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prazos quanto ao cumprimento do IPREM na apresentação 
dos Demonstrativos Contábeis no mês seguinte - autuado o 
processo sei! para apresentação e acompanhamento do Con-
selho; i) Finalizando com os assuntos gerais e solicitações - o 
Sr. Presidente, o E. Conselho Deliberativo definiram convidar o 
Sr. Atuário para participação da próxima reunião ordinária, para 
explicar conceitualmente sobre a origem do FUNFIN e FUN-
PREV. A Conselheira Letícia Grisolio Dias, com a oportunidade, 
sugeriu convidar a Consultora Fernanda, da FIA, para apresen-
tar o conceito da reforma da previdência e juntamente com o 
E. Conselho Deliberativo sugeriu uma reunião extraordinária. 
Por fim, a Conselheira Lisandra Cristiane Gonçalves ressaltou 
a pendência da apresentação do orçamento de 2023, a qual a 
Secretária do Conselho Gislaine Gonçalves dos Santos informou 
que está em andamento, sob condução do Chefe de Gabinete 
do IPREM

03. Agendamento para a próxima sessão: Está prevista, 
na data de 29 de novembro de 2022, às 10h00, reunião do Con-
selho Deliberativo. Participaram da reunião a Sra. Sonia Cristina 
Alves Follador e Eni Pereira de Souza, suplentes do conselho. 
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.

 SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES - 
SEI DESPACHOS: LISTA 1263

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
ENDERECO: AVENIDA ZAKI NARCHI, 536
Processos da unidade IPREM/Conselho Deliberativo 
ATA N.º 10/2022 - 10ª Sessão Ordinária
No vigésimo quinto dia do mês de outubro 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 9ª Sessão Ordinária do Egrégio Conselho Deliberativo presidi-
da pelo Conselheiro Everaldo Guedes de Azevedo França, com 
os membros do Conselho Deliberativo participantes: Ejivaldo 
do Espirito Santo, Letícia Grislio Dias, Lisandra Gonçalves, 
Nehemias Domingos de Melo, Rafael Rodrigues Aguirrezabal, 
Rosalina Rocha de Miranda e Marcelo Gonzalez.

01. Pauta da Sessão:  a) Relatórios Gerenciais 
das Demonstrações Contábeis - referente abril/2022 - 
6310.2022/0002972-0; b) Relatórios Gerenciais das Demonstra-
ções Contábeis - referente Junho/2022 - 6310.2022/0003871-1; 
c) Demonstrações Contábeis e Análises referente agosto/2022 
- 6310.2022/0004737-0; d) Planilhas/Ofícios ref. Insuficiência 
Financeira Exercício 2022 - 6310.2022/0000141-9; e) DIPR- 
Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses 
2022 - 6310.2022/0001896-6; f) Boletins Estatísticos do RPPS 
de 2022 - 6310.2022/0001986-5; g) Consulta Jurídica IPREM 
Conselho Fiscal - 6310.2022/0001201-1; h) Solicitação da 
elaboração de planilhas dos prazos e fazer a verificação de 
prazo quanto ao cumprimento do IPREM na apresentação dos 
Demonstrativos Contábeis no mês seguinte para CGP (antigo 
DFC); i) Assuntos Gerais.

02. Tratativas da Reunião: a) Relatórios Geren-
ciais das Demonstrações Contábeis - referente abril/2022 - 
6310.2022/0002972-0 - aprovado em unanimidade pelos Con-
selheiros; b) Relatórios Gerenciais das Demonstrações Contábeis 
- referente Junho/2022 - Ato contínuo, o Presidente solicitou a 
manifestação dos Conselheiros concluindo na aprovação em 
unanimidade; c) Demonstrações Contábeis e Análises referente 
agosto/2022 - 6310.2022/0004737-0 - processo analisado pe-
los Conselheiros e juntamente com o Presidente resultando a 
aprovação em unanimidade; d) Planilhas/Ofícios ref. Insuficiência 
Financeira Exercício 2022 - 6310.2022/0000141-9 - aprovado 
pelo Presidente em unanimidade com os Conselheiros; e) DIPR 
- Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses 
2022 - 6310.2022/0001896-6 - aprovado pelo Presidente e os 
Srs. Conselheiros e destacando que não tem localizado, de forma 
objetiva, a rubrica que indica o repasse relativo ao Imposto de 
Renda, conforme determinado pelo Decreto 61.151 de 18/03/22 
"Art. 19. Fica aportado para o RPPS dos Servidores do Muni-
cípio de São Paulo, no patrimônio do FUNPREV, o produto da 
arrecadação, pelo Município de São Paulo, suas Autarquias e 
pelas Fundações que instituírem e mantiverem, do imposto da 
União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente 
na fonte sobre rendimentos pagos, a qualquer título (Imposto de 
Renda Retido na Fonte - IRRF), que vier a ser recebido desde 19 
de março de 2022 até 31 de dezembro de 2055.(Redação dada 
pelo Decreto nº 61.613/2022); f) Boletins Estatísticos do RPPS 
de 2022 - 6310.2022/0001986-5 - após análises do Presidente 
do Conselho, observou que aparentemente não são consistentes 
os números acumulados de 2022 e os acumulados em 12 meses, 
resultando em não aprovar até que dados os devidos esclare-
cimentos e/ou efetuadas correções pela área responsável; g) 
Consulta Jurídica IPREM Conselho Fiscal - 6310.2022/0001201 
- O Presidente, juntamente com o Conselho Deliberativo, to-
mou ciência do resultado da saída da Conselheira Norma Lu-
cia Andrade dos Santos através da manifestação do Jurídico 
IPREM, tendo o provimento negado, concluindo com a posse 
da Suplente Ana Clara Lopes, sendo a atual conselheira Fiscal e 
consequentemente resultando na ausência de suplente; h) Pla-
nilha de prazos e verificação de prazos quanto ao cumprimento 
do IPREM na apresentação dos Demonstrativos Contábeis no 
mês seguinte - autuado o processo sei! para apresentação e 
acompanhamento do Conselho; i) Finalizando com os assuntos 
gerais e solicitações - o Sr. Presidente, o E. Conselho Deliberativo 
definiram convidar o Sr. Atuário para participação da próxima 
reunião ordinária, para explicar conceitualmente sobre a origem 
do FUNFIN e FUNPREV. A Conselheira Letícia Grisolio Dias, com 
a oportunidade, sugeriu convidar a Consultora Fernanda, da FIA, 
para apresentar o conceito da reforma da previdência e junta-
mente com o E. Conselho Deliberativo sugeriu uma reunião ex-
traordinária. Por fim, a Conselheira Lisandra Cristiane Gonçalves 
ressaltou a pendência da apresentação do orçamento de 2023, 
a qual a Secretária do Conselho Gislaine Gonçalves dos Santos 
informou que está em andamento, sob condução do Chefe de 
Gabinete do IPREM

03. Agendamento para a próxima sessão: Está prevista, 
na data de 29 de novembro de 2022, às 10h00, reunião do Con-
selho Deliberativo. Participaram da reunião a Sra. Sonia Cristina 
Alves Follador e Eni Pereira de Souza, suplentes do conselho. 
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 158/2022 - CMSP.
INT.: AVELINO RODRIGUES DE OLIVEIRA - RF(s) nº(s) 24.046
CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - HOMOLOGAÇÃO
1 - De acordo com o Art. 23 do Decreto nº 60.393, de 22 

de julho de 2021 e o Título de Nomeação 26 - Ítem 11 pu-
blicada no D.O.C. de 01 de Fevereiro de 2022, homologo a(s) 
Certidão(ões) de Tempo de Contribuição nº(s) 914/IPREM/2022 
emitida(s) em 14/06/2022, requerida(s) com fundamento nas 
disposições da Portaria MPS nº 154/2008, publicada no DOU de 
16 de maio de 2008.

2 - Publique-se.
3 - A seguir, encaminhar à CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO 

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

CGP/DEPARTAMENTO DE GESTÃO DAS RECEITAS
Processo SEI nº 6016.2021/0118967-5 - PMSP.
INT.: MAGALI FERREIRA DE PAULA MURO - RF(s) nº(s) 

299.637.5-01
CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - HOMOLOGAÇÃO
1 - De acordo com o Art. 23 do Decreto nº 60.393, de 22 

de julho de 2021 e o Título de Nomeação 26 - Ítem 11 pu-

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
MUNICIPAL
 GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA

 DESPACHO AUTORIZATÓRIO
PROCESSO SEI Nº 6021.2020/0031113-8
INTERESSADO: JORGE LUIZ FRASSON DOS SANTOS
ASSUNTO: Processo nº 1009072-44.2017.8.26.0019 

- 16ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo 
- Restabelecimento de Pensão por Morte. Filho. Depen-
dência econômica e condição de filho inválido. Liminar 
deferida. Cumprimento provisório efetuado. Sentença 
de improcedência. Cessação do cumprimento provisório. 
Providências pelo IPREM - URGENTE - PRAZO: 10/11/2022.

DESPACHO:
I - Nos termos de orientação do Departamento Judicial 

- JUD 21 por meio do Encaminhamento PGM/JUD-21 - Cum-
primento e RPV nº 072899068, constante do processo SEI nº 
6021.2020/0031113-8, considerando a improcedência Ação 
Ordinária nº 1009072-44.2017.8.26.0019, movida por JORGE 
LUIZ FRASSON DOS SANTOS, em trâmite perante a 16ª Vara da 
Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, objetivando o res-
tabelecimento de Pensão por Morte de ex-servidora municipal, 
reti-ratificando cumprimento provisório de tutela antecipada 
concedida nos termos do Despacho nº 032465368, publicado 
no Diário Oficial da Cidade de 26/08/2020 - pag. 22, determino: 
a) tornar sem efeito o restabelecimento provisório da Pensão 
por Morte do autor JORGE LUIZ FRASSON DOS SANTOS, pensão 
nº 28.121-2/00, nascido em 18/06/1996, portador da cédula 
de identidade RG nº 39.119.872-5 SSP/SP e do CPF/MF nº 
429.572.698/21, na condição de filho da ex-servidora ROSE 
MARY FRASSON, falecida em 10/04/2011, isto para que o paga-
mento do benefício da Pensão por Morte seja cessado; b) ela-
borar demonstrativo dos valores recebidos da Pensão atribuída 
provisoriamente em razão do cumprimento da Tutela Provisória.

DESPACHO AUTORIZATÓRIO
Processo SEI nº 6021.2021/0034563-8
INTERESSADA: ELIANE MARIA DE OLIVEIRA
ASSUNTO: Ação nº 1041975-88.2021.8.26.0053. Pen-

são por morte - Procedência - Trânsito em julgado. Exe-
cução definitiva. Providências pelo IPREM - Prazo: 30 dias 
do recebimento deste em 01/11/2022.

DESPACHO:
I - Nos termos de orientação do Departamento Judicial 

- JUD-21 por meio do Encaminhamento PGM/JUD-21 - Cum-
primento e RPV nº 073049934, constante do processo SEI nº 
6021.2021/0034563-8, para cumprimento definitivo, nos autos 
da Ação Ordinária nº 1041975-88.2021.8.26.0053, movida 
por ELIANE MARIA DE OLIVEIRA, em trâmite perante a 15ª 
Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, visando a 
concessão do benefício da pensão por morte, determino, em 
caráter definitivo: a) anotar a decisão no prontuário da parte 
autora, Sra. ELIANE MARIA DE OLIVEIRA, portadora da cédula 
de identidade RG nº 23.091.446-9 SSP/SP e inscrita no CPF/MF 
sob o n° 169.227.468-64; b) Conceder a Pensão por Morte à 
parte autora acima qualificada; c) elaborar os demonstrativos 
das diferenças devidas para a autora, mês a mês, adotando-se 
como termo inicial a data do óbito e como termo final a vés-
pera do cadastramento (agora ou anterior em razão de tutela 
antecipada).

 RETIFICAÇÃO DO NOME DA BENEFICIÁRIA
Processo: 6310.2019/0003774-4
Interessado(s): IONE SILVA DO NASCIMENTO
Assunto: Retificação do nome da beneficiária IONE 

SILVA DO NASCIMENTO
Onde se lê: Ione Silva do Nascimento
Leia-se: Ione Silva Feitosa

 SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES - 
SEI DESPACHOS: LISTA 1262

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAU-
LO

ENDERECO: AVENIDA ZAKI NARCHI, 536
Processos da unidade IPREM/Conselho Deliberativo 
ATA N.º 10/2022 - 10ª Sessão Ordinária
No vigésimo quinto dia do mês de outubro 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 9ª Sessão Ordinária do Egrégio Conselho Deliberativo presidi-
da pelo Conselheiro Everaldo Guedes de Azevedo França, com 
os membros do Conselho Deliberativo participantes: Ejivaldo 
do Espirito Santo, Letícia Grislio Dias, Lisandra Gonçalves, 
Nehemias Domingos de Melo, Rafael Rodrigues Aguirrezabal, 
Rosalina Rocha de Miranda e Marcelo Gonzalez.

01. Pauta da Sessão:  a) Relatórios Gerenciais 
das Demonstrações Contábeis - referente abril/2022 - 
6310.2022/0002972-0; b) Relatórios Gerenciais das Demonstra-
ções Contábeis - referente Junho/2022 - 6310.2022/0003871-1; 
c) Demonstrações Contábeis e Análises referente agosto/2022 
- 6310.2022/0004737-0; d) Planilhas/Ofícios ref. Insuficiência 
Financeira Exercício 2022 - 6310.2022/0000141-9; e) DIPR- 
Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses 
2022 - 6310.2022/0001896-6; f) Boletins Estatísticos do RPPS 
de 2022 - 6310.2022/0001986-5; g) Consulta Jurídica IPREM 
Conselho Fiscal - 6310.2022/0001201-1; h) Solicitação da 
elaboração de planilhas dos prazos e fazer a verificação de 
prazo quanto ao cumprimento do IPREM na apresentação dos 
Demonstrativos Contábeis no mês seguinte para CGP (antigo 
DFC); i) Assuntos Gerais.

02. Tratativas da Reunião: a) Relatórios Geren-
ciais das Demonstrações Contábeis - referente abril/2022 
- 6310.2022/0002972-0 - aprovado em unanimidade pelos 
Conselheiros; b) Relatórios Gerenciais das Demonstrações Con-
tábeis - referente Junho/2022 - Ato contínuo, o Presidente soli-
citou a manifestação dos Conselheiros concluindo na aprovação 
em unanimidade; c) Demonstrações Contábeis e Análises refe-
rente agosto/2022 - 6310.2022/0004737-0 - processo analisado 
pelos Conselheiros e juntamente com o Presidente resultando 
a aprovação em unanimidade; d) Planilhas/Ofícios ref. Insufici-
ência Financeira Exercício 2022 - 6310.2022/0000141-9 - apro-
vado pelo Presidente em unanimidade com os Conselheiros; e) 
DIPR - Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repas-
ses 2022 - 6310.2022/0001896-6 - aprovado pelo Presidente 
e os Srs. Conselheiros e destacando que não tem localizado, 
de forma objetiva, a rubrica que indica o repasse relativo ao 
Imposto de Renda, conforme determinado pelo Decreto 61.151 
de 18/03/22 "Art. 19. Fica aportado para o RPPS dos Servidores 
do Município de São Paulo, no patrimônio do FUNPREV, o 
produto da arrecadação, pelo Município de São Paulo, suas 
Autarquias e pelas Fundações que instituírem e mantiverem, 
do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer na-
tureza, incidente na fonte sobre rendimentos pagos, a qualquer 
título (Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF), que vier a ser 
recebido desde 19 de março de 2022 até 31 de dezembro de 
2055.(Redação dada pelo Decreto nº 61.613/2022); f) Boletins 
Estatísticos do RPPS de 2022 - 6310.2022/0001986-5 - após 
análises do Presidente do Conselho, observou que aparente-
mente não são consistentes os números acumulados de 2022 
e os acumulados em 12 meses, resultando em não aprovar até 
que dados os devidos esclarecimentos e/ou efetuadas correções 
pela área responsável; g) Consulta Jurídica IPREM Conselho 
Fiscal - 6310.2022/0001201 - O Presidente, juntamente com 
o Conselho Deliberativo, tomou ciência do resultado da saída 
da Conselheira Norma Lucia Andrade dos Santos através da 
manifestação do Jurídico IPREM, tendo o provimento negado, 
concluindo com a posse da Suplente Ana Clara Lopes, sendo 
a atual conselheira Fiscal e consequentemente resultando na 
ausência de suplente; h) Planilha de prazos e verificação de 

1. Pagamento de indenização pela construção, a munícipe 
Mercia Florencio da Cruz, CPF 359.***.***-** com funda-
mento na Lei Municipal nº 17.777, de 19 de abril de 2022, o 
Decreto Municipal nº 61.492, de 28 de junho de 2022 e Instru-
ção Normativa nº 05, de 08 de Agosto de 2022, no valor de R$ 
60.000,00 (sessenta mil reais), conforme apontado em laudo de 
avaliação constante no processo SEI nº? 6014.2021/0003465-0, 
onerando a dotação orçamentária 14.10.16.482.3002.2635.3
3909300.00.

 SEHAB/GABINETE
PROCESSO SEI Nº:6014.2022/0003294-3
Assunto:Pagamento de indenização de construções havi-

das em assentamentos urbanos de interesse social
Área:Paraisópolis - Córrego Antonico
Interessada(o):Adeval da Cruz Oliveira
DESPACHO:
Considerando as informações constantes nos autos, em 

especial, os pareceres técnicos juntados em doc. 072703899 e 
a manifestação de SEHAB/PROJ em documento 071764521, os 
quais adoto como razão de decidir e que passam a integrar a 
presente decisão,DETERMINO:

1. Pagamento de indenização pela construção, a munícipe 
Adeval da Cruz Oliveira, CPF 948.***.***-** com fundamento 
na Lei Municipal nº 17.777, de 19 de abril de 2022, o Decreto 
Municipal nº 61.492, de 28 de junho de 2022 e Instrução 
Normativa nº 05, de 08 de Agosto de 2022, no valor de R$ 
60.000,00 (sessenta mil reais), conforme apontado em laudo de 
avaliação constante no processo SEI nº? 6014.2021/0003465-0, 
onerando a dotação orçamentária 14.10.16.482.3002.2635.3
3909300.00.

 SEHAB/GABINETE
PROCESSO SEI Nº:6014.2022/0003261-7
Assunto:Pagamento de indenização de construções havi-

das em assentamentos urbanos de interesse social
Área:Paraisópolis - Córrego Antonico
Interessado: Hugo da Silva
DESPACHO:
Considerando as informações constantes nos autos, em 

especial, os pareceres técnicos juntados em doc. SEI 072586342 
e a manifestação de SEHAB/PROJ em docs. 071052960 e 
071277327, os quais adoto como razão de decidir e que pas-
sam a integrar a presente decisão,DETERMINO:

1. Pagamento de indenização pela construção, a/ao muníci-
pe Hugo da Silva, CPF 412.***.***-** com fundamento na Lei 
Municipal nº 17.777, de 19 de abril de 2022, o Decreto Muni-
cipal nº 61.492, de 28 de junho de 2022 e Instrução Normativa 
nº 05, de 08 de Agosto de 2022, no valor de R$ 43.838,51 (qua-
renta e três mil oitocentos e trinta e oito reais e cinquenta e um 
centavos), conforme apontado em laudo de avaliação constante 
no processo SEI nº? 6014.2022/0000163-0, onerando a dotação 
orçamentária 14.10.16.482.3002.2635.33909300.00.

 SEHAB/GABINETE
PROCESSO SEI Nº:6014.2022/0003286-2
Assunto:Pagamento de indenização de construções havi-

das em assentamentos urbanos de interesse social
Área:Paraisópolis - Córrego Antonico
Interessado:Josineia Ribeiro Santana
DESPACHO:
Considerando as informações constantes nos autos, em 

especial, os pareceres técnicos juntados em doc. SEI 072683653 
e a manifestação de SEHAB/PROJ em docs. 071052960 e 
071277327, os quais adoto como razão de decidir e que pas-
sam a integrar a presente decisão,DETERMINO:

1. Pagamento de indenização pela construção, a/ao munícipe 
Josineia Ribeiro Santana, CPF 284.***.***-** com fundamento 
na Lei Municipal nº 17.777, de 19 de abril de 2022, o Decreto 
Municipal nº 61.492, de 28 de junho de 2022 e Instrução Norma-
tiva nº 05, de 08 de Agosto de 2022, no valor de R$ 47.885,25 
(quarenta e sete mil oitocentos e oitenta e cinco reais e vinte 
e cinco centavos), conforme apontado em laudo de avaliação 
constante no processo SEI nº? 6014.2022/0000163-0, onerando 
a dotação orçamentária 14.10.16.482.3002.2635.33909300.00.

 SEHAB/GABINETE
PROCESSO SEI Nº:6014.2022/0003157-2
Assunto:Pagamento de indenização de construções havi-

das em assentamentos urbanos de interesse social
Área:Paraisópolis - Córrego Antonico
Interessado:Valdenice Maria da Silva
DESPACHO:
Considerando as informações constantes nos autos, em 

especial, os pareceres técnicos juntados em doc. SEI 072205297 
e a manifestação de SEHAB/PROJ em docs. 071052960 e 
071277327, os quais adoto como razão de decidir e que pas-
sam a integrar a presente decisão, DETERMINO:

1. Pagamento de indenização pela construção, a/ao muní-
cipe Valdenice Maria da Silva, CPF 343.***.***-** com fun-
damento na Lei Municipal nº 17.777, de 19 de abril de 2022, o 
Decreto Municipal nº 61.492, de 28 de junho de 2022 e Instru-
ção Normativa nº 05, de 08 de Agosto de 2022, no valor de R$ 
60.000,00 (sessenta mil reais), conforme apontado em laudo de 
avaliação constante no processo SEI nº? 6014.2022/0000163-0, 
onerando a dotação orçamentária 14.10.16.482.3002.2635.3
3909300.00.

 HOSPITAL DO SERVIDOR 
PÚBLICO MUNICIPAL
 GABINETE DO SUPERINTENDENTE

 PROCESSO Nº 6210.2022/0009469-3
DESPACHO I – A vista dos elementos constantes nestes 

autos e no uso da competência que me confere o artigo 4º da 
Lei 13.766/2004, APLICO à empresa PRATI, DONADUZZI & CIA 
LTDA., CNPJ: 73.856.593/0001-66, a penalidade de multa no 
montante de R$ 12,25 (doze reais e vinte e cinco centavos) que 
corresponde a 7% sobre o valor da Nota Fiscal nº 1016255, em 
virtude do atraso na entrega do material, conforme previsto no 
subitem 8.1.3 do item 8.1 da Cláusula Oitava - Das Penalidades 
da Ata de Registro de Preços nº nº 186/2020 – SMS.G.

II - Publique-se.

PROCESSO Nº 6210.2022/0009602-5
DESPACHO I - Considerando os termos do parecer da 

Assessoria Jurídica desta Autarquia, constante destes autos, que 
adoto como fundamento desta decisão, CONHEÇO da Defesa 
Prévia apresentada por MEDFIO INDÚSTRIA E COMERCIO DE 
ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA., CNPJ: 06.923.493/0001-18, 
e no mérito DOU-LHE PROVIMENTO, deixando de aplicar a 
multa no valor de R$ 11,40 (onze reais e quarenta centavos).

II - Publique-se.

PROCESSO Nº 6210.2022/0008845-6
DESPACHO I - Considerando os termos do parecer da 

Assessoria Jurídica desta Autarquia constante destes autos, 
o qual adoto como fundamento desta decisão, CONHEÇO 
do recurso interposto por ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA, CNPJ nº 
04.307.650/0025-02, por tempestivo, e no mérito NEGO-LHE 
PROVIMENTO, mantendo a multa aplicada no valor total de R$ 
5.118,40 (cinco mil, cento e dezoito reais e quarenta centavos), 
em virtude do atraso na entrega do material, conforme previsto 
no subitem 19.3.5 do item 19.3 da Cláusula 19 - Penalidades do 
Edital de Pregão Eletrônico nº 175/2022.

II - Dou por encerrada a instância administrativa.
III - Publique-se.

 SEHAB/GABINETE
PROCESSO SEI Nº: 6014.2022/0002906-3
Interessadas : Famílias removidas da área denominada 

Parque Flores
DESPACHO: 
Considerando as informações constantes nos autos, em 

especial, a manifestação juntada em doc. SEI: 072513177 , que 
acolho como razão de decidir e passa a integrar a presente 
decisão, determino a concessão do benefício do Auxílio Aluguel 
a cada uma das famílias descritas abaixo e cadastradas na área 
donominada Parque das Flores, com fundamento art. 2º, II da 
Portaria SEHAB nº 131/2015.
N Nome completo do beneficiário CPF do beneficiário
1 Ana Beatriz da Silva Ribeiro 240.***.***-**
2 Davi Ferreira 531.***.***-**
3 Izabel Maria Lins Ribeiro 471.***.***-**
4 Rafael Paulino Lopes 430.***.***-**
5 Thiago Richard Soares do Nascimento 489.***.***-**

 SEHAB/GABINETE
PROCESSO SEI Nº:6014.2022/0003320-6
Assunto:Pagamento de indenização de construções havi-

das em assentamentos urbanos de interesse social
Área:Paraisópolis - Córrego Antonico
Interessado:Vanderlei Silva Pereira
DESPACHO:
Considerando as informações constantes nos autos, em 

especial, os pareceres técnicos juntados em doc. SEI 072785192 
e a manifestação de SEHAB/PROJ em docs. 071052960 e 
071277327, os quais adoto como razão de decidir e que pas-
sam a integrar a presente decisão,DETERMINO: 

1. Pagamento de indenização pela construção, a/ao muní-
cipe Vanderlei Silva Pereira, CPF 388.***.***-** com funda-
mento na Lei Municipal nº 17.777, de 19 de abril de 2022, o 
Decreto Municipal nº 61.492, de 28 de junho de 2022 e Instru-
ção Normativa nº 05, de 08 de Agosto de 2022, no valor de R$ 
39.670,04 (trinta e nove mil seiscentos e setenta reais e quatro 
centavos), conforme apontado em laudo de avaliação constante 
no processo SEI nº? 6014.2022/0000163-0, onerando a dotação 
orçamentária 14.10.16.482.3002.2635.33909300.00.

 SEHAB/GABINETE
PROCESSO SEI Nº:6014.2022/0003319-2
Assunto:Pagamento de indenização de construções havi-

das em assentamentos urbanos de interesse social
Área:Paraisópolis - Córrego Antonico
Interessado:Geremias da Silva Chaves
DESPACHO:
Considerando as informações constantes nos autos, em 

especial, os pareceres técnicos juntados em doc. SEI 072781001 
e a manifestação de SEHAB/PROJ em docs. 071052960 e 
071277327, os quais adoto como razão de decidir e que pas-
sam a integrar a presente decisão,DETERMINO:

1. Pagamento de indenização pela construção, a/ao mu-
nícipe Geremias da Silva Chaves, CPF 451.***.***-** com 
fundamento na Lei Municipal nº 17.777, de 19 de abril de 
2022, o Decreto Municipal nº 61.492, de 28 de junho de 2022 e 
Instrução Normativa nº 05, de 08 de Agosto de 2022, no valor 
de R$ 48.391,36 (quarenta e oito mil trezentos e noventa e um 
reais e trinta e seis centavos), conforme apontado em laudo de 
avaliação constante no processo SEI nº? 6014.2022/0000163-0, 
onerando a dotação orçamentária 14.10.16.482.3002.2635.3
3909300.00.

 SEHAB/GABINETE
PROCESSO SEI Nº:6014.2022/0003318-4
Assunto:Pagamento de indenização de construções havi-

das em assentamentos urbanos de interesse social
Área:Paraisópolis - Córrego Antonico
Interessado:Osmar dos Santos Sousa
DESPACHO:
Considerando as informações constantes nos autos, em 

especial, os pareceres técnicos juntados em doc. SEI 072776488 
e a manifestação de SEHAB/PROJ em docs. 071052960 e 
071277327, os quais adoto como razão de decidir e que pas-
sam a integrar a presente decisão,DETERMINO: 

1. Pagamento de indenização pela construção, a/ao mu-
nícipe Osmar dos Santos Souza, CPF 134.***.***-** com 
fundamento na Lei Municipal nº 17.777, de 19 de abril de 2022, 
o Decreto Municipal nº 61.492, de 28 de junho de 2022 e Ins-
trução Normativa nº 05, de 08 de Agosto de 2022, no valor de 
R$ 50.968,45 (cinquenta mil novecentos e sessenta e oito reais 
e quarenta e cinco centavos), conforme apontado em laudo de 
avaliação constante no processo SEI nº? 6014.2022/0000163-0, 
onerando a dotação orçamentária 14.10.16.482.3002.2635.3
3909300.00.

 SEHAB/GABINETE
PROCESSO SEI Nº:6014.2022/0003314-1
Assunto:Pagamento de indenização de construções havi-

das em assentamentos urbanos de interesse social
Área:Paraisópolis - Córrego Antonico
Interessado: Elaine dos Santos Bonfim
DESPACHO:
Considerando as informações constantes nos autos, em 

especial, os pareceres técnicos juntados em doc. SEI 072773736 
e a manifestação de SEHAB/PROJ em docs. 071052960 e 
071277327, os quais adoto como razão de decidir e que pas-
sam a integrar a presente decisão,DETERMINO:

1. Pagamento de indenização pela construção, a/ao muní-
cipe Elaine dos Santos Bonfim, CPF 504.***.***-** com fun-
damento na Lei Municipal nº 17.777, de 19 de abril de 2022, o 
Decreto Municipal nº 61.492, de 28 de junho de 2022 e Instru-
ção Normativa nº 05, de 08 de Agosto de 2022, no valor de R$ 
60.000,00 (sessenta mil reais), conforme apontado em laudo de 
avaliação constante no processo SEI nº? 6014.2022/0000163-0, 
onerando a dotação orçamentária 14.10.16.482.3002.2635.3
3909300.00.

 SEHAB/GABINETE
PROCESSO SEI Nº:6014.2022/0003296-0
Assunto:Pagamento de indenização de construções havi-

das em assentamentos urbanos de interesse social
Área:Paraisópolis - Córrego Antonico
Interessado:Francisco de Assis Diniz
DESPACHO:
Considerando as informações constantes nos autos, em 

especial, os pareceres técnicos juntados em doc. 072708102 e 
a manifestação de SEHAB/PROJ em documento 071764521, os 
quais adoto como razão de decidir e que passam a integrar a 
presente decisão,DETERMINO:

1. Pagamento de indenização pela construção, a munícipe 
Francisco de Assis Diniz, CPF 424.***.***-** com fundamento 
na Lei Municipal nº 17.777, de 19 de abril de 2022, o Decreto 
Municipal nº 61.492, de 28 de junho de 2022 e Instrução 
Normativa nº 05, de 08 de Agosto de 2022, no valor de R$ 
60.000,00 (sessenta mil reais), conforme apontado em laudo de 
avaliação constante no processo SEI nº? 6014.2021/0003465-0, 
onerando a dotação orçamentária 14.10.16.482.3002.2635.3
3909300.00.

 SEHAB/GABINETE
PROCESSO SEI Nº:6014.2022/0003292-7
Assunto:Pagamento de indenização de construções havi-

das em assentamentos urbanos de interesse social
Área:Paraisópolis - Córrego Antonico
Interessada(o):Mercia Florencio da Cruz
DESPACHO:
Considerando as informações constantes nos autos, em 

especial, os pareceres técnicos juntados em doc. 072768244 e 
a manifestação de SEHAB/PROJ em documento 071764521, os 
quais adoto como razão de decidir e que passam a integrar a 
presente decisão,DETERMINO: 
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