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ao protocolo de fluxos de serviços de triagem e orientação 
farmacêutica, nutricional e correlatos previstos no Termo de 
Cooperação Técnica nº 049/2016 - ACESSA SUS, publicado no 
Diário Oficial da Cidade de São Paulo, em 13 de março de 2019, 
64 (47) –7;

Considerando o estipulado pelo Decreto Municipal nº 
59.685/2020, que reorganiza a SMS, com descrição das atribui-
ções de todos os órgãos que a compõem,

O Secretário Municipal da Saúde, no uso das atribuições 
que lhe são legalmente conferidas, RESOLVE:

Art. 1º Instituir no âmbito da SMS o fluxo interno da 
solicitação de medicamentos, dietas e insumos do Programa 
ACESSA SUS.

Parágrafo único: O Programa ACESSA SUS Municipal tem 
como objetivo analisar tecnicamente todas as demandas admi-
nistrativas de medicamentos, insumos e dietas, nas seguintes 
situações:

a) Originárias de receitas SUS da rede municipal de saúde 
de munícipes residentes na cidade de São Paulo.

b) Originárias da Defensoria Pública, Ministério Público e 
Tribunal de Justiça em receitas médicas de munícipes residentes 
na cidade de São Paulo.

Art. 2º A triagem das demandas do Programa ACESSA 
SUS para a SMS será realizada no Ambulatório Médico de 
Especialidades Maria Zélia (pertencente à Secretaria Estadual 
da Saúde- SES), pelos funcionários da SES, os quais enviarão as 
solicitações à SMS pelo Sistema Estadual CODES e/ou e-mail.

Art. 3º A Divisão do ACESSA SUS, subordinada ao Depar-
tamento de Apoio Técnico às Demandas Judiciais em Saúde 
(DJES) e este à Secretaria Executiva de Regulação, Monitora-
mento, Avaliação e Parcerias (SERMAP), será a responsável em 
analisar tais demandas e, caso as solicitações sejam devidas, 
tecnicamente, sem a possibilidade de substituição por alterna-
tivas terapêuticas, de acordo com a lista oficial de medicamen-
tos da SMS, serão fornecidos os itens subscritos em receitas 
médicas.

Art. 4º Para análise dos pedidos pela equipe da Divisão do 
ACESSA SUS se faz necessário o preenchimento pelo prescritor, 
de formulário atualizado, disponível no endereço eletrônico:

https://www.saude.sp.gov.br/ses/perfil/gestor/comissao-de-
-farmacologia/solicitacao- de-medicamento-ou-nutricao-ente-
ral-por-paciente-de-instituicao-de-saude-publica-ou- privada

o qual está previsto pela Resolução SS nº 54/2012, tendo 
em vista que a adesão do Município de São Paulo ao Programa 
ACESSA SUS segue as diretrizes pactuadas no Termo de Coo-
peração Técnica nº 049/2016, não bastando somente a receita 
atualizada para que a equipe possa efetivamente analisar o 
pedido.

Art. 5º Caso seja deferido o pedido pela Divisão do ACESSA 
SUS, será enviado e- mail pela equipe à unidade requisitante 
na qual se aviou a receita médica (coordenadorias regionais 
de saúde e hospitais municipais) com o parecer técnico anexo, 
para que seja iniciado processo administrativo no Sistema SEI.

Parágrafo Único: O número do processo SEI aberto pela 
unidade requisitante será enviado à equipe do ACESSA SUS no 
próprio e-mail-resposta.

Art. 6º Após a informação do deferimento do item pela 
Divisão do ACESSA SUS, a Unidade Requisitante autuará o 
processo SEI, o qual tramitará à Comissão de Padronização de 
Materiais e Equipamentos (CPME), que fornecerá a codificação 
do produto.

Parágrafo Único: O processo seguirá com encaminhamento 
à Coordenadoria de Administração e Suprimentos (CAS) para 
efetivar a aquisição.

Art. 7º Efetivada a aquisição, o centro de logística de SMS 
(CDMEC) comunicará o usuário para a retirada do produto 
adquirido.

Art. 8º Após a entrega do item, o CDMEC anexará o recibo 
de entrega no processo SEI e o encaminhará para o ACESSA 
SUS, que, por sua vez, finalizará o processo no Sistema Estadual 
CODES com a compra efetivada.

Art. 9º Com o produto entregue ao usuário, o ACESSA SUS 
encaminhará o expediente SEI para a unidade requisitante 
encerrar o processo.

Art. 10º O fluxo ora descrito está diagramado no Anexo 
Único desta portaria.

Art. 11º Esta portaria entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário.

 PROCESSO: 6018.2022/0022137-3
PORTARIA Nº 265/2022-SMS.G
Determina a padronização da nomenclatura dos es-

tabelecimentos específicos em Práticas Integrativas e 
Complementares em Saúde como “Centros de Referência 
em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde 
-CRPICS” e dispõe sobre sua atuação.

LUIZ CARLOS ZAMARCO, Secretário Municipal da Saúde, no 
uso de suas atribuições legais e regulamentares, e

CONSIDERANDO a necessidade de estruturar e fortalecer 
os estabelecimentos específicos que realizam as práticas inte-
grativas e complementares;

CONSIDERANDO que a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) preconiza o reconhecimento e incorporação das Medi-
cinas Tradicionais e Complementares nos sistemas nacionais 
de saúde;

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro 
de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, 
prevenção, tratamento e recuperação da saúde, a organização 
e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 
providências;

CONSIDERANDO a Portaria MS/GM nº 971, de 3 de maio 
de 2006, que aprova a Política Nacional de Práticas Integrativas 
e Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde;

CONSIDERANDO que a Portaria MS/GM nº 2.446, de 11 de 
novembro de 2014, redefine a Política Nacional de Promoção 
da Saúde (PNPS) e institui como um dos seus objetivos especí-
ficos valorizar os saberes populares e tradicionais e as práticas 
integrativas e complementares;

CONSIDERANDO as leis municipais de n° 14.682, de 30 
de janeiro de 2008, que institui, no âmbito do Município de 
São Paulo, o Programa Qualidade de Vida com Medicinas Tra-
dicionais e Práticas Integrativas em Saúde; n° 14.903, de 6 de 
fevereiro de 2009, que dispõe sobre a criação do Programa de 
Produção de Fitoterápicos e Plantas Medicinais no Município de 
São Paulo; e n° 16.662, de 17 de maio de 2017, que instituiu 
o Serviço de Atendimento Homeopático na Rede Hospitalar 
Municipal de Saúde;

CONSIDERANDO a Portaria SMS nº 204, de 27 de fevereiro 
de 2019, que dispõe sobre o Programa Municipal de Práticas 
Integrativas e Complementares em Saúde – PMPICS e dá outras 
providencias;

CONSIDERANDO que a Portaria SMS nº 368, de 18 de 
agosto de 2021, estabelece que os procedimentos relativos às 
Práticas Integrativas e Complementares passem a compor o 
conjunto de procedimentos utilizados na avaliação do cumpri-
mento de metas descritos nos contratos de gestão e convênios 
firmados por essa secretaria com as Organizações Sociais e 
Instituições Parceiras;

RESOLVE:
Art. 1º Definir a nomenclatura padronizada “Centro de 

Referência em Práticas Integrativas e Complementares em 
Saúde -CRPICS” para os estabelecimentos da rede municipal 
de atenção à saúde que realizam exclusivamente as Práticas 
Integrativas e Complementares em Saúde.

§ 1º Ficam alteradas, nos termos do caput, as nomenclatu-
ras das seguintes unidades:

I - de “Centro de Práticas Naturais de Cidade Tiradentes”, 
para “Centro de Referência em Práticas Integrativas e Com-
plementares em Saúde Cidade Tiradentes - CRPICS Cidade 
Tiradentes”;

Contratação de assistente técnico credenciado. Atuação 
do Corpo Técnico de DESAP. Impossibilidade de cumprimento 
do contrato sem culpa do contratado. À vista das informações, 
notadamente a manifestação de DESAP G/AA de fls. retro, 
que acolho e adoto como razão de decidir, DETERMINO a 
RESCISÃO UNILATERAL do termo de contrato nº 483/DESAP-
-PGM/2015, firmado com Anette Maria Balsam Finkel, com 
fulcro nos arts. 78, I e 79, I da Lei Federal 8.666/93.

2015-0.079.125-0 - DEPARTAMENTO DE DESAPRO-
PRIAÇÕES

Contratação de assistente técnico credenciado. Atuação do 
assistente técnico que não possibilitou a defesa da Municipali-
dade. À vista das informações, notadamente a manifestação de 
DESAP G/AA de Doc. retro, que acolho e adoto como razão de 
decidir, DETERMINO a RESCISÃO UNILATERAL do termo de 
contrato nº 278/DESAP-PGM/2015, firmado com Luiz Carlos 
Rezende da Silva Coelho, com fulcro nos arts. 78, II e 79, I da 
Lei Federal 8.666/93.

SEI 6021.2022/0004602-0 - DEPARTAMENTO DE DE-
SAPROPRIAÇÕES Pagamento de emolumentos ao 18º Oficial 
de Registro de Imóveis de São Paulo, referentes ao registro 
das Cartas de Adjudicação relacionadas no documento SEI nº 
061732107. À vista das informações expostas, notadamente os 
pedidos de pagamento enviados pelo 18º Cartório de Registro 
de Imóveis, bem como os protocolos dos títulos anexados neste 
processo; a tabela de emolumentos no doc. 061732115; a pla-
nilha de cálculos no doc. 061732107; a manifestação de DESAP 
2003 no doc. 061889265; a nota de reserva juntada no doc. 
061889265, e também o parecer retro de DESAP/G-AA, o qual 
acolho e adoto como razão de decidir, AUTORIZO, pela compe-
tência delegada na Portaria 01/16 PGM/CGGM, a emissão de 
NOTA DE EMPENHO em favor do Décimo Oitavo Cartório De 
Registro De Imóveis, CNPJ 45.576.733/0001-07, no valor de 
R$ 38,49 (trinta e oito reais e quarenta e nove centavos), 
onerando a dotação nº 21.00.21.10.02.062.3024.4.817.3.3
.90.39.00.00.

SEI 6021.2022/0018476-8 - DEPARTAMENTO DE DE-
SAPROPRIAÇÕES Pagamento de emolumentos ao 8º Oficial 
de Registro de Imóveis de São Paulo, referentes a prenotação 
das Cartas de Adjudicação relacionadas no documento SEI nº 
061730148. À vista das informações expostas, notadamente os 
pedidos de pagamento enviados pelo 8º Cartório de Registro 
de Imóveis, bem como os protocolos dos títulos anexados neste 
processo; a tabela de emolumentos no doc. 061730468; a pla-
nilha de cálculos no doc. 061730468; a manifestação de DESAP 
2003 no doc. 061730500; a nota de reserva juntada no doc. 
061889946, e também o parecer retro de DESAP/G-AA, o qual 
acolho e adoto como razão de decidir, AUTORIZO, pela compe-
tência delegada na Portaria 01/16 PGM/CGGM, a emissão de 
NOTA DE EMPENHO em favor do Oitavo Cartório De Regis-
tro De Imóveis, CNPJ 45.564.853/0001-94, no valor de R$ 
448,58 (quatrocentos e quarenta e oito reais e cinquenta 
e oito centavos), onerando a dotação nº 21.00.21.10.02.062
.3024.4.817.3.3.90.39.00.00.

 DEPTO JUDICIAL
 DESPACHO DO DIRETOR
6021.2021/0059233-3 – Em face dos elementos e docu-

mentação que instruem o presente, notadamente a manifesta-
ção da Procuradora oficiante, de JUD ATA e JUD Contabilidade 
retro, que adoto como razão de decidir, à luz do disposto no 
Decreto no. 61.004/2022, no uso da competência que me foi 
delegada pelas Portarias 01/2016 e 09/2020 - PGM/CGGM.G, 
AUTORIZO, a emissão de Nota de Empenho no valor de R$ 
87,27 (oitenta e sete reais e vinte e sete centavos), onerando a 
dotação no. 21.10.02.062.3024.4.817.3.3.90.36.00.00 do orça-
mento vigente, com vistas a promover o pagamento de diligên-
cias do Oficial de Justiça NORBERTO ANTONIO RODRIGUES 
NETO, inscrito no CPF sob o n. 874.972.638-20, consoante 
Mapa Mensal de Mandados e certidão constantes do presente.

6021.2021/0059225-2 – Em face dos elementos e docu-
mentação que instruem o presente, notadamente a manifesta-
ção do Procurador oficiante, de JUD ATA e JUD Contabilidade 
retro, que adoto como razão de decidir, à luz do disposto no 
Decreto no. 60.052/2021, no uso da competência que me foi 
delegada pelas Portarias 01/2016 e 09/2020 - PGM/CGGM.G, 
AUTORIZO, a emissão de Nota de Empenho no valor de R$ 
87,27 (oitenta e sete reais e vinte e sete centavos), onerando 
a dotação no. 21.10.02.062.3024.4.817.3.3.90.36.00.00 do 
orçamento vigente, com vistas a promover o pagamento de 
diligências do Oficial de Justiça MÁRCIO SILVA DE OLIVEIRA, 
inscrito no CPF sob o n. 348.522.805-25, consoante Mapa Men-
sal de Mandados e certidão constantes do presente.

6021.2022/0016461-9 – Em face dos elementos e docu-
mentação que instruem o presente, notadamente a manifesta-
ção do Procurador oficiante, de JUD ATA e JUD Contabilidade 
retro, que adoto como razão de decidir, à luz do disposto no 
Decreto no. 61.004/2022, no uso da competência que me foi 
delegada pelas Portarias 01/2016 e 09/2020 - PGM/CGGM.G, 
AUTORIZO, a emissão de Nota de Empenho no valor de R$ 
87,27 (oitenta e sete reais e vinte e sete centavos), onerando 
a dotação no. 21.10.02.062.3024.4.817.3.3.90.36.00.00 do 
orçamento vigente, com vistas a promover o pagamento de 
diligências do Oficial de Justiça MARCELO RIBEIRO DE BAR-
ROS, inscrito no CPF sob o n. 084.416.048-27, consoante Mapa 
Mensal de Mandados e certidão constantes do presente.

 DEPTO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE E 
DO PATRIMÔNIO

 6021.2022/0018001-0 - DEMAP –DESPACHO: Em 
face dos elementos que instruem o presente, notadamente a 
manifestação da Subprocuradoria oficiante (061579668), da 
Divisão de Contabilidade da Coordenadoria Geral de Gestão e 
Modernização da Procuradoria Geral do Município de São Paulo 
(061644947), diante da reserva efetuada (061644362), à luz do 
disposto no Decreto nº 61.004/2022 e no uso da competência 
que me foi delegada pela Portaria nº 01/2016-PGM/CGGM, 
com a redação dada pela Portaria nº 01/2017-PGM/CGGM, de 
20/04/2017, AUTORIZO a emissão de Nota de Empenho no valor 
de R$ 21.350,00 ( vinte e um mil trezentos e cinquenta reais), 
onerando a dotação nº 21.10.02.062.3024.4.817.3.3.90.36.0
0 do orçamento vigente, com vistas a promover o pagamento 
de honorários do perito, Sr. JAQUES GERAB JUNIOR, inscrito 
no CPF/MF sob n.º 101.259.158-10, visando a dar atendimento 
ao despacho proferido nos autos do processo nº 0014010-
60.2011.8.26.0100, em trâmite perante o Juízo da 15ª Vara da 
Fazenda Pública (041069547).São Paulo, 14 de abril de 2022. 
RACHEL MENDES FREIRE DE OLIVEIRA - Procuradora Diretora - 
OAB/SP 196.348 -PGM/DEMAP

 SAÚDE
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 PROCESSO: 6018.2022/0008012-5
PORTARIA Nº 252/2022-SMS.G
Formaliza os procedimentos de instrução processual 

relativos ao programa ACESSA SUS nesta Secretaria Mu-
nicipal da Saúde, de modo a estabelecer o fluxo interno 
da solicitação de medicamentos, dietas e insumos pelos 
munícipes.

Considerando a necessidade de ordenação interna do fluxo 
do Programa ACESSA SUS na Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS);

Considerando o Termo de Cooperação Técnica do Programa 
ACESSA SUS que formaliza a adesão do Município de São Paulo 

SGM); Jorge Pinna Rodrigues (1° suplente da SMIT); Érico Della 
Gatta (1° suplente de Segurança e Defesa Civil); Esdras Barbosa 
(1° suplente de Assistência Social); Silvio Silva (1° suplente da 
Zeladoria e Urbanismo); Glaucia Bellei Neix (Diretora de Fo-
mento ao Controle Social - CGM); Matheus Henrique Zanocelo 
Halas; Tabata Sousa da Luz (SMIT); Maria Luisa Lima (SMIT); 
Eliane Bispo do Nascimento (SMIT) e Denise Cristina Rodrigues 
Vieira (SMIT).

4. Mesa: Como Presidente da Mesa, a Sra. Juliana Saad De 
Marchi, Alexandre Gonçalves de Matos nomeado para atuar 
como Secretário da Mesa e Erwin André Liebl como Coorde-
nador Geral.

5. Ordem do dia: (a) Apresentação da Secretaria Municipal 
de Inovação e Tecnologia - SMIT: SP 156 (respostas e esclar-
cimentos acerca da atividade referente às cartas de serviços, 
entre outros.); (b) deliberações; (c) definição do escopo da 
próxima reunião.

6. Deliberações: (a) a Sra. Presidente deu início aos traba-
lhos, recebendo os servidores da Secretaria Municipal de Inova-
ção e Tecnologia (SMIT): Jorge Pinna Rodrigues, Maria Cristina 
Lucchesi, Rafael Martins Fialho, Tabata Sousa da Luz, Maria 
Luisa Lima, Eliane Bispo do Nascimento e Denise Cristina Rodri-
gues Vieira, responsáveis pela apresentação da SMIT perante o 
assunto “SP 156”. Ao longo da apresentação foram realizados 
esclarecimentos a respeito da atividade requerida anteriormen-
te à reunião, em que os Conselheiros pesquisaram as Cartas 
de Serviços das Entidades Municipais correspondentes à sua 
área temática de atuação para: (i) verificar o atendimento à Lei 
Federal 13.460/17 e Decreto Municipal 58.426/18; (ii) propor 
melhorias à Carta de Serviço. Ficou sob a responsabilidade de 
SMIT tomar providências acerca da revisão da Carta de Serviços 
relacionada à solicitação de medicamento conforme sugestão 
realizada pela Conselheira Flavia, representante dos usuários 
do serviço público pela área da Saúde. (b) Posteriormente, 
apresentou-se para deliberação uma proposta de datas para o 
pré-agendamento das reuniões do segundo semestre de 2022: 
Julho – dia 13 (quarta-feira); Agosto – dia 17 (quarta-feira); 
Setembro – dia 14 (quarta-feira); Outubro – dia 19 (quarta-
-feira); Novembro – dia 16 (quarta-feira); Dezembro – dia 14 
(quarta-feira). Foram aprovadas, por unânimidade, as datas 
propostas pela Presidente. (c) Por fim, a Sra. Presidente expôs 
a pauta da próxima reunião: Apresentação da Ouvidoria Geral 
do Município - OGM. 

7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar a Presidente 
concedeu a reunião por encerrada e o Secretário Executivo de 
CONDEUSP lavrou a presente ata.

 PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO
 DIVISÃO DE ORÇAMENTO E GESTÃO

 COORDENADORIA GERAL DE GESTÃO E 
MODERNIZAÇÃO

DESPACHO EXARADO PELO PROCURADOR COORDENA-
DOR

6021.2018/0007039-0. Prefeitura do Município de 
São Paulo. Pagamento de Precatórios dentro do Regime 
Especial em abril de 2022. I- Em face dos elementos 
que instruem o presente, à luz do disposto nas Emen-
das Constitucionais nº 62/2009, nº 99/2017 e 109/2021, 
bem como nos Decretos Municipais nºs 51.105/2009, 
55.880/2015, 58.070/2018, 59.148/2019 e 61.004/2022, 
da manifestação da Divisão de Orçamento e Gestão no 
doc. 061942611, da competência atribuída pelo artigo 
19, inciso V, do Decreto nº 57.263/2016, e pela Portaria 
PGM.G nº 24/2017, AUTORIZO a emissão das Notas de 
Empenho e das Notas de Liquidação e Pagamento, para 
o pagamento de precatórios no Regime Especial no mês 
de abril/2022, nos termos dos parágrafos 6º e 8º do 
artigo 97, bem como do artigo 101, ambos do ADCT da 
Constituição Federal, onerando as seguintes operações 
especiais, conforme seguem:

28.21.28.846.0000.0.034.3.1.90.91.00.11 - R$ 
175.992.373,35 (Cento e setenta e cinco milhões, nove-
centos e noventa e dois mil, trezentos e setenta e três 
reais e trinta e cinco centavos);

28.21.28.846.0000.0.035.3.3.90.91.00.11 - R$ 
26.072.944,20 (Vinte e seis milhões, setenta e dois mil, 
novecentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos);

28.21.28.846.0000.0.035.4.4.90.91.00.11 - R$ 
15.209.217,45 (Quinze milhões, duzentos e nove mil, 
duzentos e dezessete reais e quarenta e cinco centavos).

 DEPTO DE DESAPROPRIAÇÕES
 DESPACHO DO GABINETE DA PROCURADO-

RIA – DESAP
2015-0.285.535-2 - DEPARTAMENTO DE DESAPRO-

PRIAÇÕES
Contratação de assistente técnico credenciado. Atuação 

do Corpo Técnico de DESAP. Impossibilidade de cumprimento 
do contrato sem culpa do contratado. À vista das informações, 
notadamente a manifestação de DESAP G/AA de fls. retro, 
que acolho e adoto como razão de decidir, DETERMINO a 
RESCISÃO UNILATERAL do termo de contrato nº 483/DESAP-
-PGM/2015, firmado com Anette Maria Balsam Finkel, com 
fulcro nos arts. 78, I e 79, I da Lei Federal 8.666/93.

2015-0.079.125-0 - DEPARTAMENTO DE DESAPRO-
PRIAÇÕES

Contratação de assistente técnico credenciado. Atuação do 
assistente técnico que não possibilitou a defesa da Municipali-
dade. À vista das informações, notadamente a manifestação de 
DESAP G/AA de Doc. retro, que acolho e adoto como razão de 
decidir, DETERMINO a RESCISÃO UNILATERAL do termo de 
contrato nº 278/DESAP-PGM/2015, firmado com Luiz Carlos 
Rezende da Silva Coelho, com fulcro nos arts. 78, II e 79, I da 
Lei Federal 8.666/93.

 LINHA DE ATENDIMENTO DIRETO:3397- 
4813/4811/4809

DESPACHO DO GABINETE DA PROCURADO-
RIA – DESAP

CONVOCAÇÃO /PGM/DEPARTAMENTO DE 
DESAPROPRIAÇÕES

Ficam convocados os abaixo relacionados, a comparecer 
a este DEPARTAMENTO, sito na Rua Conselheiro Furtado, 166, 
Térreo, Liberdade,somente após agendamento, nos telefones 
mencionados acima, no horário das 10:00 às 16:00hs a fim de 
tratar de assunto referente aos respectivos expedientes. O não 
comparecimento no prazo de 5 (cinco) dias, a contar desta data, 
implicará no indeferimento por abandono nos termos do art. 24, 
parágrafo único, da Lei Municipal nº 14.141/06 e inciso II do art 
56 do Decreto Municipal 51.714/2010.

PA SEI N.:
1010.2021/0001847-1-THAIS TONINI BRAGA
1010.2021/0001881-1-TIAGO SOARES DE ALMEIDA 

GOMES
1010.2021/0005969-0-DIOGO NOVAIS DE OLIVEIRA

 DESPACHO DO GABINETE DA PROCURADO-
RIA – DESAP

2015-0.285.535-2 - DEPARTAMENTO DE DESAPRO-
PRIAÇÕES

prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão Processante 
no presente Processo Administrativo de Responsabilização 
(PAR) instaurado contra a pessoa jurídica ATACADÃO S/A, CNPJ 
nº 75.315.333/0035-58, por infrações previstas na Lei Federal 
nº 12.846/2013.

II. Publique-se.
DANIEL FALCÃO
Controlador Geral do Município
ADVOGADOS: DR. SÉRGIO ROSENTHAL - OAB/SP Nº 

114.806 e DR. ANDRE ROSENTHAL - OAB/SP Nº 232.700-E

 SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES - 
SEI DESPACHOS: LISTA 1121

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
ENDERECO: VIADUTO DO CHÁ, 15
Portaria n. 19/2022/CGM-G
Altera a Portaria nº 126/2020/CGM-G, de 04 de setembro 

de 2020, que disciplina a interlocução entre a Controladoria 
Geral do Município e os responsáveis pelo controle interno de 
órgãos e entidades da Administração Pública Municipal.

O Controlador Geral do Município, no uso das atribuições 
legais e regulamentares, considerando o disposto nos artigos 
42 e seguintes do Decreto Municipal n.º 59.496, de 08 de junho 
de 2020;

RESOLVE:
Art. 1º Revogar os incisos I, II e III do Anexo Único da Porta-

ria nº 126/2020/CGM-G.
Art. 2º Designar, para desempenhar as atividades previstas 

no art. 4º, §1º, e no art. 5º, §2º da Portaria, os servidores abaixo 
relacionados:

I - Coordenadoria de Auditoria Geral - Divisão de 
Auditoria Contábil e Monitoramento de Recomendações:

1. Titulares: Paulo Yoshiro Yuuki - RF 836.499.1 e Claudia 
Valente - RF 856.644.5

2. Suplente: Anelisa Zerlin - RF 836.046.4 e Helen Fernanda 
Biazon - RF 843.737.8

Art. 3º Ficam mantidas as demais disposições.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publi-

cação.
Daniel Falcão
Controlador Geral do Município

 CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 DESPACHO DA PRESIDENTE DA 9ª COMISSÃO 

PROCESSANTE PERMANENTE DE PROCESSO 
DE RESPONSABILIZAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 
(PAR)-CPP/PAR-9

INTIMAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
PROCESSO SEI nº 6067.2019/0021022-5
Despacho SEI nº 061997924
I - Tendo em vista o substabelecimento sem reservas de po-

deres acostado aos presentes autos (doc. SEI 046266315), bem 
como as assinaturas dos pedidos de vistas e termos de confi-
dencialidade (doc.SEI 047377925), PRORROGO O ACESSO aos 
autos por 180 (cento e oitenta) dias corridos ao Dr. LUCAS 
PETEAN AMARO - OAB/SP nº 431.268 e à Dra. MARIA LUIZA DE 
SOUZA - OAB/SP nº 390.692.

II - Intime-se a pessoa jurídica INSTITUTO DE ATENÇÃO 
BÁSICA E AVANÇADA À SAÚDE, inscrita no CNPJ sob o n° 
09.652.823/0001-76, na pessoa dos defensores técnicos 
substabelecidos, para ciência das cópias dos processos SEIS 
6067.2021/0016851-6 e 6018.2021/0043479-0 acostadas aos 
presentes autos (docs. SEI 061590527 e 061591131) e eventual 
manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias corridos.

III - Expeça-se ofício ao Tribunal de Contas do Município 
de São Paulo, via Corregedora Geral do Município, pela com-
petência, solicitando cópias, em pdf, de fls.1315 e seguintes 
do TC 72.006.483.16-50, que tem como relator o Conselheiro 
João Antonio;

IV - Expeça-se ofício ao Ministério Público do Estado de 
São Paulo, via Corregedora Geral do Município, pela competên-
cia, solicitando à Promotoria de Justiça do Patrimônio Público 
e Social, cópia integral, em pdf, dos autos do Inquérito Civil nº 
14.0695.0000555/2016-1;

V - Expeça-se ofício à Secretaria Municipal de Saúde, 
solicitando cópia do parecer conclusivo do grupo de trabalho 
constituído pela Portaria 408/2017-SMS.G, acerca da auditoria 
e inspeção realizada pela equipe técnica da SMS, desencadeada 
pelas denúncias de irregularidades na execução dos contratos 
de gestão R021/2016 e R023/2016, celebrados com o IABAS 
(Processo Administrativo nº 2017-0.000.154-6);

VI - Expeça-se ofício ao Departamento de Procedimentos 
Disciplinares - PROCED, solicitando concessão de acesso aos 
autos das Sindicâncias Especiais de Improbidade Administra-
tiva processadas nos autos dos SEIs 6021.2021/0014891-3, 
6021.2021/0014868-9 e 6021.2021/0014894-8, para fins de 
consulta e eventual instrução do presente Processo Administra-
tivo de Responsabilização de Pessoa Jurídica;

VII - Publique-se o presente despacho no Diário Oficial 
da Cidade de São Paulo, intimando-se a defesa na pessoa 
dos defensores técnicos substabelecidos, fazendo cons-
tar expressamente o nome da pessoa jurídica INSTITUTO DE 
ATENÇÃO BÁSICA E AVANÇADA À SAÚDE, inscrita no CNPJ 
sob o n° 09.652.823/0001-76, bem como o Processo SEI nº 
6067.2019/0021022-5. Sem prejuízo, envie-se cópia do presente 
despacho aos endereços eletrônicos marialuiza.souza@iabas.
org.br e lucas.amaro@iabas.org.br, constantes do doc.SEI 
047377925, com confirmação de recebimento, juntando-se 
cópia do referido e-mail nos presentes autos. ADVOGADOS: 
MARIA LUIZA DE SOUZA (OAB/SP 390.692) e LUCAS PETEAN 
AMARO (OAB/SP 431.268).

 COORDENADORIA DE DEFESA DO 
USUÁRIO DO SERVIÇO PÚBLICO 
MUNICIPAL

 CONSELHO DE USUÁRIOS DOS SERVIÇOS 
PÚBLICOS –

CONDEUSP
5ª Reunião Ordinária
1. Data, Hora e Local: 16.03.2022, às 18h00, por meio de 

plataforma eletrônica (online).
2. Convocação: Conforme instrumento convocatório en-

viado a todos os conselheiros e, ainda, divulgado no Portal da 
Controladoria Geral do Município.

3. Participantes: 3.1. Conselheiros Representantes da Socie-
dade Civil: (a) ZELADORIA E URBANISMO: Erwin André Liebl (ti-
tular); (b) TRANSPORTE E MOBILIDADE: Alexandre Gonçalves de 
Matos (titular); (c) ASSISTÊNCIA SOCIAL: Adriano Abdo (titular); 
(d) SAÚDE: Flavia Silveira Cabral (titular); (e) EMPREENDEDO-
RISMO E LICENCIAMENTO: Luiz Casseb Nahuz (1° Suplente); (f) 
EDUCAÇÃO: Ailton Ferreira dos Santos (titular); (g) SEGURANÇA 
E DEFESA CIVIL: Arles Gonçalves Junior (titular). 3.2. Conselhei-
ros Representantes dos Órgãos Municipais: (a) CONTROLADO-
RIA GERAL DO MUNICÍPIO: Juliana Saad De Marchi (titular); 
(b) SECRETARIA DE GOVERNO MUNICIPAL: Carolina de Mico 
Rocha (titular); (c) SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA: Mar-
celo Maschietto (1° suplente); (d) SECRETARIA MUNICIPAL DE 
INOVAÇÃO E TECNOLOGIA: Maria Cristina Lucchesi (titular); (e) 
SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS: Bruna Milani 
(1ª suplente); (f) SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA: Paulo 
Ambrozevicius Junior (titular); e (g) CASA CIVIL: Carlos Cezar 
Mariano (1° suplente).

3.3. Presentes, ainda, como participantes convidados, os 
Srs.: Geraldo Borin (2° suplente de Empreendedorismo e Li-
cenciamento); Mariana C. Mirasevich (1° suplente da Saúde); 
Rafael Martins (2° suplente da SMIT); Elza Paulino (2° suplente 
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