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A Divisão de Revisão do Benefícios em conjunto com a 
Coordenadoria de Gestão de Beneficios, em cumprimento as 
determinações contidas na Lei 17.721/2021, de 07/12/2021, AU-
TORIZA a integração da pensionista, nos termos dos artigos 55 a 
59 da Lei 13.652/2003 e artigo 40 da referida Lei, com fixação de 
proventos, pensões ou legados, aos quais se aplicam a garantia 
da paridade, a partir de 01/01/2022, na carreira de Assistente 
de Suporte Operacional, categoria 1, nível I, referência QB 
301, da jornada 40hs;

PUBLIQUE-SE.
PROCESSO : 6310.2022/0006369-4
ASSUNTO : PENSÕES INTEGRADAS - Quadro de Pessoal 

de Nível Médio e Básico - QMB
INTERESSADA : DIVA DE CASTRO VENTURA - PE.: 

18.906/5 00
A Divisão de Revisão do Benefícios em conjunto com a Co-

ordenadoria de Gestão de Beneficios, em cumprimento as deter-
minações contidas na Lei 17.721/2021, de 07/12/2021, AUTORIZA 
a integração da pensionista, nos termos dos artigos 43,44 e 45, 
da referida Lei, com fixação de proventos, pensões ou legados, 
aos quais se aplicam a garantia da paridade, situação opcional 
desde 23/12/2022 com efeito a partir de 01/01/2023, na carreira 
de Assistente de Suporte Operacional, categoria 5, nível I, 
referência QB 305, da jornada 40hs;

PUBLIQUE-SE.
PROCESSO : 6310.2022/0005440-7
ASSUNTO : PENSÕES INTEGRADAS - Quadro de Pessoal 

de Nível Médio e Básico - QMB
INTERESSADA : ROSALINA BARBOSA - PE.: 17455/6 00
A Divisão de Revisão do Benefícios em conjunto com a Co-

ordenadoria de Gestão de Beneficios, em cumprimento as deter-
minações contidas na Lei 17.721/2021, de 07/12/2021, AUTORIZA 
a integração da pensionista, nos termos dos artigos 55 a 59 da 
Lei 13.652/2003 e artigo 40 da referida Lei, com fixação de pro-
ventos, pensões ou legados, aos quais se aplicam a garantia da 
paridade, situação opcional desde 01/11/2022 com efeito a partir 
de 01/12/2022, na carreira de Assistente de Suporte Opera-
cional, categoria 4, nível I, referência QB 304, da jornada 40hs;

PUBLIQUE-SE.
PROCESSO : 6310.2022/0005182-3
ASSUNTO : Inscrição de Pensionista(s)
INTERESSADO(A): ANTONIO FLAVIO MERMEJO
1 - À vista das informações e documentos apresentados, 

DEFIRO o pedido constante no documento SEI nº 073657851, 
com base no Decreto Municipal nº 61.150/2022 em seu artigo 
5º, inciso II, pagando-se a pensão nos termos do Artigo 27º, 
Inciso II da ELOM 41/2021, em consonância com a Portaria nº 
424/2020 do M.E., observando o prazo de manutenção previsto 
no inciso VI.

PROCESSO : 6310.2022/0005207-2
ASSUNTO : Inscrição de Pensionista(s)
INTERESSADO(A): EVANIL SOUZA SANDES CRUZ
1 - À vista das informações e documentos apresentados, DE-

FIRO o pedido constante no documento SEI nº 073651172 com 
base no Decreto Municipal nº 61.150/2022 em seu artigo 5º, in-
ciso II, pagando-se a pensão nos termos do Artigo 27º, Inciso I da 
ELOM 41/2021 em consonância com a Portaria nº 424/2020 do 
M.E., observando o prazo de manutenção previsto no inciso VI.

PROCESSO : 6310.2022/0005199-8
ASSUNTO : Inscrição de Pensionista(s)
INTERESSADO(A): VALENTIM APARECIDO FACIOLI
1 - À vista das informações e documentos apresentados, 

DEFIRO o pedido constante no documento SEI nº 073887153 
com base no Decreto Municipal nº 61.150/2022 em seu artigo 
5º, inciso II, pagando-se a pensão nos termos do Artigo 27º, 
Inciso II da ELOM 41/2021 em consonância com a Portaria nº 
424/2020 do M.E., observando o prazo de manutenção previsto 
no inciso VI.

2 - Após 03 (três) meses retenham-se os pagamentos do 
Sr. VALENTIM APARECIDO FACIOLI até a apresentação do 
documento de identificação atualizado do requerente, liberando-
-os após. 

PROCESSO : 6310.2022/0005209-9
ASSUNTO : Inscrição de Pensionista(s)
INTERESSADO(A): TAMARA RODRIGUES RAFFOUL 
1 - À vista das informações e documentos apresentados, DE-

FIRO o pedido constante no documento SEI nº 074715640, com 
base no Decreto Municipal nº 61.150/2022 em seu artigo 5º, 
inciso II, pagando-se a pensão nos termos do Artigo 27º, Inciso II 
da ELOM 41/2021, observando o prazo de manutenção previsto 
no inciso IV, do §8, do Art. 46.

 CONTROLADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO
 GABINETE DO CONTROLADOR GERAL

 REPUBLICAÇÃO DO D.O.C. DE 14 DE JANEIRO 
DE 2023, PÁG. 23, POR TER SAÍDO INCOMPLETO

INSTRUÇÃO NORMATIVA CONTROLADORIA 
GERAL DO MUNICÍPIO – CGM Nº 01, DE 13 DE 
JANEIRO DE 2023

Altera a Instrução Normativa Controladoria Geral do Municí-
pio – CGM nº 01, de 21 de julho de 2022, que estabelece dispo-
sições referentes ao tratamento de dados pessoais no âmbito da 
Administração Pública Municipal de São Paulo.

O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO, no uso das atri-
buições que lhe conferem o artigo 138 da Lei Municipal nº 
15.764/2013, o artigo 5º do Decreto Municipal nº 59.767/2020, e 
o artigo 41 da Lei Federal nº 13.709/2018,

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 13.709, de 14 
de agosto de 2018 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD),

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal nº 59.767, 
de 15 de setembro de 2020, que regulamenta a aplicação da 
Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 – Lei Geral de 
Proteção de Dados (LGPD) – no âmbito da Administração Pública 
Municipal Direta e Indireta,

RESOLVE:
Art. 1º A Instrução Normativa Controladoria Geral do Muni-

cípio – CGM nº 01, de 21 de julho de 2022, passa a vigorar com 
as seguintes alterações:

“Art. 2º O Mapeamento do Fluxo de Dados Pessoais tratados 
por cada unidade, previsto no artigo 4º, inciso I, do Decreto 
Municipal nº 59.767/2020, deverá observar o Anexo I – “Mape-
amento de Dados Pessoais” e ser disponibilizado, centralizado, 
em plataforma única, a ser viabilizada pela Controladoria Geral 
do Município (CGM), com o apoio técnico e operacional da 
Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (SMIT) e do Co-
mitê Central de Governança de Dados, instituído pelo Decreto 
Municipal nº 60.663/2021, de modo a conter as informações, de 
forma clara, adequada e ostensiva, sobre todo o ciclo de vida dos 
dados pessoais do titular, com a indicação da unidade em que 
se localizam, bem como o status do processo ou atividade, caso 
necessário.” (NR)

“Art. 3º O Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pes-
soais, previsto no artigo 4º, inciso IV, do Decreto Municipal nº 
59.767/2020, deverá ser realizado e anualmente atualizado, com 
a descrição do tratamento de dados pessoais que podem gerar 
riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais, nos termos 
desta Instrução Normativa e do Anexo II – “Relatório de Impacto 
à Proteção de Dados Pessoais”.” (NR)

“Art. 4º A Gestão de Riscos à Segurança da Informação, à 
Privacidade e à Proteção de Dados Pessoais, prevista no artigo 4º, 
inciso II, do Decreto Municipal nº 59.767/2020, deverá observar o 
Anexo II – “Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais”, 
e considerar o estado atual da tecnologia e o contexto do trata-
mento de dados pessoais, bem como gerir medidas de segurança, 

INTERESSADO (A)s: JULIO LEOCADIO TAVARES DAS 
CHAGAS 

PROCURADOR: FRANCISCO ARRUDA RAPOSO ANDRA-
DE 

1 - À vista das informações e documentos apresentados, 
DEFIRO o pedido constante no documento SEI nº 073692890, 
com base no Decreto Municipal nº61.150/2022em seu Art. 5º, 
inciso IV, pagando-se a pensão nos termos do Art. 27, inciso II da 
ELOM 41/2021, em consonância com a Portaria nº424/2020 do 
M.E., observando o prazo de manutenção previsto no inciso VI.

2 - Retenham-se os pagamentos até a apresentação da con-
ta corrente individual, liberando-os após. 

PROCESSO: 6310.2022/0004861-0
ASSUNTO: Inscrição de Pensionista(s)
INTERESSADO(A) s : GUILHERME GEROGE CUNHA DE 

OLIVEIRA 
CURADORA PROVISÓRIA: TATIANE BASILIO FREIRE 
1 - À vista das informações, documentos apresentados, 

DEFIRO o pedido constante no documento SEI nº 075032949, 
com base no Decreto Municipal n° 61.150/2022 em seu art. 
5°, inciso I, alínea &ldquo;d&rdquo;, pagando-se a pensão nos 
termos do art. 27°, §3, inciso I da ELOM 41/2021.

PROCESSO: 6310.2022/0004843-1
ASSUNTO: Inscrição de Pensionista(s)
INTERESSADO (A)s: SONIA MARIA MACENA 
1 - À vista das informações e documentos apresentados, 

DEFIRO o pedido constante no documento SEI nº 072744036, 
com base no Decreto Municipal nº61.150/2022em seu Art. 5º, 
inciso IV, pagando-se a pensão nos termos do Art. 27, inciso I da 
ELOM 41/2021 em consonância com a Portaria nº424/2020 do 
M.E., observando o prazo de manutenção previsto no inciso VI.

2 - Retenham-se os pagamento até a apresentação da conta 
corrente individual, liberando-os após. 

PROCESSO : 6310.2022/0004842-3
ASSUNTO : Inscrição de Pensionista(s)
INTERESSADO(A): VENINA GONZAGA DE SOUSA 
1 - À vista das informações e documentos apresentados, DE-

FIRO o pedido constante no documento SEI nº 074075803, com 
base no Decreto Municipal nº 61.150/2022 em seu artigo 5º, in-
ciso II, pagando-se a pensão nos termos do Artigo 27º, Inciso I da 
ELOM 41/2021, em consonância com a Portaria nº 424/2020 do 
M.E., observando o prazo de manutenção previsto no inciso VI.

2 - Congele-se cota parte porventura cabente ao Sr. Rodrigo 
Gonzaga de Sousa,até manisfetação do interessado. 

PROCESSO : 6310.2022/0004923-3
ASSUNTO : Inscrição de Pensionista(s)
INTERESSADO(A): SERGIO NASCIMENTO 
1 - À vista das informações e documentos apresentados, DE-

FIRO o pedido constante no documento SEI nº 073066241 com 
base no Decreto Municipal nº 61.150/2022 em seu artigo 5º, in-
ciso II, pagando-se a pensão nos termos do Artigo 27º, Inciso I da 
ELOM 41/2021 em consonância com a Portaria nº 424/2020 do 
M.E., observando o prazo de manutenção previsto no inciso VI.

PROCESSO : 6310.2022/0004865-2
ASSUNTO : Inscrição de Pensionista(s)
INTERESSADO(A): WANDA CONCEIÇÃO FOGLIANO 

AMARAL
1 - À vista das informações e documentos apresentados, 

DEFIRO o pedido constante no documento SEI nº 073878975 
com base no Decreto Municipal nº 61.150/2022 em seu artigo 
5º, inciso II, pagando-se a pensão nos termos do Artigo 27º, 
Inciso II da ELOM 41/2021 em consonância com a Portaria nº 
424/2020 do M.E., observando o prazo de manutenção previsto 
no inciso VI.

PROCESSO : 6310.2022/0004421-5
ASSUNTO : Inscrição de Pensionista(s)
INTERESSADO(A): JOSEFA CORDEIRO DA SILVA ARRAIS 
1 - À vista das informações e documentos apresentados, DE-

FIRO o pedido constante no documento SEI nº 071146711 com 
base no Decreto Municipal nº 61.150/2022 em seu artigo 5º, in-
ciso II, pagando-se a pensão nos termos do Artigo 27º, Inciso I da 
ELOM 41/2021 em consonância com a Portaria nº 424/2020 do 
M.E., observando o prazo de manutenção previsto no inciso VI.

2 - Retenham- se os pagamentos até a apresentação da 
correção do nome da genitora no RG/Certidão de casamento, 
liberando-os após.

PROCESSO: 6310.2022/0003851-7
ASSUNTO: Inscrição de Pensionista(s)
INTERESSADO(A) s : MARCIO GILBERTO DE OLIVEIRA 
CURADOR: ODILON AILTON DE OLIVEIRA
PROCURADOR: JOSÉ VICENTE FILHO OAB/SP: 105.503
1 - À vista das informações e documentos apresentados, 

DEFIRO o pedido constante no documento SEI nº 069127601, 
com base no Decreto Municipal n° 61.150/2022 em seu art. 
5°, inciso I, alínea &ldquo;c&rdquo; , pagando-se a pensão nos 
termos do art. 27, inciso I da ELOM 41/2021. Com posteriores 
alterações.

PROCESSO : 6310.2022/0002011-1
ASSUNTO : Inscrição de Pensionista(s)
INTERESSADO(A): MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA SAN-

TOS
VITOR MESSIAS SOUZA SANTOS
MIGUEL MESSIAS SOUZA SANTOS
1 -À vista das informações e documentos apresentados, 

DEFIRO o pedido constante no documento SEI nº 063897055 e 
063896850 Referente a MIGUEL MESSIAS SOUZA SANTOS 
e VITOR MESSIAS SOUZA SANTOS , com base nos Decretos 
Municipais nº 46.861/2005 e nº 52.397/2011, e nos artigos 
2º, inciso I e 12º, inciso III da Lei Municipal n° 15.080/2009, Lei 
Municipal nº 17.020/2018 e Lei nº 8.213/1991 com posteriores 
alterações.

2 - À vista das informações e documentos apresentados, 
INDEFIRO o pedido constante do documento SEI n° 063896850 
Referente a MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA SANTOS por 
não preencher as condições previstas Lei nº 15.080/2009, do 
artigo 2°, inciso I, § 3° e § 5º e art. 3º, Orientação de Serviço 
01/12-IPREM/SUP e Lei nº 17.020/2018, art. 28º . Ou seja, por 
não haver ficado suficientemente comprovada a união estável 
alegada.

PROCESSO : 6310.2023/0000003-1
INTERESSADA : IOLANDA GARCIA PEREIRA
ASSUNTO : Reestruturação de Cargos e Carreiras
A Divisão de Revisão de Beneficios em conjunto com a 

Coordenadoria de Beneficios, à vista das informações contidas 
no presente processo , em especial, telas do sistema de folha de 
pagamento constante no SEI 076511665 e aplicação da EC41 de 
31/12/2003, INDEFERE o pedido de reestruturação de cargos e 
carreiras, uma vez que a presente pensão não está amparada 
pela paridade. 

Encaminhe-se à Coordenadoria da Gestão de Benefícios para 
publicação do ato.

PROCESSO : 6310.2022/0006379-1
ASSUNTO : PENSÕES INTEGRADAS - Quadro de Pessoal 

de Nível Médio e Básico - QMB
INTERESSADA : MARIA DE GODOY MORETTI - PE.: 

16.173/0 00 
A Divisão de Revisão do Benefícios em conjunto com a Co-

ordenadoria de Gestão de Beneficios, em cumprimento as deter-
minações contidas na Lei 17.721/2021, de 07/12/2021, AUTORIZA 
a integração da pensionista, nos termos dos artigos 43,44 e 45, 
da referida Lei, com fixação de proventos, pensões ou legados, 
aos quais se aplicam a garantia da paridade, situação opcional 
desde 29/12/2022 com efeito a partir de 01/01/2023, na carreira 
de Assistente de Suporte Operacional, categoria 3, nível II, 
referência QB 308, da jornada 40hs;

PUBLIQUE-SE.
PROCESSO : 6310.2022/0005339-7
ASSUNTO : PENSÕES INTEGRADAS - Quadro de Pessoal 

de Nível Médio e Básico - QMB
INTERESSADA : CARINA PRADO - PE.: 11.071-0 00

NOTIFICAMOS Vossa Senhoria, que em virtude do atraso na 
entrega do produto discriminado na Nota Fiscal nº 1051426, essa 
empresa está na iminência de ser penalizada no importe de R$ 
25,00 (vinte e cinco reais), que corresponde a 2% do valor da 
referida Nota Fiscal, com base na Cláusula Oitava - Das Penali-
dades, item 8.1, subitem 8.1.3 da ATA de Registro de Preço nº 
271/2021 - SMS.G.

Fica concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para Defesa 
Prévia, a qual poderá ser enviada para o e-mail hspmdat@hspm.
sp.gov.br ou protocolada pessoalmente junto à Seção de Protoco-
lo, Distribuição e Arquivo desta Autarquia, na Rua Castro Alves nº 
60, 2º andar - Aclimação - São Paulo/SP.

REPUBLICADO DEVIDO A CORREÇÕES DE NOTIFICAÇÃO
Processo SEI nº 6210.2023/0000155-7
Empresa: MEDICINALI PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI 

- ME
Assunto: Defesa prévia - Nota Fiscal 5540
Aquisição na Modalidade de: Art. 24 Inciso II da lei 

Federal 8.666/93
NOTIFICAMOS Vossa Senhoria, que em virtude do atraso na 

entrega do produto discriminado na Nota Fiscal nº 5540, essa 
empresa está na iminência de ser penalizada no importe de 
R$ 60,00 (sessenta reais), que corresponde a 20% do valor da 
referida Nota Fiscal, com base com base no item PENALIDADES 
dos Dados complementares da Nota de Empenho nº 4515/2022 
e também com fundamento nos artigos 86 e 87, Inciso II da Lei 
Federal nº 8666/93.

Fica concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para Defesa 
Prévia, a qual poderá ser enviada para o e-mail hspmdat@hspm.
sp.gov.br ou protocolada pessoalmente junto à Seção de Protoco-
lo, Distribuição e Arquivo desta Autarquia, na Rua Castro Alves nº 
60, 2º andar - Aclimação - São Paulo/SP.

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
MUNICIPAL
 GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA

 SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES - SEI 
DESPACHOS: LISTA 1315

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
ENDERECO: AVENIDA ZAKI NARCHI, 536
Processos da unidade IPREM/CGB 
6310.2023/0000215-8 - Concessão de pensão por morte: 

Solicitação de Vistas e Cópias
ASSUNTO : Pedido de Vistas e Cópias
INTERESSADA : ADHERMIR MARTINIANO
REPRESENTANTE: DAIANE FERNANDES DE OLIVEIRA 

SILVA 
1 - Defiro o pedido de Vistas e Cópias.
2 - Publique-se.
3 - Disponibilizar acesso por 30 dias, a partir da data de 

publicação.
Após prazo estabelecido, concluir processo.
PROCESSO: 6310.2022/0005799-6
INTERESSADO: Fernanda Alves de Souza
Comunicado IPREM/CGB/DCB/DP 073141947
Para dar andamento ao pedido formulado no processo nº 

6310.2022/0005799-6, com providências que lhe compete, 
FICA CONVOCADO o(a) Sr(a). Fernanda Alves de Souza, nos 
termos do artigo 56, inciso II, do Decreto nº 51.714/2010, a apre-
sentar os documentos faltantes a esse Instituto - IPREM, encami-
nhando para o e-mail: julianacanatelli@prefeitura.sp.gov.br, para 
o que lhe está assinalado o prazo de 05 (cinco) dias.

Interessada: Mirian Araujo
DESPACHO: 
1- Defiro o pedido de vistas e cópias do processo 

6310.2019.0002724-2
2- Após, para publicação
3- Em seguida, enviar para a Divisão de Pensão, para dispo-

nibilização das vistas ao interessado.
Após o prazo estabelecido de 30 dias, concluir o processo.
PROCESSO: 6310.2021/0000208-1
ASSUNTO: Inscrição de pensionistas 
INTERESSADO(A): MAGNA CELLE BORGES PUGAS 
PROCURADOR: JOSÉ PAULO FERREIRA MACIEL DOS 

SANTOS PEREIRA 
1 - À vista das informações, documentos apresentados e lau-

do médico do SEI n° 076100075, DEFIRO os pedidos constantes 
nos documentos SEI nº 055658192, com base nos Decretos Mu-
nicipais nº 46.861/2005 e 52.397/2011, e nos artigos 2º, inciso I e 
12, inciso III da Lei Municipal n° 15.080/2009, e na Lei Municipal 
nº 17.020/2018, regulamentadas pelo Decreto 58.708/2019, em 
seu artigo 1º, inciso II, §1º, a partir de 04/11/2021.

2 - Retenham-se os pagamentos até a apresentação da con-
ta corrente individual, liberando-os após. 

PROCESSO : 6310.2022/0006023-7
ASSUNTO : Inscrição de Pensionista(s)
INTERESSADO(A): NEUSA ROSA MINIERI
1 - À vista das informações e documentos apresentados, DE-

FIRO o pedido constante no documento SEI nº 077039953, com 
base no Decreto Municipal nº 61.150/2022 em seu artigo 5º, 
inciso II, pagando-se a pensão nos termos do Artigo 27º, Inciso I 
da ELOM 41/2021, observando o prazo de manutenção previsto 
no inciso VI, do §8, do Art. 46.

PROCESSO : 6310.2022/0005196-3
ASSUNTO : Inscrição de Pensionista(s)
INTERESSADO(A): AIDA GIL BRAS MARIA
1 - À vista das informações e documentos apresentados, DE-

FIRO o pedido constante no documento SEI nº 074395346 com 
base no Decreto Municipal nº 61.150/2022 em seu artigo 5º, in-
ciso II, pagando-se a pensão nos termos do Artigo 27º, Inciso I da 
ELOM 41/2021 em consonância com a Portaria nº 424/2020 do 
M.E., observando o prazo de manutenção previsto no inciso VI.

PROCESSO : 6310.2022/0004922-5
ASSUNTO : Inscrição de Pensionista(s)
INTERESSADO(A): LILIAN MARIA RODRIGUES LIMA 
1 - À vista das informações e documentos apresentados, 

DEFIRO o pedido constante no documento SEI nº 073569695 
com base no Decreto Municipal nº 61.150/2022 em seu artigo 
5º, inciso II, pagando-se a pensão nos termos do Artigo 27º, 
Inciso II da ELOM 41/2021 em consonância com a Portaria nº 
424/2020 do M.E., observando o prazo de manutenção previsto 
no inciso VI.

PROCESSO : 6310.2022/0004578-5
ASSUNTO : Inscrição de Pensionista(s)
INTERESSADO(A): MARIA GOMES DIAS 
CURADORA PROVISÓRIA: ANA MARIA GOMES DIAS 

DA CRUZ
1 - À vista das informações e documentos apresentados, DE-

FIRO o pedido constante no documento SEI nº 075154591 com 
base no Decreto Municipal nº 61.150/2022 em seu artigo 5º, in-
ciso II, pagando-se a pensão nos termos do Artigo 27º, Inciso I da 
ELOM 41/2021 em consonância com a Portaria nº 424/2020 do 
M.E., observando o prazo de manutenção previsto no inciso VI.

PROCESSO : 6310.2022/0004907-1
ASSUNTO : Inscrição de Pensionista(s)
INTERESSADO(A): TEREZA CRISTINA MORGADO MON-

TEIRO CHIOCCOLA 
1 - À vista das informações e documentos apresentados, 

DEFIRO o pedido constante no documento SEI nº 073061024, 
com base no Decreto Municipal nº 61.150/2022 em seu artigo 
5º, inciso II, pagando-se a pensão nos termos do Artigo 27º, 
Inciso II da ELOM 41/2021, em consonância com a Portaria nº 
424/2020 do M.E., observando o prazo de manutenção previsto 
no inciso VI.

PROCESSO: 6310.2022/0004866-0
ASSUNTO: Inscrição de Pensionista(s)

 HABITAÇÃO
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES - SEI 
DESPACHOS: LISTA 1315

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
ENDERECO: RUA SÃO BENTO, 405
Processos da unidade SEHAB/DAF/DIA 
6014.2022/0003181-5 Pagamentos: adiantamento
Retificamos o despacho doc.: 074589507 da Prestaçãode 

Contas, para fazer constar o valor de R$ 737,67 (setecentos 
e trinta e sete reais e sessenta e sete centavos), referente a 
Inscrição para a participação da servidora Arlete Nunes da 
Silva no Congresso em Montevideo no período de 21/11/2022 
à 23/11/2022.

São Paulo, 04 de Janeiro de 2023.
CARLOS ALBERTO DA SILVA
CHEFE DE GABINETE
SEHAB.G
Portaria 93 de 12/11/2021
Processos da unidade SEHAB/CRF 
6014.2021/0001008-5 - Comunicações Administrativas: 

Memorando
Despacho de indeferimento
Interessados: JOVELINA MARIA DA SILVA SOUSA 
Assunto: Requerimento de classificação de área como 

REURB-S
Em face dos elementos constantes deste processo adminis-

trativo e considerando:
I - A solicitação Jovelina Maria da Silva Sousa, CPF nº 

236.761.XXX-02 para classificação em REURB- S da área em 
questão;

II - Que a requerente deixou de juntar Imagem de satélite 
atual (Google) e Ortofoto de 2017 (Geosampa) com o perímetro 
da área que se pretende regularizar bem definido, bem como, 
breve relato sobre o núcleo urbano contendo informações da 
infraestrutura do local e eventual incidência ambiental, ilustrado 
com fotos, nos termos do art. 8 da Portaria 085/SEHAB.G/2019, 
impossibilitando desta forma a identificação do núcleo objeto 
do requerimento;

III - Que foi emitido "comunique-se" com a finalidade de 
complementação da documentação necessária para instrução do 
processo administrativo, porém tal solicitação não foi cumprida 
pela requerente dentro do prazo estabelecido.

IV - Considerando a ausência dos requisitos essenciais para 
classificação do núcleo como REURB-S;

- Indefiro o pedido de REURB, tendo em vista não cum-
prir os requisitos legais para prosseguimento, quais sejam, 
Art. 8º da Portaria 85/19 - SEHAB, Art.1º da Portaria 33/22 
- SEHAB, Art. 20, § 1º da Lei Municipal 17.734/22.

6014.2022/0003777-5 - Uso e ocupação do solo: Certi-
dão de Objeto e Pé

Interessados: GILBERTO FARAH
DESPACHO: DEFERIDO
1 - Defiro o pedido de certidão nos termos da minuta 

076950492;
2 - Publique-se e notifique-se;
3 -Encaminhe-se à SEHAB/DIA para entrega ao interessado 

da Certidão, pagas taxas devidas;
Processos da unidade SEHAB/CTS 
PROCESSO SEI Nº: 6014.2023/0000043-1
Interessada: Wellington Monteiro de Castro CPF: 

409.***.***-**
Despacho deferido
Considerando as informações constantes nos autos, em 

especial, as manifestações juntadas em doc. SEI nº 076750360 e 
076877198 , que acolho como razão de decidir e passa a integrar 
a presente decisão, DETERMINO:

1. A reativação de ciclo do benefício do Auxílio Aluguel 
em nome do munícipe Wellington Monteiro de Castro, CPF: 
409,***.***-**, com fundamento no art. 2º inciso II e art. 8, da 
Portaria SEHAB nº 131/2015;

2. Publique-se.

 HOSPITAL DO SERVIDOR 
PÚBLICO MUNICIPAL
 GABINETE DO SUPERINTENDENTE

 SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES - SEI 
DESPACHOS: LISTA 1315

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
ENDERECO: RUA CASTRO ALVES, 60
Processos da unidade HSPM/SUPERINTEND 
PROCESSO SEI 6210.2022/0009912-1
DESPACHO DA CHEFIA DE GABINETE
I - Considerando os termos do parecer da Assessoria Jurídica 

desta Autarquia constante dos autos, que adoto como funda-
mento desta decisão, e nos termos da competência delegada 
pela Portaria nº 21/2017 - HSPM, publicada no D.O.C. de 07 de 
fevereiro de 2017, CONHEÇO da defesa prévia apresentada por 
EXPAND MÉDICO LTDA., CNPJ: 00.844.672/0001-83, por tempes-
tiva, e no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO, aplicando-lhe, com 
fundamento no subitem 9.3.5 do item 9.3 da CLÁUSULA IX - DAS 
PENALIDADES da ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 109/2022 
- HSPM, a penalidade no montante de R$ 342,00 (trezentos e 
quarenta e dois reais), pelo atraso na entrega do material. 

II - Prazo Recursal: 05 (cinco) dias úteis.
III - Publique-se.
PROCESSO SEI 6210.2022/0011092-3
DESPACHO DA CHEFIA DE GABINETE
I - Considerando os termos do parecer da Assessoria Jurídica 

desta Autarquia constante dos autos, que adoto como funda-
mento desta decisão, e nos termos da competência delegada 
pela Portaria nº 21/2017 - HSPM, publicada no D.O.C. de 07 de 
fevereiro de 2017, CONHEÇO da defesa prévia apresentada por 
EXPAND MEDICO LTDA., CNPJ: 00.844.672/0001-83, por tem-
pestiva, e no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO, aplicando-lhe, 
com fundamento no subitem 9.3.5 do item 9.3 da CLÁUSULA 
IX - DAS PENALIDADES da ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 
007/2021 - HSPM, a penalidade no montante de R$ 2.205,00 
(dois mil duzentos e cinco reais), pelo atraso na entrega do 
material. 

II - Prazo Recursal: 05 (cinco) dias úteis.
III - Publique-se.
DESPACHO
PROCESSO SEI 6210.2022/0011408-2
I - Considerando os termos do parecer da Assessoria Jurí-

dica desta Autarquia, constante destes autos, que adoto como 
fundamento desta decisão, CONHEÇO da Defesa Prévia apresen-
tada por MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, 
CNPJ: 03.596.923/0001-46, e no mérito DOU-LHE PROVIMEN-
TO, deixando de aplicar a multa no valor de R$ 145,00 (cento e 
quarenta e cinco reais).

II - Publique-se.
III - Autorizo que a Gerência Técnica Contábil-Financeira 

emita Nota de Liquidação e Ordem de Pagamento em favor da 
contratada, após conferência contábil e respeitada a ordem cro-
nológica dos vencimentos.

Processos da unidade HSPM/DAT 
Processo SEI nº 6210.2023/0000210-3
Empresa: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
Assunto: Defesa prévia - Nota Fiscal 1051426
ATA DE RP nº 271/2021 - SMS.G

A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no
portal www.imprensaoficial.com.br

terça-feira, 17 de janeiro de 2023 às 05:00:41



26 – São Paulo, 68 (11) Diário Ofi cial da Cidade de São Paulo terça-feira, 17 de janeiro de 2023

utilizados pelos órgãos da Administração Pública Municipal e po-
derão ser empregados pelas entidades da Administração Pública 
Municipal.” (NR)

“Art. 17. Esta Instrução Normativa entra em vigor em 21 
(vinte e um) de maio de 2023.

§ 1º Os Planos de Adequação, nos termos do artigo 17 do 
Decreto Municipal n° 59.767/2020, que tenham sido produzidos 
anteriormente à data de vigência a que dispõe o caput, deverão 
ser encaminhados à Controladoria Geral do Município (CGM) a 
fim de serem analisados com relação à sua conformidade mate-
rial aos termos desta Instrução Normativa.

§ 2º A Controladoria Geral do Município (CGM) auxiliará 
os órgãos e as entidades da Administração Pública Municipal 
no cumprimento das obrigações definidas nesta Instrução Nor-
mativa, fornecendo suporte teórico e capacitação aos agentes 
públicos.” (NR)

Art. 2º. Integram a presente Instrução Normativa o Anexo 
I – “Mapeamento de Dados Pessoais” e o Anexo II – “Relatório 
de Impacto à Proteção de Dados Pessoais”, que alteram os ane-
xos publicados pela Instrução Normativa Controladoria Geral do 
Município – CGM, de 21 de julho de 2022 – respectivamente, o 
Anexo II – “Mapeamento de Dados Pessoais” e o Anexo I – “Re-
latório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 5º. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de 

sua publicação.
Daniel Falcão
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
ENCARREGADO PELA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS DA 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO

g) categorias de dados pessoais tratados, inclusive com a 
descrição das categorias de dados pessoais sensíveis;

.................................................................................
m) gestão de riscos à segurança da informação, à privacida-

de e à proteção de dados pessoais.
.................................................................................
V – elaboração de Relatório de Impacto à Proteção de Dados 

Pessoais, que contenha as seguintes informações, observado, 
materialmente, o Anexo II – “Relatório de Impacto à Proteção de 
Dados Pessoais”:

.................................................................................
h) gestão de riscos à segurança da informação, à privacidade 

e à proteção de dados pessoais; e” (NR)
“Art. 15. Os Planos de Adequação, nos termos do artigo 

17 do Decreto Municipal n° 59.767/2020, encaminhados à 
Controladoria Geral do Município (CGM), serão analisados pela 
Coordenadoria de Promoção da Integridade (COPI), que poderá:

I – solicitar orientações à Secretaria Municipal de Inovação e 
Tecnologia (SMIT), sob o ponto de vista tecnológico, nos termos 
do artigo 8°, inciso II, do Decreto Municipal n° 59.767/2020, 
materialmente com relação ao item “6” do Anexo II – “Relatório 
de Impacto à Proteção de Dados Pessoais”, em sua análise sobre 
os Planos de Adequação dos órgãos da Administração Pública 
Municipal; e

II – emitir orientações de adequação, após deliberação 
favorável do Encarregado pela Proteção de Dados Pessoais, ao 
constatar desconformidades materiais nos Planos de Adequação 
dos órgãos ou entidades, com relação aos termos desta Instrução 
Normativa, do Decreto Municipal n° 59.767/2020 e da Lei Federal 
nº 13.709/2018.” (NR)

“Art. 16. Integram a presente Instrução Normativa o Anexo 
I – “Mapeamento de Dados Pessoais” e o Anexo II – “Relatório 
de Impacto à Proteção de Dados Pessoais”, que deverão ser 

uso de sistemas de acesso não fornecidos ou não permitidos pela 
Administração Pública Municipal, assim como o armazenamento 
de dados pessoais e informações em contas não-organizacionais 
ou particulares; e

III – proporcionar capacitação de responsável ou de equipe, 
preferencialmente efetivos, com atribuições relativas ao trata-
mento de dados pessoais, especialmente sobre os riscos de com-
partilhamento e uso compartilhado de dados pessoais.

IV – revogado;
V – revogado;
VI – revogado;
VII – revogado;
VIII – revogado;
IX – revogado; e
X – revogado.
Parágrafo único. Serão publicados, pela Controladoria Geral 

do Município (CGM), Guias Orientativos que objetivem nortear a 
implementação das disposições gerais deste artigo.” (NR)

“Art. 14. Relatórios sobre o Plano de Adequação, previsto 
no artigo 2º, inciso XIII, do Decreto Municipal nº 59.767/2020, 
deverão ser publicados e anualmente atualizados, observados os 
seguintes requisitos:

.................................................................................
II – atendimento das exigências que vierem a ser estabeleci-

das pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), nos 
termos do artigo 23, § 1º, e do artigo 27, parágrafo único, da Lei 
Federal nº 13.709/2018;

.................................................................................
IV – elaboração de Mapeamento de Dados Pessoais de cada 

processo realizado pelo órgão ou entidade, contendo as seguin-
tes informações, observado, materialmente, o Anexo I – “Mapea-
mento de Dados Pessoais”:

.................................................................................

técnicas e administrativas, aptas à proteção de dados pessoais 
contra ameaças e vulnerabilidades, considerados os riscos ineren-
tes e residuais ao processo ou atividade.” (NR)

“Art. 10. Os órgãos da Administração Pública Municipal 
deverão disponibilizar, em seus sítios eletrônicos e em lugares 
visíveis das respectivas instalações físicas, as hipóteses de trata-
mento de dados pessoais, nos termos do artigo 11, inciso II, do 
Decreto Municipal nº 59.767/2020, e do artigo 2° desta Instrução 
Normativa, bem como fornecer instrumentos adequados para que 
o titular de dados pessoais manifeste o seu consentimento, quan-
do necessário, de forma livre, informada e inequívoca, conforme o 
artigo 5º, inciso XII, da Lei Federal nº 13.709/2018.” (NR)

“Art. 11. Quando do compartilhamento ou uso compartilha-
do de dados pessoais pelos órgãos e entidades da Administração 
Pública Municipal com outros órgãos e entidades públicas, 
para atender a finalidades específicas de execução de políticas 
públicas, no âmbito de suas atribuições legais, poderá o órgão 
ou entidade requisitado solicitar esclarecimentos ao órgão ou en-
tidade requisitante, de modo a atender à boa-fé e aos princípios 
previstos na Lei Federal nº 13.709/2018.” (NR)

“Art. 13. Os órgãos da Administração Pública Municipal 
deverão e as entidades da Administração Pública Municipal 
poderão:

I – criar um Plano de Adequação que descreva todas as 
ações desenvolvidas e a serem desenvolvidas para a imple-
mentação do sistema normativo de proteção de dados pessoais 
em vigor, observadas as disposições do Decreto Municipal n° 
59.767/2020, desta Instrução Normativa, de seu Anexo I – “Ma-
peamento de Dados Pessoais” e de seu Anexo II – “Relatório de 
Impacto à Proteção de Dados Pessoais”;

II – certificar-se de que o compartilhamento e o uso compar-
tilhado de dados pessoais sejam realizados apenas em locais cor-
retos e aprovados, por meios autorizados, não sendo possível o 
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 SAÚDE
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES - 
SEI DESPACHOS: LISTA 1315

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ENDERECO: RUA GENERAL JARDIM, 36
Processos da unidade SMS/CENTS 
INTERESSADO: OSC - Organização da Sociedade Civil 

- CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL - 
CREN - CNPJ 71.732.960/0001-94

ASSUNTO: Requerimento de Reinscrição/Inscrição no 
CENTS

I. Considerando o estabelecido no Decreto nº 52.830 
de 1º/12/11 , nos termos do art. 5º, caput, e na Portaria nº 
2235/2016-SMS.G, que delega para a Coordenação do Grupo 
Gestor a competência de deferir a reinscrição no CENTS, com 
base na documentação apresentada e no parecer da COJUR/
SMS.G, SEI 077078998, DEFIRO a reinscrição do CENTRO DE 
RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL - CREN, CNPJ 
sob o nº 71.732.960/0001-94, no Cadastro Municipal Único de 
Entidades Parceiras do Terceiro Setor - CENTS . 

Processos da unidade SMS/HMME/AJ 
Notificação para publicação no DOC/SP em razão 

do atraso na entrega do produto pactuado por meio da 
Nota de Empenho nº. 117.398/2022, conforme INFOR-
MAÇÃO DISPENSADA PELO NÚCLEO de ateste no SEI nº. 
077082591.

NOTIFICAÇÃO
PROCESSO DE PAGAMENTO Nº. 6018.2023/0004169-5
PROCESSO DE COMPRA Nº. 6018.2022/0095467-2
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 990/2022
NOTA DE EMPENHO Nº. 117.398/2022
I) Tendo em vista o prazo de entrega estabelecido na 

Nota de Empenho nº. 117.398/2022 (Sei nº. 076118073 / 
076144529) e o informado pelo Núcleo de Ateste no SEI nº. 
077082591, vimos pelo presente NOTIFICAR a empresa SHA-
LON FIOS CIRÚRGICOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº. 
33.348.467/0001-86, que encontra-se sujeita a ser sancionada 
com a penalidade de multa de 1% (um por cento) sobre o va-
lor da DANFE nº. 58.490, emitida em 22/12/2022, equivalendo 
a quantia de R$ 167,98 (cento e sessenta e sete reais e noventa 
e oito centavos), conforme previsto no Termo de Referência 
encartado no SEI nº. 074784719, em detrimento do atraso de 
01 (um) dia na entrega do objeto contratado. 

II) Desta forma, informamos que está aberto o prazo de 
cinco dias úteis para oferecimento de Defesa Prévia (inciso II do 
artigo 54 do Decreto Municipal nº 44.279/2003) que poderá ser 
protocolada no endereço eletrônico: hmvncjuridico@prefeitura.
sp.gov.br ou pessoalmente na Assistência Técnica Jurídica do 
Hospital Municipal Maternidade Escola Dr. Mário de Moraes 
Altenfelder Silva, localizada na Avenida Deputado Emílio Carlos, 
3.100 - Vila Nova Cachoeirinha - São Paulo - SP. Caso haja in-
teresse, à vista dos autos, esta poderá ser solicitada através do 
referido endereço eletrônico.

III) PUBLIQUE-SE.
São Paulo, 16 de janeiro de 2023.
NOTIFICAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO NO DOC/SP EM 

RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PREVISTO NO 
ITEM 5.12 DA ATA DE RP Nº. 200/2021-SMS.G PARA A 
ENTREGA DO OBJETO PACTUADO POR MEIO DA NOTA DE 
EMPENHO Nº. 101.361/2022 E ORDEM DE FORNECIMENTO 
Nº. 270/2022, CONFORME INFORMADO PELA FISCAL DO 
CONTRATO NO ATESTE DE RECEBIMENTO Nº. 077021595.

NOTIFICAÇÃO
PROCESSO DE PAGAMENTO Nº. 6018.2023/0003779-5
PROCESSO DE COMPRA Nº. 6018.2022/0081415-3
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 200/2021-SMS.G
NOTA DE EMPENHO Nº. 101.361/2022
I) Tendo em vista o prazo de entrega previsto no item 5.12 

da Ata de RP nº. 200/2021-SMS.G e o informado pela Fiscal do 
Contrato no Ateste de Recebimento nº. 077021595, vimos pelo 
presente NOTIFICAR a empresa PRATI, DONADUZZI & CIA 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 73.856.593/0001-66, que en-
contra-se sujeita a ser sancionada com a penalidade de multa 
de 7% (sete por cento) sobre o valor da DANFE nº. 1.040.420, 
correspondendo à importância de R$ 4,83 (quatro reais e oiten-
ta e três centavos), conforme previsto no subitem 8.1.3 da Ata 
de Registro de Preço, em razão do atraso de 07 (sete) dias na 
entrega do objeto pactuado por meio da Nota de Empenho nº. 
101.361/2022 e Ordem de Fornecimento nº. 270/2022, entregue 
através da mencionada DANFE.

II) Desta forma, informamos que está aberto o prazo de 
cinco dias úteis para oferecimento de Defesa Prévia (inciso II do 
artigo 54 do Decreto Municipal nº 44.279/2003) que poderá ser 
protocolada no endereço eletrônico: hmvncjuridico@prefeitura.
sp.gov.br ou pessoalmente na Assistência Técnica Jurídica do 
Hospital Municipal Maternidade Escola Dr. Mário de Moraes 
Altenfelder Silva localizado na Avenida Deputado Emílio Carlos, 
3.100 - Vila Nova Cachoeirinha - São Paulo - SP. Caso haja in-
teresse, à vista dos autos, esta poderá ser solicitada através do 
referido endereço eletrônico.

III) PUBLIQUE-SE.
NOTIFICAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO NO DOC/SP EM 

RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PREVISTO NO 
ITEM 5.12 DA ATA DE RP Nº. 641/2021-SMS.G PARA A 
ENTREGA DO OBJETO PACTUADO POR MEIO DA NOTA DE 
EMPENHO Nº. 115.650/2022 E ORDEM DE FORNECIMENTO 
Nº. 277/2022, CONFORME INFORMADO PELA FISCAL DO 
CONTRATO NO ATESTE DE RECEBIMENTO Nº. 077065702.

NOTIFICAÇÃO
PROCESSO DE PAGAMENTO Nº. 6018.2023/0003778-7
PROCESSO DE COMPRA Nº. 6018.2022/0085820-7
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 641/2021-SMS.G
NOTA DE EMPENHO Nº. 115.650/2022
I) Tendo em vista o prazo de entrega previsto no item 

5.12 da Ata de RP nº. 641/2021-SMS.G e o informado pela 
Fiscal do Contrato no Ateste de Recebimento nº. 077065702, 
vimos pelo presente NOTIFICAR a empresa UNIÃO QUÍMICA 
FARMACÊUTICA NACIONAL S/A., inscrita no CNPJ sob o nº. 
60.665.981/0009-75, que encontra-se sujeita a ser sancionada 
com a penalidade de multa de 1% (um por cento) sobre o 
valor da DANFE nº. 683.745, correspondendo à importância de 
R$ 0,11 (onze centavos), conforme previsto no subitem 8.1.3 da 
Ata de Registro de Preço, em razão do atraso de 01 (um) dia 
na entrega do objeto pactuado por meio da Nota de Empenho 
nº. 115.650/2022 e Ordem de Fornecimento nº. 277/2022, en-
tregue através da mencionada DANFE.

II) Desta forma, informamos que está aberto o prazo de 
cinco dias úteis para oferecimento de Defesa Prévia (inciso II do 
artigo 54 do Decreto Municipal nº 44.279/2003) que poderá ser 
protocolada no endereço eletrônico: hmvncjuridico@prefeitura.
sp.gov.br ou pessoalmente na Assistência Técnica Jurídica do 
Hospital Municipal Maternidade Escola Dr. Mário de Moraes 
Altenfelder Silva localizado na Avenida Deputado Emílio Carlos, 
3.100 - Vila Nova Cachoeirinha - São Paulo - SP. Caso haja in-
teresse, à vista dos autos, esta poderá ser solicitada através do 
referido endereço eletrônico.

III) PUBLIQUE-SE.
NOTIFICAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO NO DOC/SP EM 

RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PREVISTO NO 

A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no
portal www.imprensaoficial.com.br

terça-feira, 17 de janeiro de 2023 às 05:00:41


