/10, a cele-
bração de Termo de Cooperação com Inglês em menos de 200 
horas Ltda. ME, relativa à execução de serviços de remoção 
de lixo, detritos orgânicos e poda de grama de área pública 
localizada no canteiro central da Av. Teotônio Vilela, altura do 
nº 3141 ao 3347, local com 1050 m2 de área, ao custo mensal 
estimado de R$ 500,00, com a previsão de instalação de 1 
placa indicativa no local.

2012-0.064.405-7 - Inglês em Menos de 200 Horas Ltda 
ME. - Termo de Cooperação para executar serviços de manu-
tenção, limpeza e conservação de área pública localizada no 
canteiro central da Av. Atlântica x Teotônio Vilela (alt. 6612), 
local de abrangência da Subprefeitura de Capela do Socorro - À 
vista dos elementos contidos no presente, em especial as mani-
festações da SP-CS, às fls. 23, da Subcomissão de Avaliação de 
Termos de Cooperação, da Comissão de Proteção à Paisagem 
Urbana, às fls. 32, e da Assessoria Jurídica desta Pasta às fls. 
33/34, AUTORIZO, nos termos do Decreto 52.062/10, a cele-
bração de Termo de Cooperação com Inglês em menos de 200 
horas Ltda ME, relativa à execução de serviços de remoção de 
lixo, detritos orgânicos e poda de grama de área pública locali-
zada no canteiro central da Av. Atlântica x Teotônio Vilela, local 
com 220 m2 de área, ao custo mensal estimado de R$ 350,00, 
com a previsão de instalação de uma placa indicativa no local.

2012-0.064.565-7 - Inglês em Menos de 200 Horas Ltda 
ME. - Termo de Cooperação para executar serviços de manu-
tenção, limpeza e conservação de área pública localizada no 
canteiro central da Av. Guarapiranga (alt. 751), local de abran-
gência da Subprefeitura de Capela do Socorro - À vista dos 
elementos contidos no presente, em especial as manifestações 
da SP-CS, às fls. 23, da Subcomissão de Avaliação de Termos 
de Cooperação, da Comissão de Proteção à Paisagem Urbana, 
às fls. 32, e da Assessoria Jurídica desta Pasta às fls. 33/34, 
AUTORIZO, nos termos do Decreto 52.062/10, a celebração 
de Termo de Cooperação com Inglês em menos de 200 horas 
Ltda. ME, relativa à execução de serviços de remoção de lixo, 
detritos orgânicos e poda de grama de área pública localizada 
no canteiro central da Av. Guarapiranga, altura do nº 751, local 
com 120 m2 de área, ao custo mensal estimado de R$ 450,00, 
com a previsão de instalação de uma placa indicativa no local.

2012-0.064.553-3 - Inglês em Menos de 200 Horas Ltda 
ME. - Termo de Cooperação para executar serviços de manu-
tenção, limpeza e conservação de área pública localizada no 
canteiro central da Av. Guarapiranga (alt. 900), local de abran-

gência da Subprefeitura de Capela do Socorro - À vista dos 
elementos contidos no presente, em especial as manifestações 
da SP-CS, às fls. 23, da Subcomissão de Avaliação de Termos 
de Cooperação, da Comissão de Proteção à Paisagem Urbana, 
às fls. 32, e da Assessoria Jurídica desta Pasta às fls. 33/34, 
AUTORIZO, nos termos do Decreto 52.062/10, a celebração 
de Termo de Cooperação com Inglês em menos de 200 horas 
Ltda. ME, relativa à execução de serviços de remoção de lixo, 
detritos orgânicos e poda de grama de área pública localizada 
no canteiro central da Av. Guarapiranga, altura do nº 900, local 
com 175 m2 de área, ao custo mensal estimado de R$ 450,00, 
com a previsão de instalação de uma placa indicativa no local.

2012-0.167.133-3 - Sylvia Ehrenfrenud Beiguelman - 
Termo de Cooperação para executar serviços de manutenção, 
limpeza e conservação de área pública denominada Praça Dr. 
Luciano Heitor Beiguelman, local de abrangência da Subprefei-
tura de Pinheiros - À vista dos elementos contidos no presente, 
em especial as manifestações da SP-CS, às fls. 20, da Subcomis-
são de Avaliação de Termos de Cooperação, da Comissão de 
Proteção à Paisagem Urbana, às fls. 26, e da Assessoria Jurídica 
desta Pasta às fls. 27/28, AUTORIZO, nos termos do Decreto 
52.062/10, a celebração de Termo de Cooperação com Sylvia 
Ehrenfrenud Beiguelman, relativa à execução de serviços de 
manutenção e conservação de área pública denominada Praça 
Dr. Luciano Heitor Beiguelman, local com 220 m2 de área, ao 
custo mensal estimado de R$ 500,00, com a previsão de insta-
lação de uma placa indicativa no local.

2012-0.064.393-0 - ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DO SHO-
PPING CENTER FIESTA - Termo de Cooperação - À vista dos ele-
mentos contidos no presente, em especial as manifestações da 
Subprefeitura de Capela do Socorro (fl. 31), e da Subcomissão de 
Avaliação de Termos de Cooperação, da Comissão de Proteção à 
Paisagem Urbana, às fls. 39, AUTORIZO, nos termos do Decreto 
52.062/10, a celebração de Termo de Cooperação com a ASSO-
CIAÇÃO DOS LOJISTAS DO SHOPPING CENTER FIESTA cujo ob-
jeto consiste na execução de serviços de retirada de mato, corte 
de grama mensal, poda das folhas secas, controle de pragas, 
doenças e limpeza, na praça localizada na avenida Guarapiranga 
nº 10, em local de abrangência da Subprefeitura da Capela do 
Socorro, possuindo área de 360,00 m², com a instalação de 1 
placa indicativa no local, com custo mensal de R$1.000,00.

2012-0.064.311-5 - ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DO SHO-
PPING CENTER FIESTA - Termo de Cooperação - À vista dos 
elementos contidos no presente, em especial as manifestações 
da Subprefeitura de Capela do Socorro (fl. 30), e da Subcomis-
são de Avaliação de Termos de Cooperação, da Comissão de 
Proteção à Paisagem Urbana, às fls. 38, AUTORIZO, nos termos 
do Decreto 52.062/10, a celebração Termo de Cooperação com 
a ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DO SHOPPING CENTER FIESTA 
cujo objeto consiste na execução de serviços de retirada de 
mato, corte de grama mensal, poda das folhas secas, controle 
de pragas, doenças e limpeza, na área situada na praça central 
do Largo do Socorro, em local de abrangência da Subprefeitura 
da Capela do Socorro, possuindo área de 480,00 m², com a 
instalação de 1 placa indicativa no local, com custo mensal de 
R$1.000,00.

 SECRETARIAS

 SEGURANÇA URBANA
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 ORDEM INTERNA 002/SMSU-GAB/2012.
DIRIGIDA: A todas Unidades integrantes da Secretaria 

Municipal de Segurança Urbana.
ASSUNTO: Inventário Analítico de Bens Patrimoniais Mó-

veis 2012.
O Chefe de Gabinete da Secretaria Municipal de Segurança 

Urbana, no uso de suas atribuições legais, em especial a dele-
gação conferida pela Portaria 59/2012 – SMSU-GAB, de 17 de 
fevereiro de 2012.

DETERMINA: 
1 – Todas as Unidades que compõem a Secretaria Munici-

pal de Segurança Urbana deverão efetuar levantamento físico 
dos bens patrimoniais móveis sob sua responsabilidade, nos 
termos dos artigos 28 a 33 do Decreto 50.733/2009.

2 – As chefias (e responsáveis pelas unidades adminis-
trativas) respondem diretamente pelo correto levantamento 
dos bens patrimoniais de suas unidades, cumprindo-lhes zelar 
pela boa guarda e conservação dos mesmos, sendo ainda 
responsáveis pela assinatura dos respectivos inventários, em 
conseqüência, dos termos do artigo 180 da Lei 8989/79, Lei 
13.519/03, Decreto 43.233/03 e Decreto 50.733/2009, respon-
dendo ainda, civil, penal e administrativamente, por prejuízos 
devidamente apurados.

3 – Eventuais omissões ou acréscimos indevidos de bens 
patrimoniais móveis, por ocasião da realização do Inventário 
Analítico, com vistas a ocultar a real situação dos bens exis-
tentes, sujeitarão o responsável a responder inquérito admi-
nistrativo, sem prejuízo das demais penalidades previstas na 
legislação vigente.

4 – Os Inventários Analíticos de Bens Patrimoniais Móveis: 
A Incorporar e Já Incorporados, deverão ser encaminhados 
por meio de mensagem eletrônica - “e-mail” (Obrigatório), 
para conferência e eventuais correções quanto ao preenchimen-
to dos mesmos, até o dia 01/11/2012, aos cuidados do Setor 
de Patrimônio da Divisão Técnica de Administração e Serviços, 
através do e-mail:

patrimoniosmsu@prefeitura.sp.gov.br
OBS: É obrigatório o envio por “e-mail” 
4.1 – Conferido, o Inventario Analítico será devolvido 

para eventuais correções e aposição de assinaturas em campo 
próprio, devendo retornar em mãos, sem emendas e rasuras, 
impreterivelmente, até o dia 30/11/2012, não devendo ser 
encaminhado via malote, ao Setor de Patrimônio da Divisão 
Técnica de Administração e Serviços - Rua Augusta 435/437 – 
5º andar – Consolação.

5 – Quaisquer dúvidas quanto ao preenchimento do Inven-
tário Analítico de Bens Patrimoniais Móveis já incorporados e 
do Inventário de Bens Patrimoniais Móveis a Incorporar, pode-
rão ser esclarecidas junto ao Setor de Patrimônio, nos telefones: 
3124-5163, 3124-5164 e 3124-5166, no horário das 9h às 18h.

6 – O não atendimento ao disposto nesta Ordem Interna, 
conforme Decreto 50.733/2009 – Titulo VII - artigos 32, su-
jeitará o responsável às penalidades previstas no Estatuto do 
Funcionário Publico Municipal.

 DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E DO TRABALHO
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 EXTRATO
2010-0.262.752-0 - EXTRATO DO TERMO DE ADITAMEN-

TO Nº 002/2012 AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
Partícipes: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econô-

mico e do Trabalho – SEMDET e o Serviço Nacional de Aprendi-
zagem Industrial – SENAI/SP.

Objeto: prorrogação do período de vigência.
Vigência: 29/11/2012 a 29/11/2014.
Data da assinatura: 05/10/2012.
Signatários: Marcos Cintra Cavalcanti de Albuquerque, pela 

SEMDET e Walter Vicioni Gonçalves, pela SENAI/SP.

 PORTARIAS
 PORTARIA 1109, DE 23 DE OUTUBRO DE 2012
GILBERTO KASSAB, Prefeito do Município de São Paulo, 

usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e
CONSIDERANDO as justificativas e as propostas ofereci-

das no processo 2011-0.284.943-6 pela Comissão instituída 
pela Portaria 142/2012-PREF e Reti-Ratificada pela Portaria 
359/2012-PREF,

RESOLVE:
I – Alterar a composição da Comissão que tem por objetivo 

acompanhar a execução das contrapartidas sociais atribuídas 
ao Sport Club Corinthians Paulista, nos termos do acordo judi-
cial celebrado nos autos da Ação Civil Pública 053.01.016060-7, 
em trâmite perante a 14ª Vara da Fazenda Pública.

II – Designar, para integrá-la os seguintes representantes:
Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos - SNJ
Titular: ROSANA DE FATIMA MARINO, RF 574.156.4
Suplente: LUIS ORDAS LORIDO, RF 696.418.4
Secretaria Municipal de Educação - SME
Titular: JOÃO THIAGO DE OLIVEIRA POÇO, RF 802.680.7
Suplente: SUELI APARECIDA DE PAULA MONDINI, RF 

675.197.1
Secretaria Municipal da Saúde - SMS
Titular: ODENI DE ALMEIDA, RF 746.927.6
Suplente: DOMINGOS COSTA HERNADEZ JUNIOR, RF 

554.169.7
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento 

Social – SMADS
Titular: NORBERTO DE CAMARGO ENGELENDER, RF 

678.418.6

Suplente: ROBERTA MORAES DIAS BENATTI, RF 755.575.0
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão 

– SEMPLA
Titular: ROSE MARY DOS SANTOS GOTTARDO, RF 540.673.1
Suplente: REGINA MARIA MARTINS MESQUITA, RF 

585.423.7
Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação – 

SEME
Titular: THOMAS AMERICO DE ALMEIDA ROSSI, RF 

737.278.7
Suplente: ELENICE MARQUES BEZAMAT, RF 525.328.4
III – A comissão terá por atribuição acompanhar e relatar a 

execução do cumprimento do acordo, concentrando contatos e 
facilitando a comunicação entre os envolvidos, preservando-se 
as atribuições legais dos órgãos municipais competentes para 
os atos relativos à execução material das obrigações assumidas 
no acordo judicial.

IV – A coordenação da Comissão ora constituída caberá 
à Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão.

V – A comissão receberá as propostas de contrapartidas 
sociais apresentadas pelo Sport Club Corinthians Paulista, e as 
enviará, por meio dos respectivos representantes, às Secretarias 
Municipais de Educação, Saúde, Assistência Social e Esportes, 
Lazer e Recreação, para a devida análise e avalização, cabendo 
à Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão 
formalizar seu recebimento, mediante despacho.

VI – Cessar, em consequência, as designações anteriormen-
te efetivadas.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 23 de 
outubro de 2012, 459° da fundação de São Paulo.

GILBERTO KASSAB, Prefeito

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
quarta-feira, 24 de outubro de 2012 às 02:33:39.
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