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4 - A seguir, encaminhar à SMSU/CAF/DRH/CONT para 
procedimentos complementares e entrega a (ao) ex-servidor(a).

Processos da unidade IPREM/CGB 
PROCESSO: 6310.2022/0004547-5
ASSUNTO: Concessão de pensão por morte 
INTERESSADO : SONIA REGINA NEVES RAVENA 
1- À vista das informações e documentos apresentados, IN-

DEFIRO o pedido constante do documento SEI n° 071607384, 
por não preencher as condições previstas no Decreto Municipal 
n° 61.150 /2022 em seu Art. 5º Inciso IV, §5 combinado com o 
Art. 34. Ou seja, por não haver ficado suficientemente compro-
vada a união estável alegada.

PROCESSO : 6310.2022/0004539-4
ASSUNTO : Inscrição de Pensionista(s)
INTERESSADO(A): TEREZINHA VIEIRA CUBA 
1 - À vista das informações e documentos apresentados, 

DEFIRO o pedido constante no documento SEI nº 073796973, 
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 em consonância com a Portaria 
nº 424/2020 do M.E., observando o prazo de manutenção 
previsto no inciso VI.

PROCESSO : 6310.2022/0004517-3
ASSUNTO : Inscrição de Pensionista(s)
INTERESSADO(A): ITAMAR ANTONIO DA SILVA 
1 - À vista das informações e documentos apresentados, 

DEFIRO o pedido constante no documento SEI nº 073495099, 
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: 6310.2022/0004088-0
ASSUNTO: Concessão de pensão por morte 
INTERESSADO : NIOMAR DE SOUZA PEREIRA
PROCURADORA: CHRISTIAN LEFANCE SODER - OAB/

RS 93.537
1- À vista das informações e documentos apresentados, IN-

DEFIRO o pedido constante do documento SEI n° 069783955, 
por não preencher as condições previstas no Decreto Municipal 
n° 61.150 /2022 em seu Art. 5º Inciso IV, §5 combinado com o 
Art. 34. Ou seja, por não haver ficado suficientemente compro-
vada a união estável alegada.

PROCESSO: 6310.2022/0004627-7
ASSUNTO: Inscrição de Pensionista(s)
INTERESSADO (A)s: MARINEIDE SOUSA DOS SANTOS 
1 - À vista das informações e documentos apresentados, 

DEFIRO o pedido constante no documento SEI nº 073575289, 
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.

6310.2022/0005590-0 - Concessão de pensão por 
morte: Perícia Médica

Despacho Deferido
ASSUNTO: Perícia Médica para Isenção de Imposto 

de Renda
INTERESSADO: MARIA DA GRAÇA GUERCI SIDONE
1 - Á vista das informações e Laudo Médico sob documento 

SEI nº075148066 DEFIRO o pedido constante no documento 
SEI nº073734944.

2 - A Coordenadoria para publicação.
3 - Restituir os autos em prosseguimento.
PROCESSO : 6310.2022/0005427-0
ASSUNTO : PENSÕES INTEGRADAS - Quadro de Pessoal de 

Nível Médio e Básico - QMB
INTERESSADA: MARIA DE NAZARE CRUZ - PE.: 17919/1 

00
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, 
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 01/11/2022 com efeito a partir de 
01/12/2022, na carreira de Assistente Administrativo de 
Gestão, categoria 1, nível I, referência QM 301, da jornada 
40hs;

PUBLIQUE-SE.
PROCESSO : 6310.2022/0005422-9
ASSUNTO : PENSÕES INTEGRADAS - Quadro de Pessoal de 

Nível Médio e Básico - QMB
INTERESSADA: ELCA AZEVEDO DOS SANTOS - PE.: 

09.474/9 00
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, 
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, Situ-
ação opcional desde 02/11/2022 que produzirá efeito a partir 
de 01/12/2022, na carreira de Assistente Administrativo de 
Gestão, categoria 7, nível I, referência QM 307, da jornada 
40hs;

PUBLIQUE-SE;
PROCESSO : 6310.2022/0005377-0
ASSUNTO : PENSÕES INTEGRADAS - QAV - Quadro dos 

Agentes Vistores
INTERESSADA : TANIA BISPO VILA NOVA - PE.: 09.306/8 

04
A Divisão de Revisão do Benefícios em conjunto com a 

Coordenadoria de Gestão de Beneficios, em cumprimento as 
determinações contidas na Lei 16.417/2016, de 01/04/2016, 
AUTORIZA a integração da pensionista, nos termos dos artigos 
41 e 42, da referida Lei, com fixação de proventos, pensões ou 
legados, aos quais se aplicam a garantia da paridade, situação 
opcional desde 27/10/2022 com efeito a partir de 01/11/2022 
, na carreira de Agente Vistor - Classe I, categoria 5, Nível I, 
referência QAV 5, da jornada 40hs;

PUBLIQUE-SE.
PROCESSO : 6310.2022/0005165-3
ASSUNTO : PENSÕES INTEGRADAS - Quadro de Pessoal 

de Nível Médio e Básico - QMB
INTERESSADA : MARLY DE LIMA - PE.: 2.410-4/04
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, 
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, 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 : 6310.2022/0000794-8
ASSUNTO : PENSÕES INTEGRADAS - Quadro de Pessoal 

de Nível Médio e Básico - QMB
INTERESSADA : ALMINDA MENDES DOS SANTOS - PE.: 

06.875/6 00
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, 
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 proventos, pensões ou legados, aos quais se aplicam 
a garantia da paridade, a partir de 01/01/2022, na carreira 

plente; da Secretaria Municipal de Fazenda Danilo Hatsumura 
Titular e da Secretaria Municipal de Gestão Rodrigo Mezalira 
de Souza, Titular. Justificou ausência: da Secretaria Municipal da 
Saúde Amaury Zatorre Amaral. A reunião tem inicio com o Item. 
1. Leitura e correção da ata. A conselheira Flávia fez a leitura, 
esclareceu dúvida do Sr. Conselheiro Danilo com referência à 
apresentação da execução orçamentária do 1° semestre, quan-
to às informações referentes aos cancelamentos de empenho, 
que foram deduzidos pelo sistema Sof, e consequentemente dos 
dados apresentados. Após correções ortográficas, os conselhei-
ros deliberaram em aprovar a ata. A reunião segue para o Item 
2. Aprovação da minuta do Regimento Interno do Conselho 
Deliberativo e Fiscalizador. O RI é aprovado por unanimidade. 
É sugerido que a data da próxima reunião seja no dia vinte de 
outubro às 10hs sendo aprovada pelos conselheiros presentes. 
Dra. Elizabete ressalta que se encontra disponível a qualquer 
esclarecimento ou dúvida, assim como a conselheira Flávia 
e a secretária do CDF e novamente agradece a presença dos 
presentes e encerra a reunião às 10h55. Eu, Renata Salatiel 
Ferreira, secretária lavro a presente ata, assinada por todos 
conselheiros presentes nesta data.

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
MUNICIPAL
 GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA

 SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES - SEI 
DESPACHOS: LISTA 1296

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAU-
LO

ENDERECO: AVENIDA ZAKI NARCHI, 536
Processos da unidade IPREM/Conselho Deliberativo 
ATA N.º 2ª SESSÃO DE EXTRAORDINÁRIA
No décimo quarto dia do mês de dezembro do ano de dois 

mil e vinte e dois, de forma virtual, devido à pandemia citada 
no Decreto Municipal 59.283 de 17 de março de 2020 ocorreu 
a 12ª Sessão Ordinária do Egrégio Conselho Deliberativo pre-
sidida pelo Conselheiro Everaldo Guedes de Azevedo França 
com os demais conselheiros Lisandra Cristiane Gonçalves, 
Ejivaldo Espirito Santo, Letícia Grisolio Dias, Marcelo Gonzalez, 
Nehemias Domingos de Melo, Rafael Aguirrezabal e Rosalina 
Rocha de Miranda.

01. Pauta da Sessão: a) Relatório de Prestação de 
Contas; b) Cronograma de 2023.

02. Tratativas da reunião: Com abertura da reunião pelo 
Sr. Presidente do E. Conselho Deliberativo, dando as boas vin-
das aos Srs. Conselheiros: a)Relatório de Prestação de Contas: 
Apresentado o Relatório de Prestação de Contas em que atende 
o Plano de Trabalho Anual de 2022, o Sr. Presidente juntamente 
com os demais Conselheiros realizaram leitura e, após efetua-
rem algumas alterações, aprovaram por unanimidade; b) Cro-
nograma de 2023: Apresentado para ciência e programação 
para agenda de 2023, aprovado por unanimidade.

03. Agendamento para a próxima sessão: Está prevista, 
a data de 31 de janeiro de 2023, às 10h00 a reunião do Con-
selho Deliberativo. Participaram da reunião as Sras. Eni Pereira 
de Souza e Sônia Cristina Alves Follador Conselheiras Suplentes. 
Nada mais havendo a ser tratado, a Sessão foi encerrada pelo 
Sr. Presidente, da qual eu, Gislaine Gonçalves dos Santos, lavrei 
esta ata na forma de sumário, que, depois de lida e aprovada, 
será assinada eletronicamente, no SEI, pelos Conselheiros pre-
sentes e por mim.

Processos da unidade IPREM/CGP/DGR 
CGP/DEPARTAMENTO DE GESTÃO DAS RECEITAS
Processo SEI nº 6013.2022/0004814-3 - PMSP.
INT.: LUCIENE DE PAULA MARTINS PROSPERO - RF(s) nº(s) 

603.733.0-01
CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - HOMOLOGA-

ÇÃO
1 - De acordo com o Art. 23 do Decreto nº 60.393, de 22 de 

julho de 2021 e Título de Nomeação 775 - Item 20 publicado no 
D.O.C. de 10 de Novembro de 2022, retroagindo seus efeitos a 
contar de 12 de Outubro de 2022, homologo a(s) Certidão(ões) 
de Tempo de Contribuição nº(s) 1374/IPREM/2022 emitida(s) 
em 04/11/2022, requerida(s) com fundamento nas disposições 
da Portaria MTP nº 1.467/2022, publicada no DOU de 06 de 
junho de 2022.

2 - Publique-se.
3 - A seguir, encaminhar à SEGES/DRH/DGP para os proce-

dimentos complementares e entrega ao ex servidor(a).
CGP/DEPARTAMENTO DE GESTÃO DAS RECEITAS
Processo SEI nº 6021.2022/0035725-5 - PMSP.
INT.: KARINA ALVES MARTINHO - RF(s) nº(s) 726.186.1-01
CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - HOMOLOGA-

ÇÃO
1 - De acordo com o Art. 23 do Decreto nº 60.393, de 22 de 

julho de 2021 e Título de Nomeação 775 - Item 20 publicado no 
D.O.C. de 10 de Novembro de 2022, retroagindo seus efeitos a 
contar de 12 de Outubro de 2022, homologo a(s) Certidão(ões) 
de Tempo de Contribuição nº(s) 1149/IPREM/2022 emitida(s) 
em 26/07/2022, requerida(s) com fundamento nas disposições 
da Portaria MTP nº 1.467/2022, publicada no DOU de 06 de 
junho de 2022.

2 - Publique-se.
3 - A seguir, encaminhar à PGM/SAF/DRH para os procedi-

mentos complementares e entrega ao ex servidor(a).
CGP/DEPARTAMENTO DE GESTÃO DAS RECEITAS
Processo SEI nº 6025.2022/0010766-8 - PMSP.
INT.: JOSE EDUARDO AGUILAR - RF(s) nº(s) 540.491.6-01 

e 540.491.6-02
CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - HOMOLOGA-

ÇÃO
1 - De acordo com o Art. 23 do Decreto nº 60.393, de 22 de 

julho de 2021 e Título de Nomeação 775 - Item 20 publicado no 
D.O.C. de 10 de Novembro de 2022, retroagindo seus efeitos a 
contar de 12 de Outubro de 2022, homologo a(s) Certidão(ões) 
de Tempo de Contribuição nº(s) 1378 e 1379/IPREM/2022 
emitida(s) em 04/11/2022, requerida(s) com fundamento nas 
disposições da Portaria MTP nº 1.467/2022, publicada no DOU 
de 06 de junho de 2022.

2 - Publique-se.
3 - A seguir, encaminhar à SMC/CAF/SUGESP/PREVIDÊN-

CIA para os procedimentos complementares e entrega ao ex 
servidor(a).

CGP/DEPARTAMENTO DE GESTÃO DAS RECEITAS
Processo SEI nº 6029.2022/0009479-7 - PMSP.
INT.: ALDO PAULO DE CAMPOS - RF(s) nº(s) 737.055.5-01
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E CANCELAMENTO DE 

HOMOLOGAÇÃO:
1 - De acordo com o Art. 23 do Decreto nº 60.393, de 22 de 

julho de 2021 e Título de Nomeação 775 - Item 20 publicado 
no D.O.C. de 10 de Novembro de 2022, retroagindo seus efeitos 
a contar de 12 de Outubro de 2022, Cancelo a Homologa-
ção da(s) Certidão(ões) de Tempo de Contribuição nº(s) 603/
IPREM/2018, publicada(s) no DOC em 04/05/2018.

2 - De acordo com o Art. 23 do Decreto nº 60.393, de 22 de 
julho de 2021 e Título de Nomeação 775 - Item 20 publicado no 
D.O.C. de 10 de Novembro de 2022, retroagindo seus efeitos a 
contar de 12 de Outubro de 2022, homologo a(s) Certidão(ões) 
de Tempo de Contribuição nº(s) 1248/IPREM/2022 emitida(s) 
em 26/09/2022, requerida(s) com fundamento nas disposições 
da Portaria MTP nº 1.467/2022, publicada no DOU de 06 de 
junho de 2022.

3 - Publique-se.

de Assistente de Suporte Operacional, categoria 3, nível I, 
referência QB 303, da jornada 40hs;

PUBLIQUE-SE.
PROCESSO : 6310.2022/0005169-6
ASSUNTO : PENSÕES INTEGRADAS - Quadro de Pessoal 

de Nível Médio e Básico - QMB
INTERESSADA : MARISA LIMA - PE.: 2.410-4/03
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, 
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, 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 : 6310.2022/0005442-3
ASSUNTO : PENSÕES INTEGRADAS - Quadro de Pessoal 

de Nível Médio e Básico - QMB
INTERESSADA : SANDRA REGINA PEREIRA DA COSTA - 

PE.: 10696/8 00
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, 
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 03/11/2022 com efeito a partir de 
01/12/2022, na carreira de Assistente de Suporte Operacio-
nal, categoria 1, nível I, referência QB 301, da jornada 40hs;

PUBLIQUE-SE.
PROCESSO : 6310.2022/0005459-8
ASSUNTO : PENSÕES INTEGRADAS - Quadro de Pessoal 

de Nível Médio e Básico - QMB
INTERESSADA : SILVIA MOREIRA - PE.: 29852/2 00 
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, 
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, situa-
ção opcional desde 04/11/2022 que produzirá efeito a partir de 
01/12/2022, na carreira de Assistente de Suporte Operacio-
nal, categoria 5, nível II, referência QB 310, da jornada 40hs;

PUBLIQUE-SE.
PROCESSO : 6310.2022/0005439-3
ASSUNTO : PENSÕES INTEGRADAS - Quadro de Pessoal 

de Nível Médio e Básico - QMB
INTERESSADA : MARIA CASSIMIRO BIANO DOS SANTOS 

- PE.: 12.973/9 00
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, 
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, 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 : 6310.2022/0005436-9
ASSUNTO : PENSÕES INTEGRADAS - Quadro de Pessoal 

de Nível Médio e Básico - QMB
INTERESSADA : MARIA APARECIDA DA SILVA MACEDO 

- PE.: 34694/2 00 
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, 
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, a 
partir de 01/01/2022, na carreira de Assistente de Suporte 
Operacional, categoria 5, nível II, referência QB 310, da 
jornada 40hs;

PUBLIQUE-SE.
PROCESSO : 6310.2022/0005433-4
ASSUNTO : PENSÕES INTEGRADAS - Quadro de Pessoal 

de Nível Médio e Básico - QMB
INTERESSADA : MARIA APARECIDA ALVES MAIA DOS 

SANTOS - PE.: 30.204/0 00 
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, 
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, a 
partir de 01/01/2022, na carreira de Assistente de Suporte 
Operacional, categoria 6, nível II, referência QB 311, da 
jornada 40hs;

PUBLIQUE-SE.
PROCESSO : 6310.2022/0005501-2
ASSUNTO : PENSÕES INTEGRADAS - Quadro Técnico dos 

Profissionais da Guarda Civil Metropolitana - QTG
INTERESSADA : IVONE DA SILVA FURTADO - PE.: 

18.177/3 00
A Divisão de Revisão do Benefícios em conjunto com a 

Coordenadoria de Gestão de Beneficios, em cumprimento as 
determinações contidas na Lei 17.812/2022 , de 09/06/22, AU-
TORIZA a integração do pensionista, nos termos do artigo 12, 
da referida Lei, com fixação de proventos, 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 car-
reira de Guarda Civil Metropolitano 2ª Classe, categoria 2, 
nível I, referência NQTG2-B;

PUBLIQUE-SE.
PROCESSO : 6310.2022/0005498-9
ASSUNTO : PENSÕES INTEGRADAS - Quadro de Pessoal 

de Nível Médio e Básico - QMB
INTERESSADA : FRANCISCA SOARES DAS CHAGAS - PE.: 

18578/7 00 
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, 
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 07/11/2022 com efeito a partir de 
01/12/2022, na carreira de Assistente de Suporte Operacio-
nal, categoria 4, nível II, referência QB 309, da jornada 40hs;

PUBLIQUE-SE.
PROCESSO : 6310.2022/0005493-8
ASSUNTO : PENSÕES INTEGRADAS - Quadro de Pessoal 

de Nível Médio e Básico - QMB
INTERESSADA : NEUSA CRISTINA DA SILVA - PE.: 

14297/2 00
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, 
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 07/11/2022 com efeito a partir de 
01/12/2022, na carreira de Assistente de Suporte Operacio-
nal, categoria 5, nível I, referência QB 305, da jornada 40hs;

PUBLIQUE-SE.

 CONTROLADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO
 GABINETE DO CONTROLADOR GERAL

 Processo: 6067.2020/0005016-5
Interessada: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
Assunto: Sindicância. Apuração de suposto favore-

cimento em contratações realizadas pela SEHAB para a 
prestação de serviços técnicos especializados de traba-
lho social. Denúncias de fraude à licitação contidas nos 
processos TC/001849/2019 e TC/005087/2019 do TCM-SP. 
Ausência de indícios de irregularidades. Proposta de 
Arquivamento.

DESPACHO: 
6067.2020/0005016-5. SINDICÂNCIA. Diante dos ele-

mentos de convicção constantes do presente, em especial o 
Relatório Final da 7ª Comissão Processante Permanente da Cor-
regedoria Geral do Município, que acolho e adoto como razão 
de decidir, no uso da competência fixada no artigo 138, inciso 
II, da Lei Municipal nº 15.764/2013, determino:

I - o Arquivamento da sindicância, com fundamento no 
artigo 205 da Lei Municipal nº 8.989/79, com a ressalva da 
possibilidade de desarquivamento do procedimento e reaber-
tura da instrução se surgirem novos elementos indicadores 
de irregularidades em outras investigações da Controladoria 
Geral do Município, nos termos do artigo 75, § 1º, do Decreto 
nº 43.233/2003.

Processo: 6067.2020/0005395-4
Interessada: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Assunto: Sindicância. Apuração de suposto favore-

cimento em contratações realizadas pela SEHAB para a 
prestação de serviços técnicos especializados de selagem, 
pesquisa e cadastramento no âmbito do Programa de 
Regularização Fundiária, dos Programas de Produção e 
Urbanização e das ações de mediação de conflitos fundi-
ários. Ausência de indícios de responsabilidade funcional. 
Proposta de Arquivamento.

DESPACHO: 
6067.2020/0005395-4. SINDICÂNCIA. Diante dos ele-

mentos de convicção constantes do presente, em especial o 
Relatório Final da 7ª Comissão Processante Permanente da Cor-
regedoria Geral do Município, que acolho e adoto como razão 
de decidir, no uso da competência fixada no artigo 138, inciso 
II, da Lei Municipal nº 15.764/2013, determino:

I - o Arquivamento da sindicância, com fundamento no 
artigo 205 da Lei Municipal nº 8.989/79, com a ressalva da 
possibilidade de desarquivamento do procedimento e reaber-
tura da instrução se surgirem novos elementos indicadores 
de irregularidades em outras investigações da Controladoria 
Geral do Município, nos termos do artigo 75, § 1º, do Decreto 
nº 43.233/2003.

 SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES - SEI 
DESPACHOS: LISTA 1295

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
ENDERECO: VIADUTO DO CHÁ, 15
Processos da unidade CGM/CORR/CPP-PAR-9 
Decisão CGM/CORR/CPP-PAR-9 Nº 075731770
6067.2019/0008133-6 - Procedimentos disciplinares: 

Processo Administrativo de Responsabilização de Pessoa 
Jurídica (PAR)

Interessado: ZETRASOFT LTDA 
Assunto: Aplicação de penalidade - Responsabilização 

de pessoa jurídica - Lei Federal 12.846/13 - Instância 
Administrativa encerrada - Petição - Pedido de Abertura 
de vista para a apresentação de manifestação especí-
fica acerca das penalidades previstas na Lei Federal nº 
8.666/93 - Remessa à Secretaria Municipal de Gestão, 
para análise e deliberação, pela competência.

DESPACHO:
I - Trata-se de petição protocolada nos autos no Processo 

Administrativo de Responsabilização de Pessoa Jurídica, após 
o encerramento da instância administrativa, por intermédio 
da qual a empresa ZETRASOFT LTDA, incsrita no CNPJ nº 
03.881.239/0001-06, requer a concessão de vista para a apre-
sentação de manifestação específica sobre as penalidades 
previstas na Lei nº 8.666/93, diante da alteração do quadro 
das condenações trazido pelo acolhimento parcial do pedido 
de reconsideração e, alternativamente, a remessa da decisão 
para a secretaria competente, nos moldes anteriores à alteração 
promovida em 2020 no decreto municipal, para que naquele 
órgão seja-lhe oportunizada a manifestação prevista no art.87 
da Lei nº 8.666/93.

Conforme determinação constante do item II da Porta-
ria de Instauração do PAR nº 69/2019 (docs.SEI 017179515 
e 017269542), houve apuração conjunta da responsa-
bilidade da empresa ZETRASOFT LTDA, incsrita no CNPJ nº 
03.881.239/0001-06 por infração administrativa tipificada no 
artigo 88 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
conforme previsto no 7º do artigo 3º do Decreto 55.107/2014, 
com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 57.137/2016. 
Não obstante, não estando vigente, à época, o §8º do art.3º do 
Decreto Municipal nº 55.107/2014, com a redação dada pelo 
Decreto nº 59.496/2020, a determinação da portaria de instau-
ração do PAR foi o posterior encaminhamento dos autos à au-
toridade competente para a aplicação das penalidades cabíveis.

Nestes termos, houve nestes autos de Responsabiliza-
ção de Pessoa Jurídica a apuração conjunta da responsa-
bilidade da empresa ZETRASOFT LTDA, incsrita no CNPJ nº 
03.881.239/0001-06, mas não houve decisão deste Controlador 
Geral do Município de São Paulo quanto as infrações adminis-
trativas à Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com 
a consequente aplicação de penalidades, sendo determinada, 
para tanto, a expedição de ofício à autoridade competente para 
as providências cabíveis, conforme texto expresso do item "a" 
do despacho de parcial deferimento do pedido de reconsidera-
ção (doc.SEI 067779072).

Assim, o pedido encartado nestes autos deve ser juntado 
nos autos do ofício a ser expedido à Secretaria Municipal de 
Gestão (SEGES), em cumprimento à determinação do item "a" 
da decisão do doc.SEI 067779072, para análise e deliberação 
da autoridade competente.

II - Publique-se e intime-se. Após, devolvam-se os autos à 
Comissão Processante para que possa dar continuidade às pro-
vidências determinadas no dispositivo do despacho de parcial 
deferimento de pedido de reconsideração(doc.SEI 067779072), 
publicada no DOC de 20/08/2022 (doc.SEI 069401713), confor-
me despacho interno publicado no DOC de 14/12/2022 (docs.
SEI 075474875 e 075566254).

DANIEL FALCÃO
Controlador Geral do Município
ADVOGADOS: MOISES DO MONTE SANTOS (OAB/MG 

142.674) e ALEXANDRE FIDALGO (OAB/SP 172.650)

 COORDENADORIA DE DEFESA DO 
USUÁRIO DO SERVIÇO PÚBLICO 
MUNICIPAL

 CONSELHO DE USUÁRIOS DOS SERVIÇOS 
PÚBLICOS – CONDEUSP

14ª Reunião Ordinária
1. Data, Hora e Local: 14.12.2022, 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.

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

quarta-feira, 21 de dezembro de 2022 às 05:01:37

d838564
Realce
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18.01 (quarta-feira); 15.02 (quarta-feira); 15.03 (quarta-feira); 
19.04 (quarta-feira); 17.05 (quarta-feira) e 14.06 (quarta-feira).

8. Definição da Pauta da Próxima Reunião: Planejamento 
de atividades do CONDEUSP para 2023.

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.

2

 PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO
 GABINETE DO PROCURADOR GERAL

 SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES - 
SEI DESPACHOS: LISTA 1296

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
ENDERECO: VIADUTO DO CHÁ, 15
Processos da unidade PGM/CGGM/SAF/DC 
6021.2022/0059986-0 - Pagamentos: adiantamentos
Despacho deferido
DESPACHO
I - Nos termos do disposto no artigo 16, do Decreto nº. 

48.592, de 06 de agosto de 2007, APROVAMOS a prestação de 
contas do processo de adiantamento n. º 6021.2022/0059986-0, 
em do Sr. ª LUCELENE APARECIDA JULIANI, R.F. n. º 729.677.1; 
referente ao custeio de diárias para sua participação no "41º 
CONGRESSO DE TÉCNICOS CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS 
PÚBLICOS&rdquo;, realizado no período de 08 a 11 de novem-
bro deste exercício nas dependências do Grand Resort Serra 
Negra, Rua Comendador Vicente Amato Sobrinho n.º 390, Bair-
ro dos Macacos, Serra Negra - SP no valor total de R$ 1.750,00 
(mil e setecentos e cinquenta reais).

 DESPACHO EXARADO PELA PROCURADORA 
GERAL

6013.2020/0006248-7. CENTS: Solicitação de cadastro 
ou recadastramento. Despacho deferido. OSC - Organização da 
Sociedade Civil - COMITÊ BRASILEIRO DE ARBITRAGEM - CNPJ 
04.561.271/0001-77. Considerando o estabelecido no Dec. 
52.830/11, nos termos do art. 5º, caput, com base na documen-
tação apresentada e no parecer da PGM/CGGM 075543491, 
DEFIRO a reinscrição do COMITÊ BRASILEIRO DE ARBITRA-
GEM - CNPJ 04.561.271/0001-77, no Cadastro Municipal 
Único de Entidades Parceiras do Terceiro Setor - CENTS.

 DEPTO FISCAL - FISC
 DEPARTAMENTO FISCAL DA P.G.M.- FISC. G
DESPACHOS AUTORIZATÓRIOS

SEI 6021.2021/0059166-3

DESPACHO Nº 2014/2022– FISC G
I - Em face dos elementos que instruem o presente, nota-

damente o teor da r. decisão constante dos autos judiciais em 
referência, aqui como doc. nº 062196466, bem como o enca-
minhamento da Divisão de Contabilidade - doc. nº. 075994069 
- 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$ 10.000,00 dez mil reais), onerando a dotação 
nº 221.10.02.062.3024.4.817.3.3.90.36.00.00 do orçamento 
vigente, conforme Nota de Reserva de recursos n° 28.735 sob 
documento n° 075994044, com vistas a promover o pagamento 
dos honorários do perito judicial, Jaques Gerab Junior, CPF 
101.259.158-10, nomeado nos autos do processo nº 1058470-
13.2021.8.26.0053.

II - PUBLIQUE-SE.
III - À FISC.101 para providências de pagamento;
IV - Posteriormente, à FISC.42 para cadastramento do valor 

das despesas no SIAJd.
------------------------------
Despacho Autorizatório

SEI 6021.2022/0069237-2

DESPACHO Nº 2013/2022– FISC G
I - Em face dos elementos que instruem o presente, no-

tadamente as manifestações da subprocuradoria responsável 
pelo acompanhamento do processo, bem como a informação 
da Divisão de Contabilidade - 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$ 191,82 (cento 
e noventa e um reais e oitenta e dois 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° 
81.251, com vistas a promover o pagamento de diligências 
em nome do(a) oficial(a) de justiça, Roberto Pereira Barreto, 
CPF/MF: 129.451.038-00, realizada nos autos nº 1509234-
84.2022.8.26.0090 e 1537203-74.2022.8.26.0090.

II - PUBLIQUE-SE.
III - Após, à FISC.101 para providências de pagamento;
IV - Posterioremnte, à FISC.122 para cadastramento do 

valor das despesas no SDA e ao procurador oficiante para 
anotações pertinentes.

 SAÚDE
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES - 
SEI DESPACHOS: LISTA 1296

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ENDERECO: RUA GENERAL JARDIM, 36
Processos da unidade SMS/HMME/AJ 
I )  À v is ta  do  not ic iado nos  autos  do  PE  nº 

6018.2022/0035438-1, em especial a manifestação da Assis-
tência Técnica Jurídica no doc. SEI nº. 075983559, que acolho 
como razão de decidir, e nos termos da competência delegada 
pela Portaria nº. 727/2018-SMS.G, AUTORIZO a inclusão da 
empresa CRUZEL COMERCIAL LTDA., inscrita no CNPJ sob 
o nº. 19.877.178/0001-43, no Cadastro Informativo Muni-
cipal/SP (CADIN), em decorrência da penalidade de multa 
nº. 84.021.0220/2022, conforme determina a Lei Municipal 
nº. 14.094/2005 e o Decreto Municipal nº. 47.096/2006, uma 
vez que a mesma não recolheu a quantia correspondente 
a 5.512,50 (cinco mil, quinhentos e doze reais e cinquenta 
centavos), relativa à sanção administrativa que lhe foi imposta 
nos termos do Despacho SEI nº. 067049663, publicado no DOC/
SP em 23/07/2022 - pág. 128, devido ao atraso de 30 (trinta) 
dias na entrega de 350 unidades do objeto pactuado, conforme 
previsto no subitem 5.1.3 do Anexo IV do Edital do Pregão 
Eletrônico nº 002/2022-HMEC.

II) PUBLIQUE-SE.
III) A seguir à Seção Técnica de Contabilidade para adoção 

das providências cabíveis, acerca da inclusão no CADIN e PDC.
São Paulo, 20 de dezembro de 2022.
HOSPITAL MUNICIPAL MATERNIDADE ESCOLA DR. 

MÁRIO DE MORAES ALTENFELDER SILVA
DESPACHO DA DIRETORIA DE DEPARTAMENTO TÉC-

NICO
PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 6018.2022/0088728-2
PROCESSO DE COMPRA Nº 6018.2022/0063511-9
TERMO DE CONTRATO Nº 011/2022-HMEC

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 
(titular); (d) SAÚDE: Flavia Silveira dos Santos Cabral (titular); 
(e) EMPREENDEDORISMO E LICENCIAMENTO: Luiz Augusto 
Casseb Nahuz (titular); (f) EDUCAÇÃO: Ailton Ferreira dos 
Santos Amorim (titular); (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 Caique 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: Henrique Silva Costa (2º 
suplente); (f) SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA: Daniella 
Aparecida da Silva Cavalari (1ª suplente); e (g) CASA CIVIL: Ca-
rolina de Mico Rocha (titular). 3.3. Presentes, ainda, como parti-
cipantes convidados, os Srs.: (i) Silvio Pereira e Silva (1º suplente 
de Zeladoria e Urbanismo); (ii) Thiago Guimarães Rodrigues (2º 
suplente e Transporte e Mobilidade); (iii) Esdras Barbosa da Sil-
va (1º suplente Assistência Social); (iv) Geraldo Aparecido Borin 
(1º suplente de Empreendedorismo e Licenciamento); (v) Thainá 
Oliveira Nonata da Silva (2ª suplente de Segurança e Defesa 
Civil); (vi) Rafael Martins Fialho (1º suplente da Secretaria Muni-
cipal de Inovação e Tecnologia); (vii) Erika Lúcia Paulino (CGM); 
(viii) Mônica Cristina Figueredo Guerreiro (Casa Civil).

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) Recebimento de e-mail endere-
çado à Presidente do conselho, pelo Sr. Luiz Augusto Casseb 
Nahuz, com proposta de pauta de reunião em nome do grupo: 
“Tendo em vista as mensagens de hoje no grupo CONDEUSP 
do WhatsApp, segue nossa proposta como pauta e tema de 
nossa próxima reunião do dia 14 de dezembro.”, “Premissa: 
Os serviços públicos municipais são basicamente prestados 
pelas Secretarias Municipais. Devemos, portanto, antes de tudo, 
definir quais são as S.M. com as quais cada área de represen-
tação deve interagir, e quais os serviços de cada Secretaria que, 
a princípio, merecerão nossa avaliação. Esse trabalho deverá 
ser realizado em reuniões presenciais, nas quais cada área de 
representação apresentará aos demais seu plano de ativida-
des, que poderão ser consequentemente aperfeiçoados com 
base nas discussões e deliberações.”. A Sra. Juliana informou 
que: (i) segundo o Regimento do Conselho, Art. 21, insiso VI, 
cabe à Secretária do Conselho representar os Conselheiros da 
Sociedade Civil junto ao Presidente do Conselho, e conforme 
o Art. 7º, as reuniões extraordinárias poderão ser convocadas 
a requerimento de 50% (cinquenta por cento), no mínimo, dos 
membros titulares do Conselho. Desta Forma, os conselheiros 
precisam se organizar e as demandas devem ser trazidas pela 
Secretária do Conselho; (ii) Os Planos de Trabalho foram comen-
tados, tanto pela presidente do conselho, como pela represen-
tante da SMIT e pela Ouvidora Geral do Município, constando 
nestes comentários as principais Secretarias envolvidas com 
cada tema/proposta; (iii) as reuniões com as Secretarias po-
dem ser indicadas como ações a serem realizadas; (b) Reforço 
sobre a necessidade de envio das pautas com antecedência; 
Importância da aplicação dos conhecimentos adquiridos nas 
apresentações para o desenvolvimento dos trabalhos atribuídos 
ao conselho; (c) Foi informado que Bruna Bulhões Schuartz, 
passa a ser a 1ª suplente da Secretaria Municipal de Justiça, e 
solicitado que as Secretarias Municipais das Subprefeituras e da 
Fazenda informem novos representantes em substituição aos 
servidores Sra. Cristiane Soria (titular) e Sr. Paulo Ambrozevicius 
Junior (titular), que não fazem mais parte das mencionadas 
secretarias, para publicação de nova portaria; (d) Informação 
sobre o pedido de homologação do retorno do 2º Suplente da 
área de Assistência Social, Sr. Carlos Eduardo Silva Rocha, reali-
zado por e-mail em 26 de novembrode 2022 e (e) Confirmação 
da entrega dos Planejamentos de Ações das áreas Zeladoria e 
Urbanismo, Transporte e Mobilidade, Assistência Social, Saúde, 
Empreendedorismo e Licenciamento e Segurança e Defesa Civil, 
faltando apenas o de Educação.

6. Informes dos Membros: (a) Em razão de um impasse no 
grupo do aplicativo WhatsApp que alguns membros da socie-
dade civil fazem parte, foi reforçado pela Sra. Flavia Silveira 
S. Cabral (titular da área de Saúde) que a imprescindibilidade 
de envio, com antecedência, das pautas e/ou dúvidas a serem 
trazidas para as Reuniões Ordinárias foi deliberada por todos os 
representantes presentes na 12ª Reunião Ordinária, não se tra-
tando, portanto, de mera formalidade ou “burocracia” impostas 
pela Secretaria e Presidência do CONDEUSP e (b) Sr. Ailton, con-
selheiro representante da área de Educação, informou ter aca-
bado de encaminhar o palnejamento de sua área de atuação.

7. Ordem do Dia: (a) Planejamento das atividades do 
ano de 2023: verificação dos comentários e apresentação de 
template pela Sra. Maria Cristina Lucchesi (titular da Secretaria 
Municipal de Inovação e Tecnologia), o qual deve ser atualizado 
pelos membros das áreas de representação do CONDEUSP e 
enviado até a próxima reunião ordinária e (b) Deliberação do 
calendário das Reuniões Ordinárias de 2023.

7. Deliberações: (a) Em relação às sugestões trazidas pelo 
Sr. Luiz Augusto Casseb Nahuz (membro titular da área de Em-
preendedorismo e Licenciamento), foi deliberada a necessidade 
de organização das ações para que as mesmas possam ser 
discutidas e realizadas com maior efetividade. Também, para 
a outra proposta do representante, referente ao aumento do 
número de reuniões ordinárias e de forma presencial, fora acen-
tuado que os membros podem reunir-se em qualquer lugar, a 
qualquer tempo para discutirem as ações a serem tomadas pelo 
CONDEUSP ou qualquer outro assunto que julgarem pertinente, 
não havendo a necessidade da presença dos membros da mu-
nicipalidade. Para tanto, foram dadas várias sugestões de locais 
como a Biblioteca Mário de Andrade pela Sra. Juliana Saad de 
Marchi; salas na Câmara Municipal e/ou Centro Cultural de São 
Paulo pelo Sr. Ailton Ferreira dos Santos Amorim e os espaços 
colaborativos de trabalho (TEIA) da Agência São Paulo de 
Desenvolvimento – ADESAMPA pelo Sr. Rafael Martins Fialho. 
A Sra. Juliana Saad de Marchi, também, se propôs a pesquisar 
outros espaços dentro da Prefeitura Municipal de São Paulo; 
(b) Comentários aos planejamentos apresentados pelas áreas 
de Zeladoria e Urbanismo, Transporte e Mobilidade, Assistência 
Social, Saúde, Empreendedorismo e Licenciamento e Segurança 
e Defesa Civil e, considerando que todos os arquivos foram dis-
ponibilizados por email aos membros do CONDEUSP, reiteração 
da importância de que sejam realizadas contribuições e aponta-
mentos por todos os membros do conselho, ainda que se trate 
de área diferente da sua representação; (c) Apresentação de um 
modelo de planilha pela Sra. Maria Cristina Lucchesi (titular da 
Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia), no qual deve 
constar a (i) a ação que será realizada; (ii) as atividades; (iii) 
prazo previsto; (iv) status da ação, (v) secretaria responsável, 
(vi) responsável pela ação, (vi) resultados esperados, (vii) atri-
buições do CONDEUSP, (viii) recursos para realizar a ação e (ix) 
observações. Tal arquivo, após preenchido pelas áreas do CON-
DEUSP, deve ser compartilhado com a Coordenação, por meio 
do email conselhodeusuarios@prefeitura.sp.gov.br com cópia 
para a Secretaria Flavia Silveira S. Cabral; (c) Após devidamente 
preenchidas com as ações a serem tomadas, serão agendadas 
Reuniões Extraordinárias temáticas com a Controladoria Geral 
do Município e Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia; 
(d) Entrega da planilha de monitoramento das ações até a 
próxima reunião do Conselho, a ser realizada em 18.01.2023 
e (e) De acordo com todos os presentes, foram propostas como 
datas de Reuniões Ordinárias para o primeiro semestre de 2023: 

PENALIDADE
APENAÇÃO Nº: 84.021.0431/2022
I) À vista do noticiado no presente, em especial a data 

da assinatura do Termo de Contrato nº 011/2022-HMEC (Do-
cumento SEI nº. 070651485) e o informado pelo Fiscal do 
Contrato no Ateste de Recebimento SEI nº. 073323032, bem 
como a manifestação da Assistência Técnica Jurídica no doc. 
SEI nº. 075977918, que adoto como razão de decidir, e nos 
termos da alínea &ldquo;h&rdquo; do item I da Portaria nº 
727/2018-SMS.G, e do artigo 14 do Decreto Municipal nº. 
61.004/2022, APLICO à empresa STERIS SOLUTIONS DO 
BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS 
DA SAÚDE LTDA, CNPJ Nº 59.233.783/0004-49, a penalida-
de de multa de 4% (quatro por cento) sobre o valor da Nota 
Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 2937, correspondendo ao valor 
de R$ 776,67 (setecentos e setenta e seis reais e sessenta e 
sete centavos), em razão do atraso injustificado de 4 (quatro) 
dias na execução do objeto pactuado por meio do Termo de 
Contrato nº 011/2022-HMEC, conforme previsto no Item 13.4 
do referido ajuste e com fundamento no artigo 86 da Lei Fede-
ral nº. 8.666/1993.

II) Outrossim, fica a CONTRATADA NOTIFICADA do prazo 
de 05 (cinco) dias úteis para interposição de eventual recurso, a 
contar da publicação do presente despacho, conforme previsto 
na alínea &ldquo;f&rdquo; do inciso I do artigo 109 da Lei Fe-
deral nº. 8.666/1993, devendo ser protocolado no endereço ele-
trônico hmvncjuridico@prefeitura.sp.gov.br ou pessoalmente na 
Assistência Técnica Jurídica do Hospital Municipal Maternidade 
Escola Dr. Mário de Moraes Altenfelder Silva, localizado na Ave-
nida Deputado Emílio Carlos, 3.100 - Vila Nova Cachoeirinha - 
São Paulo - SP, mediante o recolhimento das custas de preparo, 
no mesmo prazo, sob pena de não conhecimento.

III) PUBLIQUE-SE.
IV) A seguir, à Assistência Jurídica para as demais pro-

vidências, em especial a inclusão da presente penalidade no 
&ldquo;sistema integrado de gestão de suprimentos e serviços 
- módulo apenações.

São Paulo, 20 de dezembro de 2022.
Processos da unidade SMS/CRS-N/ATP 
SEI 6018.2022/0061517-7
Nos termos do artigo 6º do Decreto nº 54.873/2014, IN-

DICO formalmente os fiscais do contrato nº 014/2022/SMS/
CRS-Norte, Jaqueline Weizmann - RF 596.235.8/2 e Rayanna 
Oliveira Monteiro, RF 9160655, Responsável Técnico: Engº 
Murilo Silva Alcantara, RF 883.815-1, todos com a finalidade de 
manter junto à empresa ALBONETT LOCAÇÕES TRANSPORTES 
E SERVIÇOS LTDA - EPP, os entedimentos necessários, visando 
o bom andamento dos serviços, retroativo a 09 de dezembro 
de 2022.

II. Publique-se, em seguida a Gestão de Contratos para as 
providências cabíveis.

SEI 6018.2022/0061517-7
Nos termos do artigo 6º do Decreto nº 54.873/2014, IN-

DICO formalmente os fiscais do contrato nº 014/2022/SMS/
CRS-Norte, Jaqueline Weizmann - RF 596.235.8 - RF. 514.415.9 
e Rayanna Oliveira Monteiro, RF 9160655, Responsável Téc-
nico: Engº Murilo Silva Alcantara, RF 883.815-1, todos com a 
finalidade de manter junto à empresa ALBONETT LOCAÇÕES 
TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - EPP, os entedimentos neces-
sários, visando o bom andamento dos serviços, retroativo a 09 
de dezembro de 2022.

II. Publique-se, em seguida a Gestão de Contratos para as 
providências cabíveis.

Processos da unidade SMS/CRS-N/AJ 
Dra. Ana Cristina Kantzos
COORDENADORA da Coordenadoria REGIONAL DE 

SAÚDE NORTE
I - Nos termos da Lei Federal n.º 8.666/1993 e da compe-

tência delegada pela Portaria Intersecretarial 01/05-SMS/SMSP/
SMG e Portarias nº 890/2013-SMS.G e 727/2018, atendendo 
a solicitação da Fiscal do Termo de Contrato - Coordenadoria 
Regional Norte de Saúde e da Assessoria Técnica de Planeja-
mento Avaliação e Acompanhamento, e à vista da manifestação 
da Assistência Jurídica desta CRS-Norte, no qual acolho como 
razão de decidir, AUTORIZO o Aditamento do Termo de Con-
trato nº 001/2017/SMS/CRSN, celebrado com a empresa AIR 
LIQUIDE BRASIL LTDA., devidamente inscrita no CNPJ sob 
nº 00.331.788/0023-24, cujo objeto versa sobre a contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços de locação 
de aparelhos CPAP para atender necessidades das Unidades de 
Saúde pertencentes a esta Coordenadoria Regional de Saúde 
Norte, a fim de PRORROGAR o Termo de Contrato 001/2017/
SMS/CRS-NORTE à partir de 01/01/2023 pelo período de 03 
(três) meses na excepcionalidade com cláusula resolutiva, haja 
vista o procedimento licitatório em trâmite nos autos do Proces-
so Administrativo SEI nº 6018.2022.0016027-7, considerando o 
valor mensal na quantia de R$ 69.489,36 (sessenta e nove mil 
quatrocentos e oitenta e nove reais e trinta e seis centavos), 
onerando a dotação orçamentária prevista para o orçamento 
de 2023, devendo a Nota de Reserva ser emitida em janeiro de 
2023 após abertura do SOF, conforme estabelece o Decreto da 
Execução Orçamentária.

II - Em consequência AUTORIZO a emissão da Nota de 
Empenho pertinente que deverá onerar a dotação orçamentária 
que vier a existir.

III - Devolver a A.J. para os atos de publicação e confecção 
do Termo Aditivo e publicação do seu extrato.

DESPACHO
I. À vista do noticiado no presente processo administra-

tivo - SEI 6018.2022/0086024-4, providências do Setor de 
Contabilidade e em especial da manifestação da Assistência 
Jurídica, que acolho e no uso da competência delegada pela 
Portaria Intersecretarial n.º 01/2005-SMS/SMSP/SMG e Porta-
rias n.º 890/2013-SMS.G e n.º 727/2018 do Decreto Municipal 
n.º 61.004/2022 - artigo 14, RECEBO A DEFESA PRÉVIA 
interposta pela empresa MIL RODRIGUES COMERCIAL LTDA 
- ME., inscrita no CNPJ sob n.º 09.538.374/0001-30, uma vez 
que preenchidos os requisitos de admissibilidade, e no mérito 
DAR-LHE PROVIMENTO para DEIXAR DE APLICAR as pe-
nalidades de multa de 3% (três por cento) sobre o valor 
de R$ 1.675,60 (hum mil, seiscentos e setenta e cinco reais 
e sessenta centavos - NF 5.296/2022) - Processo Administra-
tivo SEI n.º 6018.2022/0086024-4, haja vista as justificativas 
plausíveis apresentada pela Contratada em sua Defesa Prévia 
(link 075791879) , assim como a manifestação da Assessoria 
Técnica (link 075934752) acatando a defesa prévia, conforme 
disposições contidas na Lei Federal n.º 8.666/1993 e alterações.

II - PROVIDÊNCIAS POSTERIORES.
1. Devolver a AJ para os atos da publicação.
2. Enviar a Supervisão de Finanças/Contabilidade para 

providências subsequentes.
DESPACHO
I - À vista do noticiado no presente processo adminis-

trativo, nos termos da competência excepcional, delegada 
pelas Portarias de SMS.G nº 962/2018, 877/2018, 819/2018, 
702/2018, 1.377/2019 e 585/2021-SMS.G, considerando a 
essencialidade dos serviços objeto do presente ajuste, AU-
TORIZO a celebração do Termo Aditivo n.º 0115/2022 ao 
Contrato de Gestão.º CG R 004/2015 - CPCSS/SMS, firmado 
entre esta Pasta e a entidade SPDM - ASSOCIAÇÃO PAU-
LISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA, CNPJ 
n.º 61.699.567/0001-92, cujo objeto é GERENCIAMENTO E 
EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDA-
DES DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO 
TÉCNICA DE SAÚDE DE PERUS E SUPERVISÃO TÉCNICA DE 
SAÚDE DE PIRITUBA, objetivando o acréscimo de recursos de 
investimento para obras de adequação de estrutura física das 
Unidades UBS Jardim Ipanema, UBS Vila Pirituba e CAPS AD II 
Pirituba Casa Azul, no valor total de R$ 628.569,12 (seiscentos 

e vinte e oito mil, quinhentos e sessenta e nove reais e doze 
centavos), onerando da dotação orçamentária 84.10.10.301.
3003.1.526.4.4.50.51.00.00.0, conforme Nota de Reserva nº 
80.716/2022 (link 075780894).

II - Autorizo a emissão da respectiva Nota de Empenho em 
favor da entidade, bem como o cancelamento de eventual saldo 
não utilizado em Nota de Reserva ou em Nota de Empenho.

III - Publique-se.
IV - A seguir à Supervisão de Administração e Finanças 

para as providências subsequentes.
São Paulo, 19.12.2022
ANA CRISTINA KANTZO
COORDENADORA
COORDENADORA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
Processos da unidade SMS/CRS-SE/AJ 
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE/

ASSESSORIA JURÍDICA
Com o fito de sanar erro material em Extrato de Termo 

Aditivo acostado em SEI nº 075837788 e publicado em DOC de 
20/12/2022 e juntado em SEI sob nº 076010574, RETIFICAMOS 
aquele, passando a valer o contido neste:

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Termo Aditivo nº: 129/2022 DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 

R005/2015-SMS.G
Processo Administrativo: 2014-0.321.777-3
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO / 

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Contratada: SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DE-

SENVOLVIMENTO DA MEDICINA
CNPJ: nº 61.699.567/0001-92
Objeto do Contrato: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE 

AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA 
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) VILA MARIANA / JABA-
QUARA E STS IPIRANGA.

Objeto do Aditamento: A renovação de 75 leitos de Enfer-
maria e 10 leitos de UTI, como Leitos de Transição, no Hospital 
Municipal Brigadeiro, conforme Decreto nº 59.283/2020, Porta-
ria nº 243/2020 SMS.G e Portaria 431/2021 SMS.G.

Valor do Aditamento: R$ 8.535.736,38 (Oito milhões, qui-
nhentos e trinta e cinco mil setecentos e trinta e seis reais e 
trinta e oito centavos)

Dotação Orçamentária com transferência: 84.10.10.302.30
26.2.507.3.3.50.85.00, Fonte 00

Processos da unidade SMS/CRS-N/SUVIS-JT/Sanitaria 
6018.2019/0063104-5
A Unidade de Vigilância em Saúde Jaçanã-Tremembé, de 

acordo com o disposto no art. 1º, inciso IV, art. 145 e 149 da 
Lei Municipal nº 13.725 de 09/01/2004, torna público os se-
guintes despachos e procedimentos administrativos de infração 
sanitária aplicados ao estabelecimento TATIANE MACEDO DE 
MESQUITA - ME (CASA DE REPOUSO RITA DE CASSIA) situado 
à Rua Maria Amália Lopes de Azevedo, nº 3174:

Termo de interdição de estabelecimento série F nº 0695 de 
05/03/2020 

Auto de imposição de penalidade série H nº 025319 de 
19/06/2020

Termo de interdição de estabelecimento série E nº 06534 
de 19/06/2020

Termo de desinterdição de estabelecimento série F nº 0443 
de 05/10/2020

Auto de imposição de penalidade série H nº 025373 de 
06/04/2021

Termo de interdição de estabelecimento série E nº 06483 
de 06/04/2021

Termo de desinterdição de estabelecimento série F nº 
11651 de 10/05/2021

Processos da unidade SMS/CRS-C/DPCSS 
(INCLUSÃO CENTRO DE REFERÊNCIA INTEGRAL PARA 

A POPULAÇÃO DE TRAVESTIS E TRANSEXUAIS)
I- À vista dos elementos constante do presente processo 

administrativo eletrônico de nº 6018.2022/0093904-5, neste 
ato representado, pela sua Coordenadora a Sra. PAULETE 
SECCO ZULAR, RF: 609.085-1 pela competência a mim confe-
rida pelo Decreto Municipal nº 59.685/2020 e pela Portaria nº 
727/2018/SMS e suas posteriores alterações, em atenção à ma-
nifestação de AJ/CRS-C, que acolho com razões de decidir, AU-
TORIZAR com fundamento no artigo que dispõe a Lei Federal 
nº 8.080/1990 e a Lei Municipal nº 14.132/2006, c/c com o De-
creto Municipal nº 52.858/2011, bem como o disposto no artigo 
24, XXIV, da Lei Federal nº 8.666/93, e de acordo com a Portaria 
nº 702/2018-SMS/GAB e na Portaria nº 585/2021/SMS.G, e em 
conformidade com o permissivo da cláusula primeira, no item 
1.2 e da cláusula décima quarta, nos itens 14.7 e 14.10, do Ter-
mo de Contrato de Gestão nº R026/2021-SMS.G/CPCS, firmado 
entre a Secretaria Municipal da Saúde e a ASSOCIAÇÃO 
FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE, entidade privada 
sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social do 
Município de São Paulo, inscrita no CNPJ nº 06.058.863/0001-
04, cujo objeto é o Gerenciamento e execução de ações e 
serviços de saúde em unidades de saúde da rede Assistencial 
da Supervisão Técnica de Saúde Sé e da Supervisão Técnica de 
Saúde Santa Cecília e Hospital Santa Dulce dos Pobres Bela Vis-
ta da Coordenadoria de Assistência Hospitalar - unidades per-
tencentes a Coordenadoria Regional de Saúde Centro - CRS-C, 
a celebração de TERMO ADITIVO nº 20/2022, objetivando a 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS para implantação do Centro 
de Referência de Saúde Integral para a População de Travestis 
e Transexuais (Ambulatório Trans), no montante estimado de R$ 
75.475,00 (setenta e cinco mil e quatrocentos e setenta e cinco 
reais) de equipamentos de custeio e R$ 67.774,00 (sessenta e 
sete mil e setecentos e setenta e quatro reais) de equipamentos 
de investimento.

II - AUTORIZO, em consequência, a emissão da Nota de 
Empenho, consoante Notas de Reserva com Transferência nºs 
79.893/2022 e 79.894/2022, bem como o posterior cancela-
mento do saldo não utilizado na referida nota de Empenho, 
onerando a dotação orçamentária nº 84.00.84.10.10.301.300
3.2.520.3.3.50.85.00.00.0 e 84.00.84.10.10.301.3003.2.520.4
.4.50.52.00.00.0, obedecido ao princípio da anualidade orça-
mentária, devendo as despesas do exercício seguinte onerar as 
dotações próprias do orçamento;

III- PUBLIQUE-SE;
IV- Encaminha-se a seguir à SMS/CRS-C/SAF/CONTABILIDA-

DE para providências cabíveis;
V- Após, À SMS/CRS-C/DPCSS para providências relativas à 

formalização do Termo Aditivo.

 HOSP. MUN. E MAT. ESCOLA DR. MÁRIO 
DE MORAES ALTENFELDER DA SILVA

 H.M.M.E. DR. MÁRIO DE MORAES ALTENFEL-
DER SILVA

EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO
Fica a empresa abaixo relacionada, COMUNICADA da 

emissão da Nota de Empenho, e disponível no Núcleo de Lo-
gística - Suprimentos (medicamentos - hmvncmedicamentos@
prefeitura.sp.gov.br), mediante apresentação do(s) seguinte(s) 
documento(s):Certidão Conjunta PGFN/RFB, CRF(FGTS), Cer-
tidão Negativa de Débitos Trabalhistas e Comprovante de 
Inexistência de registro junto ao CADIN (Cadastro Informativo 
Municipal).
PROC.  N.E.  EMPRESA
6018.2022/0098355-9  116953  Amed S/A
6018.2022/0092138-3  116688  Bollimp Comercial de Embalagens Descartáveis e Prestação de 

Serviços de Limpeza e Higienização Ltda
6018.2022/0092133-2  116683  Koral Produtos Médicos Correlatos e Descartáveis Ltda

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

quarta-feira, 21 de dezembro de 2022 às 05:01:37
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