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3 - A seguir, encaminhar à SMADS/GSUAS/COGET/SU-
GESP para os procedimentos complementares e entrega ao ex 
servidor(a).

CGP/DEPARTAMENTO DE GESTÃO DAS RECEITAS
Processo SEI nº 6016.2022/0100399-9 - PMSP.
INT.: MARIA INÊS MIRANDA GRIZANTE - RF(s) nº(s) 

622.291.9-01
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) 1448/IPREM/2022 emitida(s) 
em 17/11/2022, 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 SMADS/GSUAS/COGET/SU-

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

Processos da unidade IPREM/CGB 
PROCESSO : 6310.2022/0004315-4
INTERESSADO: ANGÉLICA GONÇALVES PARIS
Comunicado IPREM/CGB/DCB/DP 075558150
Para dar andamento ao pedido formulado no processo nº 

6310.2022/0004315-4, com providências que lhe compete, 
FICA CONVOCADO a sra. ANGÉLICA GONÇALVES PARIS, nos 
termos do artigo 56, inciso II, do Decreto nº 51.714/2010, a 
apresentar os documentos faltantes a esse Instituto - IPREM, 
encaminhando para o e-mail: mariabf@prefeitura.sp.gov.br, 
para o que lhe está assinalado o prazo de 05 (cinco) dias."

PROCESSO: 6310.2022/0004344-8
ASSUNTO: Inscrição de Pensionista(s)
INTERESSADO(A)s: IRACI DE ANDRADE 
1 - À vista das informações e documentos apresentados, 

DEFIRO o pedido constante no documento SEI nº 071199551, 
com base no Decreto Municipal nº 61.150/2022 em seu 
Art. 5°, inciso VI, e no artigo 2º, inciso II da Lei Municipal n° 
15.080/2009, pagando-se a pensão nos termos do Art. 27, 
inciso II da ELOM 41/2021. 

PROCESSO: 6310.2022/0004165-8
ASSUNTO: Concessão de pensão por morte
INTERESSADO(A)s: GENI DA FONSECA 
Tendo transcorrido &ldquo;in albis&rdquo; o prazo 

concedido nos termos do artigo 56, inciso II, do Decreto nº 
51.714/2010, INDEFIRO o pedido constante no documento SEI 
nº 070213992 por abandono.

PROCESSO: 6310.2021/0004086-2
ASSUNTO: Inscrição de Pensionista(s)
INTERESSADO(A): SALOMÉ MARIA DE LACERDA
1 - À vista das informações e documentos apresentados, 

DEFIRO o pedido constante no documento SEI nº 055425495, 
com base nos Decretos Municipais nº 46.861/2005 e nº 
52.397/2011, e nos artigos 2º, inciso I e 12º, inciso I da Lei 
Municipal n° 15.080/2009, Lei Municipal nº 17.020/2018 e 
Lei nº 8.213/1991 com posteriores alterações, em consonância 
com a Portaria nº 424/2020 do M.E., observando o prazo de 
manutenção previsto no inciso VI, a partir de 09/11/2021.

2 - JULGO EXTINTA a pensão que coube a SALOMÉ 
MARIA DE LACERDA, a partir de 02/01/2022, por seu fale-
cimento, conforme documento SEI nº 075339156, com base 
no artigo 21, I e parágrafo único do artigo 22, todos da Lei n° 
15.080/2009.

PROCESSO : 6310.2022/0003353-1
ASSUNTO : Inscrição de Pensionista(s)
INTERESSADO(A): MILCE APARECIDA FAUSTINO DE 

SOUZA
1 - À vista das informações e documentos apresentados, 

DEFIRO o pedido constante no documento SEI nº 067208928 
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 e no artigo 2º, inciso I da Lei 
Municipal n° 15.080/2009, em consonância com a Portaria 
nº 424/2020 do M.E., observando o prazo de manutenção 
previsto no inciso VI.

PROCESSO: 6310.2022/0003719-7
ASSUNTO: Inscrição de Pensionista(s)
INTERESSADO(A) s: MARIA HELENA CANDIDO RIBEIRO
MARLI ALVES RIBEIRO 
PROCURADORA: ROSIMAR FELISBERTO DA SILVA - RG: 

19526281
CURADORA PROVISÓRIA: MARIA HELENA CANDIDO 

RIBEIRO 
1 - À vista das informações e documentos apresenta-

dos, DEFIRO os pedidos constantes nos documentos SEI nº 
068630033 e 074997096 com base no Decreto Municipal e nº 
61.150/2022 em seu Art. 5°, inciso I, alínea &rdquo;b&rdquo; 
e inciso II, pagando-se a pensão nos termos do Art. 27 inciso I, 
da ELOM 41/2022 e no artigo 2º, inciso I da Lei Municipal n° 
15.080/2009, em consonância com a Portaria nº 424/2020 
do M.E., observando o prazo de manutenção previsto 
no inciso VI, referente a Sra. MARIA HELENA CANDIDO 
RIBEIRO, a partir de 29/11/2022, referente a Sra. MARLI 
ALVES RIBEIRO. 

2 - Após 03 (três) meses retenham-se os pagamentos da 
Sra. MARLI ALVES RIBEIRO até a apresentação do RG atuali-
zado da requerente, liberando-os após.

PROCESSO : 6310.2022/0004303-0
ASSUNTO : Inscrição de Pensionista(s)
INTERESSADO(A): ROGERIO ASO
1 - À vista das informações e documentos apresentados, 

DEFIRO o pedido constante no documento SEI nº 070417543 
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 e nos artigos 2º, inciso I da Lei 
Municipal n° 15.080/2009, 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. 
ROGERIO ASO até a apresentação da Certidão de Casamento 
com a averbação do óbido da ex-servidora, liberando-os após.

PROCESSO : 6310.2022/0004665-0
ASSUNTO : Inscrição de Pensionista(s)
INTERESSADO(A): WALDEMAR ROSA DA SILVA
PROCURADOR : SAULO MOREIRA DA SILVA
1 - À vista das informações e documentos apresentados, 

DEFIRO o pedido constante no documento SEI nº 072258247 
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 e nos artigos 2º, inciso I da Lei 
Municipal n° 15.080/2009, em consonância com a Portaria 
nº 424/2020 do M.E., observando o prazo de manutenção 
previsto no inciso VI.

PROCESSO : 6310.2022/0004980-2
ASSUNTO : Inscrição de Pensionista(s)
INTERESSADO(A): IRIZALTA RODRIGUES MOREIRA
PROVAVEL CURADOR(A) : AUREA RODRIGUES MO-

REIRA
1 - À vista das informações e documentos apresentados, 

DEFIRO o pedido constante no documento SEI nº 073068236 
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 e no artigo 2º, inciso I da Lei 
Municipal n° 15.080/2009, em consonância com a Portaria 
nº 424/2020 do M.E., observando o prazo de manutenção 
previsto no inciso VI.

seja incluída na linha que trata da rentabilidade acumulada no 
ano, texto que evidencie o início da apuração como agosto de 
2022, mês de início das movimentações financeiras do FUNFIN 
e do FUNPREV. Propôs que para os próximos relatórios seja 
abordado o tema do teto de gastos e solidez fiscal do Governo 
Central e como isso tem impactado no mercado. O Sr. Adolfo 
Cascudo Rodrigues tomou a palavra para indicar a utilização da 
taxa de juros a termo DI, com diferentes prazos de vencimentos, 
como indicador de sensibilidade do mercado à política fiscal 
do Governo Central. O Sr. Henrique de Castilho Pinto retomou 
a palavra para sugerir a utilização da taxa de juros a termo 
DI com prazos de vencimentos de 1, 2, 5 e 10 anos. Quanto 
a Política de Investimentos 2023, o Sr. Henrique de Castilho 
Pinto ponderou sobre a estrutura de governança e o fluxo de 
aprovação do documento. Sugeriu que no indicador de relação 
da dívida bruta do país em percentual do PIB, seja avaliada a 
qualidade da dívida, de cada país, a partir da sua composição 
e que sejam classificados os detentores desses títulos de dívida. 
Completou com o exemplo de países onde estrangeiros pos-
suem parte relevante da dívida pública daquele país. Informou 
que pode ser um indicador de má qualidade quando relacio-
nado a países que não possuem essa característica. 3) O Sr. 
Adolfo Cascudo Rodrigues iniciou a apresentação do seu estudo 
do cálculo da rentabilidade dos recursos aplicados pelo RPPS 
nos fundos de investimentos. Contextualizou o problema a ser 
enfrentado que motivou o estudo. Informou que avaliou realizar 
o cálculo da rentabilidade a partir da TIR, entretanto, chegou 
à conclusão de que essa metodologia não atende ao fluxo de 
caixa do FUNPREV. Seguiu sua avaliação a partir do conceito 
da contabilidade de custo, que quando adequado à necessidade 
do FUNPREV, defini-se que o saldo final é igual ao saldo inicial 
mais a diferença entre aplicações e resgates, mais o delta juros. 
Também foi incluído na análise o conceito de número-índice 
para um período exato. Concluiu sua análise informando que 
a aplicação inicial e resgate final geram taxas de rentabilidade 
diferente entre o fundo e a carteira do instituto; aplicações e 
resgates intermediários não alteram a taxa de rentabilidade 
do fundo e da carteira (são iguais), mas apenas no valor do 
rendimento; e as alterações nas taxas de juros no transcorrer do 
mês não alteram a taxa de rentabilidade do fundo e da carteira. 
4) Em assuntos gerais, O Sr. Adolfo Cascudo Rodrigues sugeriu 
que no quadro em que são apresentadas as informações de 
rentabilidade dos fundos de investimentos no relatório mensal, 
na coluna que trata do desvio entre a rentabilidade alcançada 
e variação do índice de referência (banchmark), a informação 
seja alterada de desvio para percentual de cobertura, de acordo 
com as melhoras práticas do mercado. 5) Assim, o relatório 
mensal de outubro e a Política de Investimentos 2023 citados 
nesta ata foram aprovados e disponibilizados no processo nº 
6310.2022/0001003-5 conforme resolução CMN nº 4.963 de 
2021. Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se a Sessão 
da qual eu, Bruno Leme Ferreira da Silva, secretário, digitei e 
assino com os membros presentes do Comitê.

Processos da unidade IPREM/CGP/DGR 
CGP/DEPARTAMENTO DE GESTÃO DAS RECEITAS
Processo SEI nº 6024.2022/0008133-7 - PMSP.
INT.: MAISA DE JESUS JUSTINO - RF(s) nº(s) 580.989.4-01
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) 1444/IPREM/2022 emitida(s) 
em 17/11/2022, 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 SMADS/GSUAS/COGET/SU-

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

CGP/DEPARTAMENTO DE GESTÃO DAS RECEITAS
Processo SEI nº 6025.2022/0013071-6 - PMSP.
INT.: MARIA CRISTINA RAMADAN - RF(s) nº(s) 609.599.2-

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) 1364/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 6029.2022/0009125-9 - PMSP.
INT.: PABLO LUAN CUSTODIO COSTA - RF(s) nº(s) 

815.768.5-01
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) 1247/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.

2 - Publique-se.
3 - A seguir, encaminhar à SMSU/CAF/DRH/CONT para 

os procedimentos complementares e entrega ao ex servidor(a).
CGP/DEPARTAMENTO DE GESTÃO DAS RECEITAS
Processo SEI nº 6025.2022/0022917-8 - PMSP.
INT.: LUCIANA REGGIANI PONTES - RF(s) nº(s) 578.854.4-

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) 1367/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 6024.2022/0007939-1 - PMSP.
INT.: JOÃO DOMINGOS DE OLIVEIRA - RF(s) nº(s) 

563.649.3-01
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) 1441/IPREM/2022 emitida(s) 
em 17/11/2022, 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.

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
MUNICIPAL
 GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA

 RESOLUÇÃO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
MUNICIPAL DE SÃO PAULO Nº. 790, DE 13 DE 
DEZEMBRO DE 2022.

Abre Crédito Adicional Suplementar de R$ 220.000,00 
de acordo com a Lei nº 17.728/2021.

Superintendente do Instituto de Previdência Munici-
pal de São Paulo - IPREM , usando das atribuições que lhe 
são conferidas por lei, na conformidade da autorização contida 
no art. 12 da Lei nº 17.728 de 27 de dezembro de 2021, e no 
art. 28 do Decreto nº 61004 de 13 de janeiro de 2022, e visando 
possibilitar despesas inerentes às atividades do Instituto de 
Previdência Municipal de São Paulo,

RESOLVE:
Artigo 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no 

valor de R$ 220.000,00 (Duzentos e Vinte Mil Reais), à seguinte 
dotação do orçamento vigente:

CÓDIGO NOME VALOR
03.10.09.122.3024.2100 Administração da Unidade
31911300.00 Obrigações Patronais 220.000,00
220.000,00
Artigo 2º - A cobertura do crédito de que trata o artigo 1º 

far-se-á através de recursos provenientes da anulação parcial, 
em igual importância, da seguinte dotação:

CÓDIGO NOME VALOR
03.10.09.122.3024.2100 Administração da Unidade

31901300.00 Obrigações Patronais 220.000,00
220.000,00
Artigo 3º Esta resolução entrará em vigor na data de sua 

publicação.
Márcia Regina Ungarette
Superintendente

 DESPACHO AUTORIZATÓRIO
REFERÊNCIA: Processo SEI 6021.2022/0066892-7
INTERESSADO: ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES FISCAIS 

TRIBUTÁRIOS DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO - AAFIT
ASSUNTO: Mandado de Segurança nº 0049673-

80.2012.8.26.0053 - 7ª Vara da Fazenda Pública. Cálculo 
do adicional de quinquênio incidente sobre os vencimen-
tos integrais. Transitado em julgado. Cumprimento de 
sentença. Execução definitiva.

DESPACHO:
I - Nos termos da orientações exaradas pelo Departamento 

Judicial - JUD-3 por meio do Encaminhamento PGM/JUD-3 nº 
074816657 e SEGES/DRH/DGF 204 nº 075076537, constante do 
processo SEI 6021.2022/0066892-7, para cumprimento definiti-
vo de decisão judicial transitada em julgado nos autos do Man-
dado de Segurança Coletivo nº 0049673-80.2012.8.26.0053, 
impetrado pela ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES FISCAIS TRI-
BUTÁRIOS DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO - AAFIT, em trâmite 
perante a 7ª Vara da Fazenda Publica, visando o cálculo do adi-
cional de quinquênio sobre os vencimentos integrais, determino, 
em caráter definitivo, a adoção das seguintes providências: a) 
anotar a decisão havida no prontuário da pensionista Sra. Deise 
Aparecida Moro, inscrita no CPF nº 161.542.308-77, portadora 
da cédula de identidade RG nº 11451191, na qualidade de 
viúva do ex-servidor Pedro Capua, RF nº 179.873/0, falecido em 
09/09/2006, pensão nº 023.886-4/00; b) Incluir no cálculo do 
quinquênio a Produtividade Fiscal (Código 31), a Gratificação 
de Produtividade Fiscal Meta Global (código 168) e outras 
verbas de caráter não eventual (gratificações e cargos já perma-
nentes/incorporados); c) Informar eventual ocorrência de óbito, 
especificando a respectiva data.

 SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES - SEI 
DESPACHOS: LISTA 1292

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAU-
LO

ENDERECO: AVENIDA ZAKI NARCHI, 536
Processos da unidade IPREM/SUP/AI 
ATA N.º 10/2022_Comitê de Investimentos - IPREM:

1. Data, Hora e Local 
Realizada aos 17 dias do mês de novembro de 2022, às 

quinze horas, por videoconferência, via rede mundial de com-
putadores - internet.

2. Participantes
Membros natos: Marcelo Akyama Florêncio, Henrique de 

Castilho Pinto, Adolfo Cascudo Rodrigues, Marcelo Alves dos 
Santos e Stephannie Priscilla Oliveira de Moraes.

Convidado: Wagner de Almeida Gimenez
3. Mesa
Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Marcelo Akyama 

Florêncio e secretariados pelo Sr. Bruno Leme Ferreira da Silva.
4. Ordem do dia:
I. Receber e avaliar a Política de Investimentos 2023;
II. Receber e avaliar o relatório mensal - out/22;
III. Apresentação do estudo sobre o cálculo da rentabilida-

de dos fundos de investimentos.
5. Síntese das discussões:
1) O Sr. Bruno Leme Ferreira da Silva iniciou a reunião com 

a apresentação do relatório mensal de out/22. Foram apresen-
tadas informações sobre os saldos e aplicações do FUNFIN e 
do FUNPREV, o desempenho dos fundos de investimentos que 
recebem recursos do RPPS e sua relação com a meta de ren-
tabilidade esperada para o período. Informou que o fundo de 
investimentos BB Previdenciário IRF-M1 obteve rentabilidade 
nominal de 0,98% no mês e 3,31% de agosto a outubro de 
2022. Considerando a inflação medida pelo IPCA de -0,06% 
acumulada de agosto a outubro, a rentabilidade real do período 
do fundo BB Previdenciário IRF-M1 ficou em 3,37%. Percentual 
superior à meta esperada de 1,19% para o FUNFIN e de 1,13% 
para o FUNPREV no mesmo período (ago-out). No fechamento 
do mês, esse fundo (BB IRF-M1) representou 98,42% do saldo 
aplicado de recursos previdenciários. Sendo assim, o desempe-
nho geral da carteira de investimentos do RPPS foi superior à 
meta de rentabilidade real esperada. O BB Previdenciário IMA-B 
5 representou 1,58% do recursos previdenciários aplicados no 
mercado financeiro pelo RPPS no fechamento de outubro. Esse 
fundo de investimentos está presente apenas na carteira do 
FUNPREV e rendeu nominalmente 1,89% nesse mês e 2,31% 
no acumulado de (ago-out). Considerada a inflação (IPCA) do 
período, a rentabilidade real foi de 2,37% (ago-out), superior à 
meta de rentabilidade real esperada no período de 1,13% para 
o FUNPREV. Foram apresentadas informações sobre os limites 
de enquadramento da Política de Investimentos, grau de risco, 
certificações dos membros e análise da conjuntura econômica. 
Após a apresentação do relatório mensal, o Sr. Bruno Leme 
Ferreira da Silva apresentou a Política de Investimentos 2023. 
Comentou sobre as atualizações que ocorreram no documento 
desde a última sessão extraordinária desse Comitê. Ponderou 
sobre as responsabilidades atribuídas a Diretoria Executiva do 
IPREM quanto à Política de Investimentos. Nesse momento o 
Sr. Marcelo Akyama Florêncio pediu a palavra para sugerir alte-
ração da redação desse item do documento. Novamente com a 
palavra, o Sr. Bruno Leme Ferreira da Silva comentou sobre a in-
clusão de comparativo do indicador de relação da dívida bruta 
do país em percentual do PIB, horizonte de liquidez das aplica-
ções e a inclusão das considerações finais. Após, abriu para ava-
liação dos membros. 2) O Sr. Henrique de Castilho Pinto sugeriu 
que no quadro em que são apresentadas as informações de 
rentabilidade dos fundos de investimentos no relatório mensal, 

III - Que a requerente deixou de comprovar sua condição 
de procuradora do núcleo e documentos comprobatórios da 
existência da referida associação, tais como ata da posse de 
seus representantes legais/diretoria, estatuto social, certidão 
atualizada de pessoa jurídica ou qualquer outro documento que 
validasse sua existência.

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

- Indefiro o pedido de REURB, tendo em vista não 
cumprir os requisitos legais para prosseguimento, quais 
sejam, Art. 8º da Portaria 85/19 - SEHAB, Art.1º da Por-
taria 33/22 - SEHAB, Art. 30 da Lei Municipal 17.734/22.

6014.2020/0001660-0 - Comunicações Administrati-
vas: Ofício

Despacho indeferido
Interessados: VANDRÉ PALADINI FERREIRA
Assunto: Requerimento de classificação de área como 

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

trativo e considerando:
I - A solicitação do Sr. Vandré Paladini Ferreira, OAB/SP 

218.503 para classificação em REURB- S da área em questão;
II - Que foi juntado apenas requerimento de Regularização 

Fundiária sem a qualificação completa de seu subscritor, estan-
do ausentes todos os demais anexos e documentos dispostos 
no art. 8º da portaria nº85/2019, essenciais para identificação 
do núcleo e análise quanto ao pedido de regularização fun-
diária;

III - A ausência dos requisitos mínimos para análise do 
requerimento de classificação do núcleo como REURB-S;

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

6014.2018/0002907-4 - Comunicações Administrati-
vas: Ofício

Despacho indeferido
Interessados: Associação dos Moradores do Parque do 

Gato
Assunto: Requerimento de classificação de área como 

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

trativo e considerando:
I - A solicitação do Associação dos Moradores do Par-

que do Gato, CNPJ nº 07.757.160/0001-29 para classificação 
em REURB- S da área em questão;

II - Que a área em questão se trata de trecho localizado 
no extremo leste do Conjunto Parque do Gato, ocupando par-
cialmente a APP do Rio Tamanduateí, e portanto não possui 
condições mínimas de infra estrutura, uma vez que sujeita a 
enchentes;

III - Que o Conjunto Residêncial Parque do Gato objeto 
do P.A nº 206.0.178.011-3, foi construido pela Cohab com o 
objetivo principal de atender os moradores da referida favela 
q ue encontravam-se em situação de risco, e a favela original 
foi completamente desocupada e demolida, uma vez que não 
possuia condições mínimas de infraestrutura e devido às carac-
terísticas de suas edificações e implantação não apresentavam 
condições de urbanização;

IV - Que a área em questão é objeto de discussão na Ação 
de Reintegração de Posse nº 1127172-06.2017.8.26.0100, 
apenso ao processo nº 1116958-53.2017.8.26.0100 no qual 
consta decisão judicial determinando a desocupação do imóvel;

- Indefiro o pedido de REURB, tendo em vista não 
cumprir os requisitos legais para prosseguimento, quais 
sejam,Art. 39, §2º da Lei Federal 13.465/17, art.70 da Lei 
Municipal 17.734/22.

 HOSPITAL DO SERVIDOR 
PÚBLICO MUNICIPAL
 GABINETE DO SUPERINTENDENTE

 SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES - SEI 
DESPACHOS: LISTA 1292

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
ENDERECO: RUA CASTRO ALVES, 60
Processos da unidade HSPM/SUPERINTEND 
PORTARIA HSPM Nº 63, DE 13 DE DEZEMBRO DE 

2022.
PROCESSO SEI 6210.2022/0008234-2
ELIZABETE MICHELETE, Superintendente do Hospital do 

Servidor Público Municipal - HSPM, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Art. 4º, XVIII, da Lei nº 13.766/04 
em consonância com as disposições contidas no Art. 2º, do 
Decreto nº 58.183/18;

RESOLVE: 
Art. 1º - Designar a servidora ANA KAREN DALL ARA 

FERREIRA HANITZSCH, RF. 841.481-5/1, Assistente Adminis-
trativo de Gestão, para responder pelo Expediente da Gerência 
Técnica de Apoio Diagnóstico, durante o impedimento legal por 
férias da titular, no período de 26/12/2022 a 20/01/2023.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Hospital do Servidor Público Municipal, aos 13 de dezem-
bro de 2022.

Elizabete Michelete, Superintendente do Hospital do Servi-
dor Público Municipal.

Processos da unidade HSPM/DAT 
Processo SEI nº 6210.2022/0009870-2
Empresa: AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Assunto: Defesa prévia - Nota Fiscal 97937
Nota de Empenho nº 4158/2022
NOTIFICAMOS Vossa Senhoria, que em virtude do atraso 

na entrega do produto discriminado na Nota Fiscal nº 97937, 
essa empresa está na iminência de ser penalizada no importe 
de R$ 251,64 (duzentos e cinquenta e um reais e sessenta e 
quatro centavos), que corresponde a 3% do valor da referida 
Nota Fiscal, com base no item 1 - d) dos Dados complementares 
da Nota de Empenho nº 4158/2022 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 
Protocolo, Distribuição e Arquivo desta Autarquia, na Rua Cas-
tro Alves nº 60, 2º andar - Aclimação - São Paulo/SP.

LUCIANO SIQUEIRA
Diretor - em Substituição
Processo SEI nº 6210.2022/0009894-0
Empresa: MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 

LTDA
Assunto: Defesa prévia - Nota Fiscal 1954
Pregão nº 349/2022
NOTIFICAMOS Vossa Senhoria que, em virtude do atraso na 

entrega do produto discriminado na Nota Fiscal nº 1954, essa 
empresa está na iminência de ser penalizada no importe de R$ 
69,54 (sessenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), 
que corresponde a 1% do valor da referida Nota Fiscal, com 
base na Cláusula 19 - Penalidades, subitem 19.3.5, do Edital do 
Pregão nº 349/2022.

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 
Protocolo, Distribuição e Arquivo desta Autarquia, na Rua Cas-
tro Alves nº 60, 2º andar - Aclimação - São Paulo/SP.

LUCIANO SIQUEIRA
Diretor - em Substituição


