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de comunicação de evento periódico de caráter cultural, nos 
termos do artigo 19 da Lei Municipal nº 14.223/2006 e da 
Resolução SMDU.CPPU/020/2015, e, ainda, tendo em vista os 
parâmetros estabelecidos na Cartilha do Carnaval de Rua da 
Cidade de São Paulo 2016 para ativação de marca de patro-
cinadores em gradis de isolamento de rua, avaliamos que a 
presente solicitação não necessitaria de deliberação expressa 
da Comissão de Proteção à Paisagem Urbana - CPPU, não 
havendo óbices legais à sua aprovação, DEFIRO a comunicação 
visual do evento “Pholia na Luz”, a ser realizado na Praça da 
Luz, Distrito Bom Retiro – Subprefeitura Sé, nos dias 18 e 19 de 
fevereiro de 2017, das 12h00 às 22h00, desde que respeitadas 
às condições definidas para aprovação de edições anteriores do 
evento “Pholia na Luz”, abaixo elencadas:

I. As logomarcas, com até 1m² cada, deverão ser dispostas 
em grades de proteção alternadas;

II. A presente anuência é condicionada à obtenção das de-
mais licenças e autorizações necessárias junto aos órgãos públi-
cos competentes, em especial a Subprefeitura Sé, a Companhia 
de Engenharia de Tráfego – CET e o Departamento do Patrimô-
nio Histórico da Secretaria Municipal de Cultura – DPH/SMC.

 SAÚDE
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 TID: 15904452
PORTARIA 2283/2016-SMS.G
Institui a Política Municipal de Saúde Integral da 

População Negra.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE, no uso de suas 

atribuições legais,
Considerando a diretriz do Governo Municipal de reduzir 

as desigualdades por meio da execução de políticas de inclusão 
social;

Considerando que desde a década de 90 desenvolve-se 
amplo debate e diversas ações em âmbito nacional e municipal 
para incluir na agenda do SUS a questão étnico-racial e que o 
Município de São Paulo destaca-se no cenário nacional em re-
lação à temática por ter assumido o compromisso de enfrentar 
as desigualdades sociais e as iniquidades na atenção e cuidado 
à saúde;

Considerando a relevância deste tema e o reconhecimento 
de que as desigualdades étnico-raciais são fatores determinan-
tes que, quando associados a fatores sociais, políticos e econô-
micos, incrementam o processo de vulnerabilidade dos grupos 
sociais no processo saúde/doença;

Considerando que no Brasil estudos realizados pelo IPEA, 
IBGE e SEADE apontam desigualdades, entre brancos, pretos, 
pardos e indígenas, nas condições de vida e no acesso a bens 
e serviços, respaldados na história e nas relações sociais, afe-
tando a saúde física, mental e psicológica dos indivíduos e 
grupos sociais;

Considerando que os estudos realizados pela Secretaria 
Municipal da Saúde, “Análise do quesito Raça/Cor a partir de 
Sistemas de Informação da saúde do SUS” e “Aspectos da 
questão étnico-racial e saúde no Município de São Paulo”, pu-
blicados respectivamente em 2011 e 2015, demonstram, entre 
vários aspectos, que o perfil dos nascimentos mais desfavorá-
veis e de maior vulnerabilidade ocorrem em maior frequência 
em pardas, pretas e indígenas; as taxas de mortalidade por 
causas externas, doenças endócrinas e metabólicas, doenças do 
aparelho circulatório e hipertensão arterial são mais elevadas 
entre pardos e pretos; e os anos potenciais de vida perdidos são 
maiores entre indígenas, pardos e pretos;

Considerando que em 2003 foi formada a Comissão Muni-
cipal de Saúde da População Negra do Conselho Municipal de 
Saúde de São Paulo e realizada a I Conferencia Municipal de 
Saúde da População Negra que recomendou a criação da Área 
Técnica Saúde da População Negra com a missão de formular 
ações que considerem a dimensão étnico-racial na política de 
saúde do Município de São Paulo;

Considerando a Política Nacional de Promoção da Saúde 
(PNPS) publicada em 2015 (revisão da Portaria MS/GM nº 687, 
de 30 de março de 2006) que tem como primeiro princípio a 
equidade, quando baseia as práticas e as ações de promoção de 
saúde na distribuição igualitária de oportunidades, levando em 
conta as especificidades dos indivíduos e dos grupos;

Considerando a PORTARIA Nº 992, de 13 de maio de 2009, 
que institui a Política Nacional de Saúde Integral da População 
Negra, que tem como marca o reconhecimento do racismo, 
das desigualdades étnico raciais e do racismo institucional 
como determinantes sociais das condições de saúde, e seu 
objetivo geral de “Promover a saúde integral da população 
negra, priorizando a redução das desigualdades étnico-raciais, 
o combate ao racismo e à discriminação nas instituições e 
serviços do SUS”,

RESOLVE:
Art.1º Instituir a Política Municipal de Saúde Integral da 

População Negra, na conformidade do Anexo desta constante.
Art.2º A Área Técnica de Saúde da População Negra arti-

culará no âmbito da SMS, junto às demais áreas técnicas, em 
consonância com a Comissão de Saúde da População Negra do 
Conselho Municipal de Saúde, a elaboração de normas técnicas 
e instrumentos específicos necessários à implementação desta 
Política.

Art.3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua pu-
blicação.

ANEXO – DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SAÚDE INTE-
GRAL DA POPULAÇÃO NEGRA - SP

Responsabilidade do Gestor Municipal:
1. Incluir a Política Municipal de Saúde Integral da Popula-

ção Negra - PMSIPN no Plano Municipal de Saúde e no PPA, em 
consonância com as realidades e necessidades intrarregionais;

2. Incluir no Plano Municipal de Educação Permanente mu-
nicipal e regional ações educativas voltadas aos trabalhadores, 
gestores e Conselheiros de Saúde, para a eliminação do racismo 
institucional, a fim de promover mudanças efetivas no processo 
de trabalho;

3. Introduzir o tema racismo em todos os processos de ca-
pacitação e promover formação em saúde com recorte étnico-
-racial e de gênero para todos os trabalhadores da Secretaria 
Municipal da Saúde;

4. Incentivar e apoiar os processos de educação popular 
em saúde pertinente às ações de promoção da saúde integral 
da população negra;

5. Realizar atividades de Educação Permanente para pre-
venção de óbitos materno e infantil na População Negra dirigi-
do aos profissionais de saúde e à população;

6. Fomentar a produção de conhecimentos no SUS sobre 
racismo e saúde da População Negra na Cidade de São Paulo;

7. Coordenar, monitorar e avaliar a implementação desta 
política, em consonância com o Plano Municipal de Saúde - SP;

8. Inserir em todos os contratos de gestão indicadores de 
qualidade, monitoramento e avaliação da implementação da 
PMSIPN;

9. Garantir a continuidade das atividades da Área Técnica 
na SMS no planejamento, acompanhamento e avaliação das 
ações voltadas à Saúde da População Negra, bem como manter 
interlocuções em cada nível de gestão da Secretaria Municipal 
da Saúde;

10. Articular intersetorialmente incluindo parcerias com 
instituições governamentais e não governamentais com vistas a 
contribuir no processo de implementação desta política;

11. Incluir o quesito cor em todos os formulários e sistemas 
de saúde, bem como seu preenchimento, visando a identificar a 
situação de vida da população negra atendendo a Lei 16.129, 
de 12 de março de 2015;

3.Realocar as famílias que foram removidas das Favelas 
do Sapo e Aldeinha, e que constam no cadastro atualizado da 
SEHAB, para as primeiras novas unidades habitacionais produ-
zidas no Subsetor A1.

4.Utilizar a receita líquida financeira da conta vinculada em 
que estão depositados os recursos arrecadados, em decorrência 
da Lei no 11.774/1995 (outorga), para complementar a realoca-
ção das famílias cadastradas pela SEHAB das favelas do Sapo e 
Aldeinha, para além das 630 moradias, se a complementação 
for necessária.

5.Incluir como demanda a ser atendida nas unidades 
habitacionais produzidas com recursos da Operação Urbana 
os domicílios cadastrados no sistema HABITASAMPA que hoje 
superadensam o entorno dos empreendimentos FUNAPS e 
PROVER Água Branca, que totalizam 52 cadastros, sendo 40 
residenciais e mais 12 de uso não residencial.

6. A SEHAB, junto ao Grupo de Gestão e demais instâncias 
da participação, deverá desenvolver um Plano de Reassen-
tamento para orientar o atendimento habitacional nas áreas 
constantes no Quadro IC, priorizando as famílias cadastradas 
já removidas cronologicamente, as remoções previstas nos 
projetos de intervenção já realizados e a realizar. O Plano de 
Reassentamento das regionais será utilizado como parâmetro.

7. Disponibilizar ao Ministério Púbico Estadual, a distri-
buição dos recursos arrecadados em decorrência da Lei no 
11.774/1995 (outorga) entre as intervenções previstas, de 
forma a garantir a preservação da parcela destinada à produção 
de habitação de interesse social.

8. Agilizar a realização do levantamento do patrimônio 
histórico na área de adesão da Operação, conforme previsto no 
art. 9, VII e no EIA-RIMA da Operação.

9. Preservar e manter o edifício Caio Graco, escola CET 
Oeste, utilizado como auditório da CET, projeto da Arquiteta 
Mayumi Watanabe Souza Lima (1934-1994), no âmbito do pro-
jeto urbanístico para o Subsetor A1, impedindo sua demolição 
ou transferência para outro espaço.

10. Garantir a solução de mobilidade de pedestres no 
Projeto de Prolongamento da Avenida Auro Soares de Moura 
Andrade, na conexão do túnel previsto na Avenida Santa Mari-
na com a linha férrea, ocorrendo ou não, simultaneamente, as 
obras da estação da CPTM e Metrô.

11. Estender as melhorias previstas - como largura de 
passeios, ciclovias, mobiliário urbano entre outros, do projeto 
de prolongamento da Avenida Auro Soares de Moura Andrade 
para o trecho já existente da avenida.

12. Priorizar a elaboração o projeto do Parque Linear Água 
Branca a partir do traçado previsto na lei, realizando estudos 
preliminares com as contribuições das Secretarias representa-
das na Comissão Técnica, envolvendo o Grupo de Gestão e a 
comunidade, na sua elaboração.

13. Manter a dinâmica das reuniões da Comissão Técnica, 
onde os projetos são apresentados e debatidos e as contribui-
ções apreciadas pelo Grupo de Gestão, pelos órgãos envolvidos 
e empresas contratadas que desenvolvem o projeto.

14. Realizar periodicamente, apresentações do andamento 
dos projetos para as comunidades envolvidas apreciarem e 
contribuírem.

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano
Coordenação do Grupo de Gestão da OUC Água Branca

 PORTARIA Nº 143/2016 – SMDU.G
O Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano, no uso 

de suas atribuições legais e regulamentares,
RESOLVE:
I – Designar o servidor Paulo Cesar Sperduti, RF nº 

670.365-8, integrante do corpo técnico da SMDU, para respon-
der excepcionalmente pelas funções da Secretaria Executiva da 
Câmara Técnica de Legislação Urbanística – CTLU no período de 
19/12/2016 a 23/12/2016.

 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO 
PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO

 RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO DIA 09/12/2016, 
PAG. 63 PA n° 2015-0.205.582-8 – INTERESSADO: 
Secretaria Municipal da Saúde – ASSUNTO: PEDIDO DE 
TRANSFERENCIA DE ÁREA Onde se lê 2015-0.214.894-0 leia-
se 2015-0.205.582-8

 SECRETARIA EXECUTIVA DOS ÓRGÃOS 
COLEGIADOS

 COMISSÃO DE PROTEÇÃO À PAISAGEM URBANA

 ATOS DO PRESIDENTE
DESPACHO SMDU.SEOC.CPPU/SEI nº 1772607/2016
Processo: 6066.2016/0000128-5
Interessado: Fahrenheit Comunicação EIRELI
Assunto: Intervenção urbana “Estação Aorta Comunitária”
PROCESSO INDEFERIDO
1. À vista do solicitado pelo interessado, da manifestação 

da Assessoria Técnica da Gerência de Planejamento, informação 
SP-URBANISMO/SDP-GPP Nº 1696984, da Lei nº 14.223/2006, 
da Resolução SMDU.CPPU/001/2010 (Regimento Interno), o 
presente processo não requer submissão ao colegiado da Co-
missão de Proteção à Paisagem Urbana – CPPU.

2. Nestes termos, INDEFIRO a proposta de intervenção 
urbana denominada “Estação Aorta Comunitária”, uma vez 
que não se caracteriza como evento nos termos do definido 
pela Resolução SMDU.CPPU/20/2015, face à sua relativa longa 
duração (10 meses), nem tampouco como exposição temporária 
de escultura em logradouro público, nos termos da Resolução 
SMDU.SEOC.CPPU/005/2016, além de não atender à restrição 
de permanência no logradouro limitada a 30 dias estabelecida 
na referida Resolução.

DESPACHO SMDU.SEOC.CPPU/SEI nº 1774406/2016
Processo: 6066.2016/0000130-7
Interessado: Eventos Promoções e Publicidade Ltda.
Assunto: Consulta sobre ação em via pública
PROCESSO DOCUMENTAL
1. À vista do solicitado pelo interessado, da manifestação 

da Assessoria Técnica da Gerência de Planejamento, informação 
SP-URBANISMO/SDP-GPP Nº 1717531, da Lei nº 14.223/2006, 
da Resolução SMDU.CPPU/001/2010 (Regimento Interno), o 
presente processo não requer submissão ao colegiado da Co-
missão de Proteção à Paisagem Urbana – CPPU.

2. Sem prejuízo das ações fiscalizatórias das Subprefei-
turas com eventuais enquadramentos de ações publicitárias 
realizadas em logradouro público como infrações à legislação 
vigente, e uma vez que a Lei Municipal nº 14.223/2006 não 
regula elementos do vestuário, concluímos prejudicada a soli-
citação apresentada pelo interessado quanto a parecer sobre 
a possibilidade de uma pessoa utilizar uma camiseta com uma 
sete branca estampada, sem inserção de qualquer referência 
publicitária, texto ou logo, em ações de divulgação de empre-
endimentos imobiliários, especialmente em finais de semana 
e feriados, uma vez que não compete à CPPU emitir parecer 
sobre tal objeto.

DESPACHO SMDU.SEOC.CPPU/SEI nº 1775109/2016
Processo: 6066.2016/0000127-7
Interessado: Associação das Bandas, Blocos e Cordões Car-

navalescos do Município de São Paulo - ABBC
Assunto: Comunicação visual do evento “Pholia na Luz 

2017”
PROCESSO DEFERIDO
1. À vista do solicitado pelo interessado, da manifestação 

da Assessoria Técnica da Gerência de Planejamento, informação 
SP-URBANISMO/SDP-GPP Nº 1735655, da Resolução SMDU.
CPPU/001/2010 (Regimento Interno), e uma vez que se trata 

e com fundamento na cláusula 6.9 e 6.9.1 do Contrato nº 012/
PGM/2016, AUTORIZO a emissão de Nota de Empenho no valor 
de R$126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais) que onerará a 
dotação nº 21.15.02.122.3024.2100.3.3.90.30.00.00., em favor 
da empresa BASIC ELEVADORES LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 
02.254.737/0001-66, para pagamento de reembolso de peça 
a ser adquirida para a manutenção corretiva de elevadores, 
conforme informação da fiscal do contrato antes mencionada.

 DEPTO FISCAL - FISC

 ASSESSORIA JURÍDICA
 SAE nº 532/2016 – TID nº 15875442 – INTERESSADO: 

PRESENTES MARCANTES EIRELI EPP - ASSUNTO: Solicitação 
de Acordo Especial para parcelamento de débitos de ISS 
inscritos na Dívida Ativa. Contribuinte (CCM) nº 9.213.410-6 - 
DESPACHO Nº 1544/2016-FISC G - I – No uso das atribuições 
conferidas pelo art. 32, IV, do Decreto nº 57.263/2016, e com 
fundamento na Portaria 16/2014 – PGM.G, alterada pela 
Portaria 2/2015 – PGM.G, bem assim com fulcro na Portaria 
4/2014 – FISC.G, e nos termos da manifestação da Assistência 
Jurídica, que acolho como razão de decidir, AUTORIZO o 
parcelamento, em 60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas, 
dos débitos pertinentes aos Autos de Infração 66.430.348 e 
66.769.817, do CCM 9.213.410-6, apontados no demonstrativo 
de débitos inscritos respectivo.

2016-0.255.337-4 – INTERESSADO: FUNDAÇÃO MARY 
HARRIET SPEERS – I -No uso da competência que me confere 
o artigo 32, inciso IV, do Decreto Municipal nº 57.263/2016, e 
à vista da manifestação da Assistência Jurídica deste Departa-
mento e demais elementos constantes do presente e nos ter-
mos dos Decretos Municipais nºs 50.691/2009 e 51.714/2010, 
AUTORIZO a expedição de certidão positiva com efeitos de 
negativa.

2016-0.255.338-2 – INTERESSADO: FUNDAÇÃO MARY 
HARRIET SPEERS – I -No uso da competência que me confere 
o artigo 32, inciso IV, do Decreto Municipal nº 57.263/2016, e 
à vista da manifestação da Assistência Jurídica deste Departa-
mento e demais elementos constantes do presente e nos ter-
mos dos Decretos Municipais nºs 50.691/2009 e 51.714/2010, 
AUTORIZO a expedição de certidão positiva com efeitos de 
negativa.

2016-0.254.131-7 – INTERESSADO: FUNDAÇÃO MARY 
HARRIET SPEERS – I -No uso da competência que me confere 
o artigo 32, inciso IV, do Decreto Municipal nº 57.263/2016, e 
à vista da manifestação da Assistência Jurídica deste Departa-
mento e demais elementos constantes do presente e nos ter-
mos dos Decretos Municipais nºs 50.691/2009 e 51.714/2010, 
AUTORIZO a expedição de certidão positiva com efeitos de 
negativa.

2016-0.255.333-1 – INTERESSADO: FUNDAÇÃO MARY 
HARRIET SPEERS – I -No uso da competência que me confere 
o artigo 32, inciso IV, do Decreto Municipal nº 57.263/2016, e 
à vista da manifestação da Assistência Jurídica deste Departa-
mento e demais elementos constantes do presente e nos ter-
mos dos Decretos Municipais nºs 50.691/2009 e 51.714/2010, 
AUTORIZO a expedição de certidão positiva com efeitos de 
negativa.

2016-0.263.980-5 – INTERESSADO: ABTCP ASSOCIACAO 
BRASILEIRA TECNICA DE CELULOSE E PAPEL – I -No uso da 
competência que me confere o artigo 32, inciso IV, do Decre-
to Municipal nº 57.263/2016, e à vista da manifestação da 
Assistência Jurídica deste Departamento e demais elementos 
constantes do presente e nos termos dos Decretos Municipais 
nºs 50.691/2009 e 51.714/2010, AUTORIZO a expedição de 
certidão positiva com efeitos de negativa.

2016-0.271.209-0 – INTERESSADO: PRICEWATERHOU-
SECOOPERS CORPORATE FINANCE & RECOVERY LTDA – I -No 
uso da competência que me confere o artigo 32, inciso IV, do 
.Decreto Municipal nº 57.263/2016, e à vista da manifestação 
da Assistência Jurídica deste Departamento e demais elementos 
constantes do presente e nos termos dos Decretos Municipais 
nºs 50.691/2009 e 51.714/2010, AUTORIZO a expedição de 
certidão positiva com efeitos de negativa.

2016-0.269.334-6 – INTERESSADO: INDRA BRASIL SOLU-
COES E SERVICOS TECNOLOGICOS S.A – I -No uso da compe-
tência que me confere o artigo 32, inciso IV, do Decreto Muni-
cipal nº 57.263/2016, e à vista da manifestação da Assistência 
Jurídica deste Departamento e demais elementos constantes do 
presente e nos termos dos Decretos Municipais nºs 50.691/2009 
e 51.714/2010, AUTORIZO a expedição de certidão positiva 
com efeitos de negativa.

2016-0.269.343-5 – INTERESSADO: INDRA BRASIL SOLU-
COES E SERVICOS TECNOLOGICOS S.A – I -No uso da compe-
tência que me confere o artigo 32, inciso IV, do Decreto Muni-
cipal nº 57.263/2016, e à vista da manifestação da Assistência 
Jurídica deste Departamento e demais elementos constantes do 
presente e nos termos dos Decretos Municipais nºs 50.691/2009 
e 51.714/2010, AUTORIZO a expedição de certidão positiva 
com efeitos de negativa.

 DESENVOLVIMENTO URBANO
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 RESOLUÇÃO 002/2016 - OPERAÇÃO URBANA 
CONSORCIADA ÁGUA BRANCA

O GRUPO DE GESTÃO DA OPERAÇÃO URBANA CONSOR-
CIADA ÁGUA BRANCA, pelas atribuições que lhe são conferidas 
pelo Art. 61º e 62º da Lei nº 15.893/2013, na sua 7ª Reunião 
Extraordinária, realizada em 07 de dezembro de 2016, por vota-
ção unânime dos representantes presentes

RESOLVE
1) O Regimento Interno do grupo de Gestão passa a vigo-

rar acrescido de um inciso V, em seu artigo 20, “caput”, com a 
seguinte redação:

“Art. 20. (...)
V- Deliberação, quando se tratar de manifestações que 

expressam prioridades ou ações indicadas.
2) Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano
Coordenação do Grupo de Gestão da OUC Água Branca

 DELIBERAÇÃO 001/2016 - OPERAÇÃO URBA-
NA CONSORCIADA ÁGUA BRANCA

O GRUPO DE GESTÃO DA OPERAÇÃO URBANA CONSOR-
CIADA ÁGUA BRANCA, pelas atribuições que lhe são conferidas 
pelo Art. 61º e 62º da Lei nº 15.893/2013, na sua 7ª Reunião 
Extraordinária, realizada em 07 de dezembro de 2016, por vota-
ção unânime dos representantes presentes,

DELIBERA
Identificar e propor formas de atuação do Poder Público ca-

pazes de potencializar a consecução dos objetivos da Operação 
Urbana Consorciada Água Branca como seguem:

1. Finalizar em caráter de urgência as obras emergenciais 
necessárias para a mitigação das situações de risco à vida junto 
à Comunidade Água Branca, observando as recomendações dos 
documentos (a) síntese dos relatórios de risco apresentado em 
março de 2015 e (b) relato de vistoria realizada em outubro 
de 2016 com as considerações de SEHAB. Para isso, mediante 
previa autorização da Secretaria de Finanças, recursos para este 
fim podem ser adiantados por SEHAB e depois ressarcidos com 
os recursos arrecadados nos próximos leilões de CEPAC.

2.Garantir a prioridade da produção das unidades habita-
cionais previstas para o Subsetor A1 para as quais já há projeto 
em andamento na SP Urbanismo e recursos disponíveis no 
fundo de recursos de outorga da Operação.

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
MUNICIPAL
 GABINETE DO SUPERINTENDENTE

 DESPACHOS
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALA-

RIAIS QUANDO DA OCORRÊNCIA DE DESVIO DE FUNÇÃO. 
REVISÃO DE REMUNERAÇÃO.

2014.0.177.910*3 - APARECIDA LUCAS EVANGELISTA 
DA SILVA E OUTRAS 

I - À vista dos elementos contidos no presente, em especial 
as manifestações precedentes da Seção de Pessoal e da Divisão 
de Finanças e Contabilidade deste Instituto, as quais acolho, 
como razão de decidir, e com fundamento na Lei Complementar 
n.º 101/2000 e Decreto Municipal n.º 56.779/2016, AUTORIZO a 
despesa com as diferenças salariais em favor da servidora APARE-
CIDA LUCAS EVANGELISTA DA SILVA, inscrita no CPF/MF, sob o n.º 
038.025.898-86, no valor de R$ 5.626,85 (cinco mil seiscentos e 
vinte e seis reais e oitenta e cinco centavos) e da servidora Nadia 
Cerqueira, inscrita no CPF/MF, sob o n.º 082.009.178-27, no valor 
de R$ 5.626,85 (cinco mil seiscentos e vinte e seis reais e oitenta 
e cinco centavos), totalizando a despesa no valor de R$ 11.253,70 
(onze mil duzentos e cinquenta e três reais e setenta centavos).

II – AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho, da Liqui-
dação e o pagamento correspondente, onerando a dotação 
orçamentária n.º 03.10.09.122.3024.2.100.3.1.90.11.00.06 do 
orçamento vigente, respeitando o princípio da anualidade.

TERMO DE ADITAMENTO AO CONVÊNIO Nº 013- 
IPREM/2014 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2016.0.059.131-7 
CONVENENTE: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo
CONVENIADA/CONSIGNATÁRIA: China Construction Bank 

(Brasil) Banco Múltiplo S/A
OBJETO: Prorrogação do Termo de Convênio nº 013- 

IPREM/2014
FUNDAMENTO LEGAL: Resolução nº 720, de 03 de outubro 

de 2014 e Portaria nº 036/2015.

 DESPACHOS
Processo SEI n° 6310.2016/0000092-6
– À vista dos elementos contidos no presente, em adi-

tamento ao despacho de fl. 1744352, publicado no dia 
17/12/2016, pág. 48, acrescento no item I, parte final, no valor 
estimado de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

 CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – 
HOMOLOGAÇÃO 

2016-0.237.367-8 - PMSP – NEUMA DE OLIVEIRA ALVES 
GARCIA – RF(s): 657.319.3-01 – CTC(s) nº(s) 3412/IPREM/2016 
emitida(s) em 11/11/2016;

1995-0.011.771-1 - PMSP – AIESKA MARINHO LACERDA 
SILVA – RF(s): 512.567.7-01 – CTC(s) nº(s) 3650/IPREM/2016 
emitida(s) em 12/12/2016;

2016-0.200.527-0 - PMSP – CARLOS EDUARDO RODRI-
GUEZ DE QUESADA – RF(s): 467.528.2-01 – CTC(s) nº(s) 3549/
IPREM/2016 emitida(s) em 07/12/2016;

2016-0.218.999-0 - PMSP – ANGELO APARECIDO DO 
NASCIMENTO – RF(s): 531.315.5-01 – CTC(s) nº(s) 3281/
IPREM/2016 emitida(s) em 03/11/2016;

2016-0.116.967-8 - PMSP – MARCOS ALEXANDRE CA-
PELLARI – RF(s): 690.290.1-01 – CTC(s) nº(s) 3299/IPREM/2016 
emitida(s) em 03/11/2016;

2016-0.187.032-5 - PMSP – JOELY ANGELA DE OLIVEIRA 
LEITAO – RF(s): 594.047.8-01 e 594.047.8-02 – CTC(s) nº(s) 
3292 e 3293/IPREM/2016 emitida(s) em 03/11/2016;

2011-0.040.695-2 - PMSP – LEONEL ROQUE MORENO – 
RF(s): 648.966.4-01 – CTC(s) nº(s) 3577/IPREM/2016 emitida(s) 
em 09/12/2016;

2014-0.165.322-3 - PMSP – MARIA JOSE ALCANTARA DOS 
SANTOS – RF(s): 552.749.0-01 e 552.749.0-02 – CTC(s) nº(s) 
3556 e 3557/IPREM/2016 emitida(s) em 07/12/2016, e

2014-0.302.420-7 - PMSP – MONICA GIACOMINI – RF(s): 
633.721.0-01 – CTC(s) nº(s) 3651/IPREM/2016 emitida(s) em 
12/12/2016.

HOMOLOGO as Certidões de Tempo de Contribuição emi-
tidas com fundamento nas disposições da Portaria MPS nº 
154/2008. Publicada no DOU de 16/05/2008.

CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - 
CANCELAMENTO DE HOMOLOGAÇÃO

2011-0.040.695-2 - PMSP – LEONEL ROQUE MORE-
NO – RF(s): 648.966.4-01 – CTC(s) nº(s) 1491/IPREM/2011 
publicada(s) no DOC em 10/06/2011;

2014-0.165.322-3 - PMSP – MARIA JOSE ALCANTARA DOS 
SANTOS – RF(s): 552.749.0-01 e 552.749.0-02 – CTC(s) nº(s) 
2244 e 2245/IPREM/2014 publicada(s) no DOC em 23/10/2014, e

2014-0.302.420-7 - PMSP – MONICA GIACOMINI – RF(s): 
633.721.0-01– CTC(s) nº(s) 619/IPREM/2015 publicada(s) no 
DOC em 08/04/2015.

 BENEFÍCIOS

 DIVISÃO DE BENEFÍCIOS
CERTIDÃO NEGATIVA DE BENEFICIÁRIOS DE PENSÃO
2016-0.268.793-1 – Paulo Rodrigues de Oliveira - 

Expeça-se a certidão, conforme requerido.
COMUNICADO
Para dar andamento com providências que lhe compete, ao 

pedido formulado no proc. 2015-0.269.530-4, fica convocada, 
nos termos do art. 56, inc. II do Decreto nº 51.714/2010, a 
comparecer, neste Instituto de Previdência Municipal de São 
Paulo - IPREM, situado a Av. Zaki Narchi, nº 536 - Carandiru, 
Thayane Ramos dos Santos, para o que lhe está assinalado o 
prazo de 10 (dez) dias.

VISTAS E CÓPIAS REPROGRÁFICAS DE PEÇAS DE PRO-
CESSOS

2015-0.290.169-9 – Zenayde Haydee Prado do A. Sou-
za - DEFIRO, conforme requerido.

INSCRIÇÃO DE PENSIONISTAS - DEFERIDOS
2016-0.198.937-3 – Maria Helena Vieira Cordeiro
2016-0.199.667-1 - Raimundo Romildo da Silva - À 

vista das informações e com base no inc. I, do art. 2°, da Lei 
n°15.080/2009, DEFIRO os pedidos, pagando-se as pensões na 
forma prevista no art. 12, I, do mesmo diploma legal.

INSCRIÇÃO DE PENSIONISTAS - INDEFERIDOS
2016-0.109.909-2 – Lucilia Gonçalves Ribeiro - À vista 

das informações e documentos juntados, INDEFIRO o pedido, 
por não preencher as condições do art. 5º, da Lei nº 15.080/09.

 PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

 CHEFE DE GABINETE

 LINHA DE ATENDIMENTO DIRETO: 3396-1647

DESPACHOS DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE
6021.2016/0000030-5 - Diante das informações contidas 

nos documentos 1775782, 1777310 e 1777310, que adoto 
como razão de decidir, no exercício da competência a mim atri-
buída pelo artigo 19, inciso V do Decreto nº 57.263/2016, bem 
como na autorização concedida pelo Decreto nº 57.539/2016, 
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