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- no uso das competências a mim conferidas pela Portaria PGM/
CGGM nº 01/2016, com a redação dada pela Portaria PGM/
CGGM n.º 01/2017, AUTORIZO a emissão de Nota de Empenho 
no valor de R$ 95,91 (noventa e cinco reais e noventa e 
um centavos), onerando a dotação nº 21.10.02.062.3024.4.
817.3.3.90.36.00.00 do orçamento vigente, conforme Nota de 
Reserva de recursos n° 54.640 sob documento n° 070266016, 
com vistas a promover o pagamento de diligência em nome da 
oficial de justiça, Katia Leone Reis Mazzi, CPF 111.735.268-
46, realizada nos autos do processo judiciail nº 1513645-
73.2022.8.26.0090.

 ASSESSORIA JURÍDICA

 6021.2022/0045538-9
ASSUNTO : Solicitação de Acordo Especial – SEI 

6021.2022.0045538-9 – SQL 144.136.0057-5 (NL1 – 2012 A 
2020).

I – No uso da competência que me é conferida pelo artigo 
32, §3º, III, c, do Decreto n° 57.263/2016, bem como pelo art. 
3º da Portaria nº 31/2016 PGM/GAB (com a redação dada pela 
Portaria nº 202/2018—PGM.G), em razão das ponderações 
contidas na manifestação de FISC 1 (070151324), a qual acolho 
como razão de decidir, somando-se ao entendimento consoli-
dado deste Gabinete no sentido de que o art. 9º, I da Portaria 
FISC.G 04/2014 não se aplica a pedidos cujo objeto alcança 
outras dívidas além daquelas que compunham o parcelamen-
to anterior rompido, AUTORIZO, para o contribuinte de SQL 
144.136.0057-5, o parcelamento dos débitos em referência, em 
36 (trinta e seis) vezes;

 DEPTO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE E 
DO PATRIMÔNIO

 2014.0.203.929-4 - DEMAP – INTERESSADO : 
JALL COURIER LTDA

Processo: 0050415-27.2013.8.26.0100-15ª V.Faz.Pública. 
DESPACHO : I – À vista das manifestações da 2ª Subprocurado-
ria que acolho (fls. 438/440 e 441/442 ), AUTORIZO, com base 
no artigo 32, inciso X, do Decreto 57.263/2016, e no artigo 2º 
da Portaria 02/21-DEMAP-G, a mim subdelegada , a não inter-
posição de recurso de apelação contra a decisão publicada em 
24/08/2022 que condenou o Municipio na quantia de 10% (dez 
por cento) sobre o valor da causa atualizado. II - Publique-se e 
encaminhe-se a DEMAP 12 para ciência e prosseguimento. São 
Paulo, 09 de setembro de 2022. ANA LUCIA GOMES MOTA - De-
partamento de Defesa do Meio Ambiente e do Patrimônio -R.F. 
618.594.100 - OAB/SP nº 88.203 - Procuradora Chefe -Demap.1

 SAÚDE
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES - SEI 
DESPACHOS: LISTA 1224

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ENDERECO: RUA GENERAL JARDIM, 36
Processos da unidade SMS/CRS-N/AJ 
DESPACHO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 028/2022-CRSN
I- À vista dos elementos contidos no processo SEI 

6018.2022/0053855-5 e no uso das atribuições delegadas 
pela Portaria Intersecretarial 01/05-SMS/SMSP/SMG e Portarias 
890/2013-SMS.G, e 727/2018-SMS.G, tendo por fundamento o 
disposto na Lei Municipal nº 13.278/02, regulamentada pelo 
Decreto nº 44.279/03 e com fundamento no Artigo 24, II da 
Lei Federal nº 8.666/93 e alterações e Decreto nº 54.102/13, 
54.829/2014 e 9.412/2018, AUTORIZO por DISPENSA DE LICI-
TAÇÃO a aquisição em tela e Homologo a Cotação Eletrônica 
nº 021/2022 (link 070272253)para aquisição do ITEM 01: 03 
Dispositivos para Medidas Antropométricas Escala Graduação 
com Escala Métrica mm e cm - Tipo Trena, no valor unitário 
de R$ 30,66 e no valor total de R$91,98, à empresa Rodolfo 
Nascimento da Silva, inscrita no CNPJ sob nº 26.800.124/0001-
45; ITEM 02: 03 Componentes: Chaves de fenda e Philips, 
Ferramenta para Montagem, no valor unitário de R$54,52 e no 
valor total de R$163,56, à empresa Fabiano Tadeu de Oliveira, 
inscrita no CNPJ sob nº 27.081.027/0001-02 e; ITEM 03: 03 Jo-
gos de Chave Material Aço Cromo Vanádio, no valor unitário de 
R$40,00 e no valor total de R$120,00, à empresa Fabiano Tadeu 
de Oliveira, inscrita no CNPJ sob nº 27.081.027/0001-02 para 
atender as necessidades dos Centros Especializado em Reabili-
tação (CERs), unidades de saúde pertencentes a esta Coordena-
doria Regional de Saúde Norte, conforme Formulário de Requi-
sição de Material/Assessoria Técnica/CRS-N (link 067000456) e 
Requisição de Compras nº 071/2022 (link 068750864).

Sendo assim, o valor total da compra perfaz a quantia total 
de R$375,54 tendo sido emitido para tanto a Nota de Reserva 
nº 49.214/2022 (link 068762440) em virtude do procedimento 
ter transcorrido dentro das premissas legais.

II - Em consequência AUTORIZO, a emissão da Nota de 84
.23.10.301.3003.2.520.3.3.90.30.00.0, ficando a contratação 
condicionada à entrega da documentação exigida pela Legis-
lação vigente.

III. Devolver a AJ para o ato de Publicação.
IV. A seguir à Supervisão de Finanças para adoção das 

providências subseqüentes.
Processos da unidade SMS/CRS-SE/AJ 
Ref. 6018.2022/0069731-9 - À vista dos elementos cons-

tantes do presente, nos termos da competência delegada pelo 
Decreto Municipal nº 46.209 e da Portaria nº 727/2018 - SMS.G, 
AUTORIZO a emissão de Nota de Empenho e Liquidação no 
valor de R$1.000,00 (um mil reais), para o mês de OUTU-
BRO/2022, para atender as despesas de pequeno vulto, de 
manutenção de bens móveis e de conservação e adaptação de 
bens imóveis das Unidades de Saúde, subordinadas à Super-
visão Técnica de Saúde Aricanduva/Mooca, pertencente a esta 
Coordenadoria Regional de Saúde Sudeste, em nome de CINTIA 
HEGER, RF nº 6292224/1, CPF nº 076.782.948-40, com fun-
damento nos artigo 1º e 2º, incisos I, II e III, da Lei 10.513/88, 
nos termos dos artigos 1º, 2º, 4º ao 6º e 15 parágrafo único do 
Decreto n°. 48.592/07, alterado pelo Decreto nº 54.987/14 e 
pela Portaria SF nº 77/2019, que onerará a dotação 84.25.10.3
01.3003.2.520.3.3.90.39.00.00.

São Paulo, 09 de Setembro de 2022
Processos da unidade SMS/CRS-C/SAF/CONCESSIO-

NÁRIA 
DESPACHO DO COORDENADOR
APLICAÇÃO DE PENALIDADE
I - À vista dos elementos contidos no presente processo nº 

6018.2022/0057108-0, em especial a manifestação da Asses-
soria Jurídica desta Pasta, que acolho e nos termos da compe-
tência a mim conferida pelo Decreto Municipal nº 59.685/2020 
e pela Portaria nº 727/2018/SMS e suas posteriores altera-
ções, e por ter sido caracterizada conduta que viola o artigo 
178, inciso I, bem como à proibição contida no artigo 179, 
&ldquo;caput&rdquo; da Lei Municipal nº 8.989/1979, DETER-
MINO aplicação de penalidade de REPREENSÃO fundamento 
no artigo 184, Inciso I, do mesmo diploma legal, a servidora 
ALAÍDE ALVES FERREIRA DOS SANTOS -RF: 837.705.7/1.

II - PUBLIQUE-SE
III - Após, devolver a SMS/CRS/C/SAF/RH para prossegui-

mento.
Processos da unidade SMS/CRS-C/SAF/CONTABILI-

DADE 
(PRORROGAÇÃO)
I - À vista dos elementos constantes do Processo ad-

ministrativo eletrônico nº 6018.2017/0054803-6, neste ato 

Empenho e da Nota de Liquidação e Pagamento em favor de 
Daiane Lopes do Monte, CPF 332.712.848-06, no valor de R$ 
2.883,00 (Dois mil e oitocentos e oitenta e três reais), onerando 
a operação especial 28.21.28.062.0000.0036.3.3.90.93.00.00 
do orçamento vigente.

 DEPTO DE DESAPROPRIAÇÕES
 DESPACHO DO GABINETE DA PROCURADO-

RIA – DESAP
SEI 6021.2022/0048374-9 - DEPARTAMENTO DE DE-

SAPROPRIAÇÕES Pagamento de emolumentos ao 6º Oficial 
de Registro de Imóveis de São Paulo, referentes ao registro 
das Cartas de Adjudicação relacionadas no documento SEI nº 
070230970. À vista das informações expostas, notadamente os 
pedidos de pagamento enviados pelo 6º Cartório de Registro 
de Imóveis, bem como os protocolos dos títulos anexados 
neste processo; a tabela de emolumentos no doc. 070232074; 
a planilha de cálculos no doc. 070232071; a manifestação de 
DESAP 2003 no doc. 070232077; a nota de reserva juntada no 
doc. 070272794, e também o parecer retro de DESAP/G-AA, o 
qual acolho e adoto como razão de decidir, AUTORIZO, pela 
competência delegada na Portaria 01/16 PGM/CGGM, a emis-
são de NOTA DE EMPENHO em favor do Sexto Cartório De 
Registro De Imóveis, CNPJ 36.330.663/0001-11, no valor 
de R$ 7.273,22 (sete mil, duzentos e setenta e três reais e 
vinte e dois centavos), onerando a dotação nº 21.00.21.10.0
2.062.3024.4.817.3.3.90.39.00.00.

SEI 6021.2022/0048376-5 - DEPARTAMENTO DE DE-
SAPROPRIAÇÕES Pagamento de emolumentos ao 9º Oficial 
de Registro de Imóveis de São Paulo, referentes ao registro 
das Cartas de Adjudicação relacionadas no documento SEI nº 
069996261. À vista das informações expostas, notadamente os 
pedidos de pagamento enviados pelo 9º Cartório de Registro 
de Imóveis, bem como os protocolos dos títulos anexados 
neste processo; a tabela de emolumentos no doc. 070223620 
a planilha de cálculos no doc. 070223506; a manifestação de 
DESAP 2003 no doc. 070223690 a nota de reserva juntada no 
doc. 070272018 e também o parecer retro de DESAP/G-AA, o 
qual acolho e adoto como razão de decidir, AUTORIZO, pela 
competência delegada na Portaria 01/16 PGM/CGGM, a emis-
são de NOTA DE EMPENHO em favor do Nono Cartório De 
Registro De Imóveis, CNPJ 45.705.514/0001-80, no valor 
de R$ 12.758,19 (doze mil, setecentos e cinquenta e oito 
reais e dezenove centavos) , onerando a dotação nº 21.00.2
1.10.02.062.3024.4.817.3.3.90.39.00.00.

 DESPACHO DO GABINETE DA PROCURADO-
RIA – DESAP

SEI 6021.2022/0048386-2 - 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 
070225738. 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. 070226182 a plani-
lha de cálculos no doc. 070226174; a manifestação de DESAP 
2003 no doc. 070226242 a nota de reserva juntada no doc. 
070272324 e também o parecer retro de DESAP/G-AA, o qual 
acolho e adoto como razão de decidir, AUTORIZO, pela com-
petência 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$ 4.410,92 (quatro mil, quatrocentos e dez reais e 
noventa e dois centavos), onerando a dotação nº 21.00.21.1
0.02.062.3024.4.817.3.3.90.39.00.00.

SEI 6021.2022/0048381-1 - DEPARTAMENTO DE DE-
SAPROPRIAÇÕES Pagamento de emolumentos ao 15º Oficial 
de Registro de Imóveis de São Paulo, referentes ao registro 
das Cartas de Adjudicação relacionadas no documento SEI nº 
070229560. À vista das informações expostas, notadamente os 
pedidos de pagamento enviados pelo 15º Cartório de Registro 
de Imóveis, bem como os protocolos dos títulos anexados neste 
processo; a tabela de emolumentos no doc. 070230394 a plani-
lha de cálculos no doc. 070230354; a manifestação de DESAP 
2003 no doc. 070230401 a nota de reserva juntada no doc. 
070272526 e também o parecer retro de DESAP/G-AA, o qual 
acolho e adoto como razão de decidir, AUTORIZO, pela com-
petência delegada na Portaria 01/16 PGM/CGGM, a emissão de 
NOTA DE EMPENHO em favor do Décimo Quinto Cartório De 
Registro De Imóveis, CNPJ 45.565.876/0001-13, no valor de 
R$ 18.139,79 (dezoito mil, cento e trinta e nove reais e 
setenta e nove centavos), onerando a dotação nº 21.00.21.1
0.02.062.3024.4.817.3.3.90.39.00.00.

SEI 6021.2022/0004051-0 - DEPARTAMENTO DE DE-
SAPROPRIAÇÕES Pagamento de honorários complementares 
de Perito Judicial na Ação de desapropriação de autos nº 
1071814-61.2021.8.26.0053 – 15ª VFP. Autorização para emis-
são de Nota de Empenho. Em face dos elementos que instruem 
o presente, bem como pela competência delegada na Portaria 
nº 01/16 – PGM/CGGM.G, AUTORIZO a emissão de nota de 
empenho, onerando a dotação n° 21.00.21.10.02.062.3024.
4.817.3.3.90.36.00.00 do orçamento vigente no valor de R$ 
3.325,00 (três mil, trezentos e vinte e cinco reais), con-
forme nota de reserva de recursos (Doc. 070311918), em nome 
de ALEXANDRE CUNHA SANTANA, CPF nº 340.875.068-86, 
correspondente ao pagamento dos honorários periciais comple-
mentares fixados em juízo.

SEI 6021.2020/0030252-0 - DEPARTAMENTO DE DE-
SAPROPRIAÇÕES Pagamento de honorários provisórios de 
Perito Judicial na ação de desapropriação de autos nº 1052548-
98.2015.8.26.0053 – 3ª Câmara de Direito Público – TJSP. 
Autorização para emissão de Nota de Empenho. Em face dos 
elementos que instruem o presente, bem como pela competên-
cia delegada na Portaria nº 01/16 – PGM/CGGM.G, AUTORIZO 
a emissão de nota de empenho, onerando a dotação n° 21.0
0.21.10.02.062.3024.4.817.3.3.90.36.00.00 do orçamento 
vigente no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), conforme 
nota de reserva de recursos (Doc. 070311891), em nome de 
ROSALVO GONÇALVES MOTA, CPF nº 020.883.634-91, cor-
respondente ao pagamento dos honorários periciais provisórios 
fixados em juízo.

SEI 6037.2022/0001447-9 - DEPARTAMENTO DE DE-
SAPROPRIAÇÕES Pagamento de honorários de Assistente 
Técnico. Autorização para emissão de Nota de Empenho. Em 
face dos elementos que instruem o presente, bem como na Lei 
nº 17.224/19, no Decreto n° 60.052/21 e na Ordem Interna nº 
01/2020/DESAP.G; considerando a competência delegada na 
Portaria nº 09/2020 – PGM/CGGM, e, ainda, o parecer retro de 
DESAP-G/AA, o qual acolho e adoto como razão de decidir, AU-
TORIZO a emissão de nota de empenho, onerando a dotação 
n° 21.00.21.10.02.062.3024.4.817.3.3.90.36.00.00 do orça-
mento vigente no valor de R$ 6.030,00 (seis mil e trinta re-
ais) , conforme nota de reserva de recursos (Doc. 070218393), 
em nome de VILMAR MARINO, CPF nº 135.477.168-02, 
correspondente ao pagamento dos honorários de Assistente 
Técnico em virtude dos serviços prestados na ação de desa-
propriação de autos nº 1022770-49.2016.8.26.0053 - 12ª VFP.

 DEPTO FISCAL - FISC
 DEPARTAMENTO FISCAL DA P.G.M.- FISC. G
Despacho Autorizatório
SEI 6021.2022/0048801-5
DESPACHO Nº 1383/2022– FISC G
I - Em face dos elementos que instruem o presente, notada-

mente as manifestações de FISC 2 (doc. 070238433), bem como 
a informação da Divisão de Contabilidade (doc. 070266042) 

 COORDENADORIA DE DEFESA DO 
USUÁRIO DO SERVIÇO PÚBLICO 
MUNICIPAL

 CONSELHO DE USUÁRIOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS – 
CONDEUSP

10ª Reunião Ordinária
1. Data, Hora e Local: 17.08.2022, 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 So-
ciedade Civil: (a) ZELADORIA E URBANISMO: Erwin André Liebl 
(titular); (b) TRANSPORTE E MOBILIDADE: Alexandre Gonçalves 
de Matos (titular) (c) ASSISTÊNCIA SOCIAL: Adriano Abdo (titu-
lar); (d) SAÚDE: Flavia Silveira dos Santos Cabral (titular); (e) 
EMPREENDEDORISMO E LICENCIAMENTO: Luiz Augusto Casseb 
Nahuz (titular); (f) EDUCAÇÃO: Juliano Stevenson de Araújo 
Pinto (1º suplente); (g) SEGURANÇA E DEFESA CIVIL: Arles 
Gonçalves Junior (titular). 3.2. Conselheiros Representantes 
dos Órgãos Municipais: (a) CONTROLADORIA GERAL DO MU-
NICÍPIO: Juliana Saad de Marchi (titular); (b) SECRETARIA DE 
GOVERNO MUNICIPAL: Pedro Caíque Leandro do Nascimento 
(titular); (c) SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA: Marcelo Mas-
chietto (titular); (d) SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E 
TECNOLOGIA: Maria Cristina Lucchesi (titular); (e) SECRETARIA 
MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS: Cristiane Soria (titular); (f) 
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA: Daniella Aparecida da 
Silva Cavalari (1º suplente); e (g) CASA CIVIL: Carolina de Mico 
Rocha (titular). 3.3. Presentes, ainda, como participantes convi-
dados, os Srs.: (i) Silvio Pereira e Silva (1º suplente de Zeladoria 
e Urbanismo); (ii) Thiago Guimarães Rodrigues (2º suplente 
de Transporte e Mobilidade); (iii) Esdras Barbosa da Silva (1º 
suplente de Assistência Social); (iv) Marina Cristina Mirasevich 
(1ª suplente de Saúde); (v) Geraldo Aparecido Borin (1º suplente 
de Empreendedorismo e Licenciamento); (vi) Erico Della Gatta 
(1º suplente de Segurança e Defesa Civil); (vii) Thainá Oliveira 
Nonata da Silva (2ª suplente de Segurança e Defesa Civil); (viii) 
Rafael Martins Fialho (1º suplente da Secretaria Municipal de 
Inovação e Tecnologia) (ix) Claudia da Rosa Lima (CGM/CO-
DUSP) e (x) Ricardo Figueiredo Veiga (CGM/COPI).

4. Mesa: Como Presidente da Mesa, a Sra. Juliana Saad de 
Marchi; Flavia Silveira dos Santos Cabral nomeada para atuar 
como Secretária da Mesa e Erwin André Liebl como Coorde-
nador Geral.

5. Informes da Mesa: (a) Solicitação de cadastro de usuá-
rio externo SEI - para a assinatura das atas aos membros do 
conselho que ainda não realizaram (Leonardo Henriques da 
Silva; Fernando Herren Fernandes Aguillar; Thiago Guimarães 
Rodrigues e Juliano Stevenson de Araújo Pinto); (b) Justificati-
vas de ausência dos conselheiros titulares; (c) Controle de faltas 
dos suplentes; (d) Advertência caso não haja representantes da 
área nas reuniões.

6. Informes dos Membros: (a) Sugestão pelo Sr.Thiago 
Guimarães Rodrigues (2º suplente de Transporte e Mobilidade) 
de apresentação sobre o atendimento e atenção ao pedestre, 
prioridade no sistema de mobilidade urbana; (b) Sr. Luiz Augus-
to Casseb Nahuz, titular de Empreendedorismo e Licenciamento 
reportou à representante da Secretaria de Inovação e Tecnolo-
gia – SMIT sobre um problema no preenchimento do formulário 
do Portal 156 ao tentar comunicar um defeito no asfalto de 
uma via pública; (c) Questionamento pela Sra. Flavia Silveira 
S Cabral, titular de Saúde, sobre a revisão por ela sugerida na 
Carta de Serviços relacionada à solicitação de medicamentos 
de controle especial, na 5ª Reunião Ordinária realizada na data 
de 16.03.2022.

6. Ordem do Dia: Apresentação do tema “Política de Aten-
dimento ao Cidadão” pela Sra. Maria Cristina Lucchesi, titular 
da Secretaria de Inovação e Tecnologia – SMIT.

7. Deliberações: (a) Ausências dos conselheiros titulares nas 
reuniões: Fora reforçada a imprescindibilidade da justificativa 
prévia dos conselheiros titulares em caso de faltas por motivo 
de força maior às reuniões, sob pena de exclusão conforme 
artigo 27, §1º, incisos III e IV do Regimento Interno do Conselho 
de Usuários dos Serviços Públicos. Ficou determinado que, na 
impossibilidade de comparecer à reunião, o titular deve comu-
nicar seus suplentes por mensagem eletrônica com cópia para 
o endereço eletrônico: do Conselho de Usuários (conselhodeu-
suarios@prefeitura.sp.gov.br), do Coordenador do Conselho e 
da Secretária do Conselho; (b) Controle de faltas dos suplentes: 
Caso o suplente indicado para substituir seu titular não possa 
comparecer à reunião deve, imediatamente, informar o Conse-
lho de Usuários, o Coordenador do Conselho e sua secretária 
por e-mail, sob pena de ser computada falta caso sua ausência 
não seja justificada nos moldes aqui determinados; (c) Adver-
tências: Caso não haja nenhum representante durante a reunião 
será encaminhada advertência formal à área ou secretaria; (d) 
Atividade proposta: Foi disponibilizado um formulário desenvol-
vido pela Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia – SMIT 
para que os membros do Conselho façam suas contribuições; 
(e) Pauta reunião Condeusp segundo semestre: diante da rele-
vância do tema, os conselheiros sugeriram uma apresentação 
da ouvidoria setorial da Guarda Civil Metropolitana (GCM), e, 
conforme sugestão do Sr. Thiago, será providenciada uma apre-
sentação sobre o Tema Transporte e Mobilidade, com ênfase 
no pedestre.

8. Definição da Pauta da Próxima Reunião: Capacitação 
ministrada pela Secretaria Municipal da Fazenda.

9. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sra. Juliana 
Saad de Marchi deu a reunião por encerrada e a Secretaria 
Executiva lavrou a presente ata.
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 PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO
 DIVISÃO DE ORÇAMENTO E GESTÃO

 COORDENADORIA GERAL DE GESTÃO E 
MODERNIZAÇÃO

DESPACHOS EXARADOS PELO PROCURADOR 
COORDENADOR

6021.2022/0007785-6. Procuradoria Geral do Muni-
cípio. Contrato nº 003/PGM/2022. LNX Travel Viagens e 
Turismo Eireli-ME. Prestação de serviços de agenciamento 
de passagens aéreas. Cancelamento parcial de Nota de 
Empenho. Em face dos elementos que instruem o presen-
te, notadamente a manifestação da Divisão de Orçamento 
e Gestão no doc. 070295074, que endosso, do Decreto nº 
61.004/2022, da competência estabelecida pelo artigo 
19, inciso V, do Decreto n. 57.263/2016, e pela Portaria 
PGM.G nº 24/2017, AUTORIZO o cancelamento parcial da 
Nota de Empenho nº 25.100/2022, no valor de R$ 15.000,00 
(Quinze mil reais), na dotação 21.10.02.122.3024.2100.3.3.9
0.33.00.00, do orçamento vigente, em favor da empresa LNX 
TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME., inscrita no CNPJ/ME 
sob n.º 20.213.607/0001-67.

6021.2022/0035741-7. Daiane Lopes do Monte. Pa-
gamento indenizatório por dano causado em veículo. À 
vista da deliberação do Coordenador Geral do Consultivo 
no doc. 069909423 e da manifestação da SAF/DOG no 
doc. 070216248, bem como das disposições do Decreto 
nº 61.004/2022, da competência estabelecida pelo artigo 
19, inciso V, do Decreto n. 57.263/2016, e pela Porta-
ria PGM.G nº 24/2017, AUTORIZO a emissão da Nota de 

REGIS CERQUEIRA DE PAULA - OAB/SP n° 235.133
1 - À vista das informações e documentos apresentados, 

INDEFIRO o pedido SEI nº 029222952 referente à DORALICE 
JOSINO DOMINGOS, por não preencher as condições previstas 
no artigo 4º, da Lei n° 15.080/2009, e na Lei Municipal Nº 
17.020/2018, regulamentadas pelo Decreto 58.708/2019, em 
seu artigo 1º, inciso I, § 3º . Ou seja, por estar separada de 
fato e não comprovar dependência econômica em relação ao 
segurado.

2 - À vista das informações e documentos apresentados, 
INDEFIRO o pedido constante do documento SEI n° 029230829 
referente à NAIR DOS SANTOS, por não preencher as condi-
ções previstas no inciso I, §3° e 5º do artigo 2° e 3º da Lei nº 
15.080/2009, Orientação de Serviço 01/12-IPREM/SUP e artigo 
5º e 6º do Decreto nº 58.708/2019. Ou seja, por não haver 
ficado suficientemente comprovada a união estável alegada, 
hà época do óbito. 

PROCESSO : 6310.2021/0001830-1
ASSUNTO : Inscrição de Pensionista(s)
INTERESSADO (A): Ana Maria Kosaka Bonfigli
PROCURADOR (A): Fernanda Granato Aguiar OAB/SP 

: 242.483
1 - À vista das informações, documentos apresentados 

e Laudo médico pericial de Sei 062633664 DEFIRO o pe-
dido constante no documento SEI nº 063223642, com base 
nos Decretos Municipais nº 46.861/2005 e nº52.397/2011, 
e nos artigos 2º, inciso I e 12º, inciso II da Lei Municipal n° 
15.080/2009, e na Lei Municipal nº 17.020/2018, e Lei nº 
8.213/1991 e posteriores alterações.

 CONTROLADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO
 GABINETE DO CONTROLADOR GERAL

 PORTARIA
PORTARIA Nº 36/2022/CGM-G
Institui Comissão para avaliar a singularidade do objeto do 

conteúdo didático apresentado para o curso intitulado "COSO 
ICIF 2013" e a notória especialização dos professores que o 
ministrará.

O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas por Lei, decide, nos termos dos 
artigos 14 e 15 do Decreto Municipal nº 44.279/03:

Art. 1º Instituir Comissão para avaliar a singularidade do 
objeto do conteúdo didático apresentado para o curso intitula-
do "COSO ICIF 2013" e a notória especialização dos professo-
res que o ministrará.

Art. 2º A comissão de que trata o item anterior será com-
posta pelos seguintes servidores:

I – Claudia Regina Valente – RF 856.644-5
II - Jardel Soares Fernandes – RF 773.546-6
III - Luís Felipe Nogueira Giacomello – RF 891.558-0
Art. 3º A Comissão terá 3 (três) dias úteis, após a publica-

ção desta Portaria, para emitir o parecer de que trata o art. 15 
do Decreto nº 44.279/03.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Daniel Falcão
Controlador(a) Geral do Município
Em 09/09/2022, às 18:12.

 PROCESSO Nº 6067.2022/0017861-0

DESPACHO

1. Em face dos elementos constantes do presente 
AUTORIZO - observadas as formalidades legais e cautelas de 
estilo - a emissão de Nota de Empenho e Liquidação no valor 
de R$ 3.135,00 (três mil cento e trinta e cinco reais), onerando 
a dotação orçamentária 32.10.04.122.3024.2.100.3.3.90.14
.00.00, através de adiantamento em nome de Juliana Saad 
de Marchi - RF 845.917.7, CPF 311.347.558-99, para cobrir 
despesas com transporte, alimentação e hospedagem nos dias 
20/09/2022 a 25/09/2022, na cidade de Cuiabá - MT, onde 
participará da "43º Reunião Técnica do Conselho Nacional de 
Controle Interno", com fundamento na Lei nº 10.513/1988, §3º 
do art. 6º do Decreto nº 48.592/2007, Decreto nº 48.744/2007, 
Portaria SF nº 77 de 11 de março de 2019 e Portaria SF nº 74 de 
11 de Março de 2019.

2. O artigo 19 do Decreto nº 48.592 de 06 de agosto de 
2007, determina que o servidor responsável pelo adiantamento 
que não prestar contas ou não providenciar a sua regularização 
nos prazos fixados pela legislação ficará sujeito à aplicação de 
medidas administrativas, civis e penais cabíveis.

 PROCESSO 6067.2022/0017702-9

DESPACHO

1. Em face dos elementos constantes do presente 
AUTORIZO - observadas as formalidades legais e cautelas de 
estilo - a emissão de Nota de Empenho e Liquidação no valor 
de R$ 1.710,00 (um mil setecentos e dez reais), onerando a 
dotação orçamentária 32.10.04.122.3024.2.100.3.3.90.14.00.0
0, através de adiantamento em nome de José Mauricio Linhares 
Barreto Neto - RF 910.928.5, CPF 154.536.557-12, para cobrir 
despesas com transporte, alimentação e hospedagem nos dias 
20/09/2022 a 23/09/2022, na cidade de Cuiabá - MT, onde 
participará da "43º Reunião Técnica do Conselho Nacional de 
Controle Interno", com fundamento na Lei nº 10.513/1988, §3º 
do art. 6º do Decreto nº 48.592/2007, Decreto nº 48.744/2007, 
Portaria SF nº 77 de 11 de março de 2019 e Portaria SF nº 74 de 
11 de Março de 2019.

2. O artigo 19 do Decreto nº 48.592 de 06 de agosto de 
2007, determina que o servidor responsável pelo adiantamento 
que não prestar contas ou não providenciar a sua regularização 
nos prazos fixados pela legislação ficará sujeito à aplicação de 
medidas administrativas, civis e penais cabíveis.

 Processo: 6067.2018/0019440-6
INTERESSADO: CONTROLADORIA GERAL DO MUNI-

CÍPIO
ASSUNTO: SINDICÂNCIA PATRIMONIAL. Possíveis ir-

regularidades na declaração eletrônica de bens. Dossiê 
integrado, e-Financeira e DIRPF. Fluxo de caixa elaborado 
por APRI. Ausência de indícios de enriquecimento ilícito 
decorrente de recebimento de vantagem patrimonial 
indevida em razão do exercício de cargo público. Infor-
mação nº 559/2022-PGM-CGC. Proposta de arquivamento.

DESPACHO
Diante dos elementos de convicção constantes do presente, 

em especial o relatório final da 8ª Comissão Processante Per-
manente da Corregedoria Geral do Município e a Informação nº 
559/2022-PGM-CGC, que acolho e adoto como razão de decidir, 
determino, no uso da competência fixada no artigo 138, inciso 
II, da Lei Municipal nº 15.764/2013:

I - o ARQUIVAMENTO da sindicância, com fundamento 
no artigo 205, da Lei Municipal nº 8.989/79 e no artigo 7º, 
inciso I, do Decreto nº 54.838/2014, com a ressalva da possi-
bilidade de desarquivamento do procedimento e reabertura da 
instrução se surgirem novos elementos de prova indicadores 
de irregularidades, nos termos do artigo 75, §1º, do Decreto 
nº 43.233/2003.
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