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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) 696/
IPREM/2022, publicada(s) no DOC em 31/05/2022.

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) 1377/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.

3 - Publique-se.
4 - A seguir, encaminhar à SEGES/DRH/DGP para procedi-

mentos complementares e entrega a (ao) ex-servidor(a).
CGP/DEPARTAMENTO DE GESTÃO DAS RECEITAS
Processo SEI nº 6029.2022/0009133-0 - PMSP.
INT.: JOSE FERREIRA QUEIROZ FILHO - RF(s) nº(s) 

658.413.6-01
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) 1250/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 6025.2022/0015690-1 - PMSP.
INT.: MARCIA SOLANGE TORTURELLI IGLESIAS - RF(s) nº(s) 

542.698.7-01 e 542.698.7-02
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) 1365 e 1366/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 6025.2022/0013990-0 - PMSP.
INT.: SANDRA REGINA DE ALENCAR SILVA - RF(s) nº(s) 

777.401.0-01
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) 1368/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 6025.2022/0017593-0 - PMSP.
INT.: REINALDO MASSEIRAS FILHO - RF(s) nº(s) 136.980.6-

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) 1369/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).

Processos da unidade IPREM/CGB 
PROCESSO : 6310.2022/0004101-1
ASSUNTO : Inscrição de Pensionista(s)
INTERESSADO(A): MAURA ALMEIDA MASCARENHAS 

LOPES 
1 - À vista das informações e documentos apresentados, 

DEFIRO o pedido constante no documento SEI nº 069773325, 
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 no artigo 2º, inciso I da Lei 
Municipal n° 15.080/2009, em consonância com a Portaria 
nº 424/2022 do M.E., observando o prazo de manutenção 
previsto no inciso VI. 

PROCESSO: 6310.2022/0002683-7
ASSUNTO: Inscrição de pensionistas 
INTERESSADO(A): REINALDO SANTOS SILVA 
PROCURADOR: MANOEL NOGUEIRA DA SILVA - OAB/

SP n° 59565
1 - À vista das informações, documentos apresentados 

e laudo médico pericial n° 075051646, DEFIRO o pedido 
constante no documento SEI nº 065282974, com base no De-
creto Municipal n° 61.150/2022 em seu art. 5°, inciso I, alínea 
&ldquo;b&rdquo; e no artigo 2º, inciso I e Lei Municipal n° 
15.080/2009, pagando-se a pensão nos termos do art. 27°, §3, 
inciso I da ELOM 41/2021. 

PROCESSO: 6310.2022/0004128-3
ASSUNTO: Inscrição de Pensionistas 
INTERESSADO(A)S: ANTONIO WILSON LEITE NASCI-

MENTO 
ANTONIO WILLIAN RODRIGUES NASCIMENTO 
ANA VITÓRIA RODRIGUES NASCIMENTO 
1 - À vista das informações e documentos apresenta-

dos, DEFIRO os pedidos constantes nos documentos SEI n° 
069738947, com base no Decreto Municipal nº 61.151/2022 
em seu Art. 5º, inciso I, alínea &ldquo;a&rdquo; e inciso 
IV, pagando-se a pensão nos termos do Art. 27, inciso I da 
ELOM nº 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 
IV, referente ao Sr. ANTONIO WILSON LEITE NASCIMENTO.

PROCESSO : 6310.2022/0004271-9
ASSUNTO : Inscrição de Pensionista(s)
INTERESSADO(A): SIDELCINA DE QUEIROZ GONÇAL-

VES 
1 - À vista das informações e documentos apresentados, 

DEFIRO o pedido constante no documento SEI nº 070346762, 
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.

c) Aprovados: relatórios mensais de julho, agosto e setembro 
da Política de Investimento de 2023, relatório trimestral e De-
monstrações Contábeis e Análises referente setembro/2022; d) 
Feito a solicitação do processos de contratação das seguintes 
terceirizadas: PRODESP, MEDVITALLIS e FIA; e) Foram lidas as 
três últimas atas do Conselho Deliberativo. (ATA publicada no 
dia 25 de novembro de 2022).

COMPOSIÇÃO DO CONSELHO FISCAL DO IPREM:
Titular Eleito E-mail Suplente Eleito E-mail Cargos Contri-

buição
Agnaldo dos Santos Galvão asgalvao@sf.prefeitura.sp.gov.

br Tânia Cristina de Oliveira taniaoliveira@prefeitura.sp.gov.br 
Presidente/Membro RPPS/RPPS

Ana Clara Lopes ana.lopes83@sme.prefeitura.sp.gov.br 
Vago – Aguardando nova - Membro RPPS

eleição
Marcos Antônio Gomes de
Freitas marcosagf@smsub.prefeitura.sp.gov.br Vago – 

Aguardando nova eleição - Membro RGPS
Titular Indicado pelo
Prefeito E-mail Suplente Indicado E-mail Cargos Contri-

buição
Juarez Nunes Mota jnmota@sf.prefeitura.sp.gov.br Izabella 

Neves Tominaga intominaga@sf.prefeitura.sp.gov.br Membro 
RPPS/RPPS

Diogo Batista Soares diogosoares@prefeitura.sp.gov.br 
Maria Inês Armando ines.armando@globo.com Membro RGPS/
RPPS

Daniel Leon Bialski daniel@bialski.com.br Maria Izabel Ca-
navese mi.canavese@gmail.com Membro RGPS/RGPS
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAU-
LO

ENDERECO: AVENIDA ZAKI NARCHI, 536
Processos da unidade IPREM/Conselho Deliberativo 
ATA N.º 11/2022 - 11ª SESSÃO DE ORDINÁRIA
No vigésimo nono dia do mês de novembro 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 11ª Sessão Ordinária do Egrégio Conselho Deliberativo presi-
dida pelo Conselheiro Everaldo Guedes de Azevedo Françacom 
os demais conselheiros Lisandra Cristiane Gonçalves, Ejivaldo 
Espirito Santo, Letícia Grisolio Dias, Marcelo Gonzales, Nehe-
mias Domingos de Melo, Rafael Aguirrezabal e Rosalina Rocha 
de Miranda e participantes convidados Sr. Chefe de Gabinete 
IPREM Sr. Marcelo Akyama Florencio, Assessor Técnico do 
IPREM Sr. Bruno Leme Ferreira da Silva e Analista Previdenciário 
IPREM Sr. Wagner de Almeida Gimenez e Diretor de Gestão 
de Receitas IPREM Sr. Marcelo Alves dos Santos e Atuário Sr. 
Mário Rattes.

01. Pauta da Sessão: a) Política de Investimentos 
2022 - 6310.2022/0001003-5; b) Apresentação Avaliação 
Atuarial de 2022; c) Boletins Estatísticos do RPPS de 2022 - 
6310.2022/0001986-5.

02. Tratativas da reunião: a) Com abertura da reunião 
pelo Sr. Presidente do E. Conselho Deliberativo, dando as boas 
vindas aos Srs. Conselheiros, passou a palavra para o Sr. Chefe 
de Gabinete IPREM Marcelo Akyama Florencio e também 
Presidente do Comitê de Investimentos, para apresentação do 
membro da Assessoria de Investimentos e membros do Comitê 
de Investimentos. Em continuidade, o Presidente do Comitê 
passou a palavra para o Assessor Técnico de Investimentos 
IPREM Sr. Bruno Leme Ferreira da Silva para apresentar a Polí-
tica de Investimento de 2023, assim tratando do processo sei! 
6310.2022/0001003-5, no qual está inserido o Relatório da PI 
2023. O Sr. Bruno introduziu o objetivo e a pauta, destacando:

BASE LEGAL
Portaria MTP 1.467/2022 art.101 e art. 102 - Estrutura 

Organizacional Geral de Diretrizes da Secretaria de Previdência
Resolução CMN nº 4.963/2021 art. 4º e art. 5º, trata para 

enquadrar a importância do papel do Conselho Deliberativo;
ELOM nº 41/2021 (EMENDA LEI ORÇAMENTÁRIA DO MU-

NICIPIO) tratando da segregação de massa entre os fundos 
FUNFIN, sob repartição simples e sem expectativa de consti-
tuição de reservas e FUNPREV, sob regime de capitalização e 
com expectativa de constituição de reservas do médio para 
longo prazo.

Diante do exposto, o Sr. Presidente e os Srs. Conselheiros 
aprovaram as diretrizes proposta para a Política de Investimen-
tos, em unanimidade; b) Apresentação da Avaliação Atuarial de 
2022 - O Sr. Presidente passou a palavra para o Atuário Sr. Má-
rio Rattes, com uma apresentação simplificada. Este iniciou com 
os resultados da Reforma Previdência, detalhando sobre déficit 
atuarial em 31/12/2021 e 31/12/2022 ano apresentado com 
segregação da Massa FUNFIN e FUNPREV e o total dos dois 
FUNDOS; com relação ao plano de custeio, esclareceu sobre Alí-
quotas ordinárias no ente federativo, sendo Ordinária, Adicional 
e Extraordinária de julho/2022 a dezembro/2025 - FUNPREV e 
FUNFIN, servidores ativos, aposentados e pensionistas e aportes 
ao FUNPREV para monetização de ativos, e recurso originados 
do IRRF, de março/2022 a dezembro de 2055. Em conseqüência, 
explicou sobre os parâmetros definidos sobre a segregação 
de massa dos fundos FUNFIN e FUNPREV. Após, o Presidente 
agradeceu a apresentação do Atuário; c) Boletins Estatísticos 
do RPPS de 2022 - 6310.2022/0001986-5 - Em continuidade, 
passando a palavra para o Analista Administrativo IPREM, Sr. 
Wagner de Almeida Gimenez, este esclareceu a dúvida sobre os 
valores acumulados de 2022 e os acumulados de 12 meses re-
ferentes ao mês de Julho/2022, justificando que houve um equí-
voco quanto à elaboração das células do Excel e apresentando 
a planilha corrigida e foram analisados do mês de agosto/2022 
com o novo layout obtendo as anotações da justificativa dos 
acumulados; em resumo, o documento foi aprovado em unani-
midade pelo E. Conselho Deliberativo.

03. Agendamento para a próxima sessão: Está previs-
ta, a data de 13 de dezembro de 2022, às 10h00, a reunião 
do Conselho Deliberativo. Participaram da reunião a Sra. Eni 
Pereira de Souza e Sonia 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 presentes e por mim.

Processos da unidade IPREM/CGP/DGR 
CGP/DEPARTAMENTO DE GESTÃO DAS RECEITAS
Processo SEI nº 6016.2022/0031399-4 - PMSP.
INT.: ANDRE KENJI CAPUCHO - RF(s) nº(s) 819.577.3-01
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) 1087/IPREM/2022 emitida(s) 
em 30/06/2022, 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 SME/DRE-MP/DIAF/Certi-

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

CGP/DEPARTAMENTO DE GESTÃO DAS RECEITAS
Processo SEI nº 6013.2022/0001339-0 - PMSP.
INT.: ARLENE ANDRADE REBOLLA - RF(s) nº(s) 649.640.7-01
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 

a defasagem de seu quadro de pessoal. Foi relatado sobre a 
revisão dos processos de benefícios feito pela FIA e as possí-
veis inconsistências encontradas em processos de benefícios. 
Foram solicitados devolutivas quanto solicitação de relatórios 
sintéticos e levantamento dos últimos 10 anos quantos as con-
tratações de serviços de consultoria. (ATA publicada no dia 21 
de janeiro de 2022).

2ª Sessão Ordinária 22/02/2022 a) Apresentação do Novo 
Conselheiro indicado Sr. Diogo Batista Soares; b) aprovação em 
unanimidade da Insuficiência Financeira, do BERPPS (outubro e 
novembro de 2021) e BERPPS COMPREV do exercício de 2021; 
c) Analisado e Aprovado o Plano de Trabalho de 2022 e o Cro-
nograma de Reuniões do Exercício de 2022. (ATA publicada no 
dia 04 de março de 2022).

3ª Sessão Ordinária 15/03/2022 a) Foram apresentados 
pelo Chefe de Gabinete do IPREM os novos Conselheiros in-
dicados pelo Prefeito, os Srs. Juarez Nunes Mota, Daniel Leon 
Bialski Conselheiros Titulares e a Sra. Izabella Tominaga como 
Conselheira Suplente; b) Realizado as leituras das 3 últimas 
atas do Conselho Deliberativo; c) Aprovado em unanimidade 
o BERPPS de dezembro de 2021. (ATA publicada no dia 15 de 
março de 2022).

2ª Sessão Extraordinária 29/03/2022 a) Apresentação das 
Representantes da Consultoria FIA Sra. Ivana Brito, e Fernanda 
Ferreira, e Gabriela Tartucer para esclarecer quanto às incon-
sistências encontradas e se foram verificados os funcionários 
que ocasionou os erros. Esclarecendo que a Consultoria Fia 
juntamente com a PRODAM estão com projeto de sistematizar 
o processo para ajudar as unidades de aposentadoria da Prefei-
tura no intuito de evitar as inconsistências. (ATA publicada no 
dia 09 de junho de 2022).

4ª Sessão Ordinária 19/04/2022 a) A proposta da solicita-
ção de permanência de a Conselheira Titular Sra. Norma Lúcia 
Andrade dos Santos acolhida pelos Conselheiros e sugerido 
encaminhamento para o Conselho Deliberativo e Superinten-
dências; b) Ato contínuo, da análise do processo que se trata 
dos relatórios dos processos de benefícios feito pela Fundação 
Instituo de Administração – FIA será analisando na próxima 
sessão juntamente com a apresentação da avaliação Atuarial 
que ocorreu no dia 20/04 em resumo foram aprovados pelos 
Conselheiros. (ATA publicada no dia 09 de junho de 2022).

5ª Sessão Ordinária 17/05/2022 a) Foi debatido sobre a 
participação de terceiros na reunião e aprovado em unanimi-
dade responder qualquer questionamento por escrito; b) Ato, 
contínuo, sobre analise do contrato da FIA ; c) Foi analisado 
o ofício resposta da Superintendência sobre as duvidas levan-
tadas pelo Conselho, acerca do Controle Interno, sugerindo a 
devolução do processo e a participação da Diretora do Con-
trole Interno; d) Foram analisados e aprovados os Relatórios 
Trimestrais do Controle Interno 2021, Relatórios Trimestrais do 
Controle Interno de 2022 e Demonstrações Contábeis e Análises 
referente ao mês de dezembro de 2021. (ATA publicada no dia 
20 de maio de 2022).

3ª Sessão Extraordinária 24/05/2022 a) Foram analisados e 
aprovados: BERPPS DE 2022, Demonstrações Contábeis referen-
te ao mês de fevereiro e março de 2022, DIPR – Demonstrativo 
de Informações Previdenciárias e Repasses de 2022, Insuficiên-
cia Financeira referente ao mês de março de 2022 e Relatório 
de Governança Corporativa exercício 2021. (ATA publicada no 
dia 09 de junho de 2022).

6ª Sessão Ordinária 21/06/2022 a) Tratado sobre o curso de 
capacitação dos Conselheiros Titulares e Suplentes e apresenta-
ção da nova Secretária do Conselho; b) Ato contínuo, processo 
tratando da permanência da Conselheira Normal, ocorreu à 
manifestação do Jurídico IPREM sugerindo o Conselho negar 
provimento, todos os Conselheiros aprovaram; c) Foram apro-
vados: DIPR – Demonstrativo de Informações Previdenciárias e 
Repasses de 2022 e Planilhas/Ofícios referente a Insuficiência 
Financeira do Exercício 2022. (ATA publicada no dia 24 de junho 
de 2022).

7ª Sessão Ordinária 19/07/2022 a) Apresentação do novo 
Conselheiro Suplente Sr. Odair José Marquetti Junior, porém 
tornou insubsistente está sob análise da Prefeitura, b) Houve 
questionamento do BERPSS de 2022, o processo foi instruído e 
encaminhado para esclarecimentos de alguns pontos; c) Anali-
sado e Aprovado: Insuficiência Financeira exercício de 2022; d) 
Instruído o processo para solicitação de relatório de todos os 
imóveis de responsabilidade do IPREM com questionamento 
da situação de cada um; e) Foram lidas as três últimas atas 
publicadas pelo Conselho Deliberativo. (ATA publicada no dia 
26 de julho de 2022).

8ª Sessão Ordinária 16/08/2022 a) Apresentação do Chefe 
de Gabinete do IPREM Sr. Marcelo Akyama sobre a Política de 
Investimento e foram aprovados os relatórios da Política de 
Investimento; b) Aprovados e analisados: Relatório Trimestral de 
Controle Interno (abril, maio e junho); BERPPS referente ao mês 
de maio/2022 e aprovado a inclusão da Política de investimen-
tos de 2022 (analisar os relatórios mensais) no plano de Traba-
lho Anual; c) instruído processo para solicitação do Relatório 
de demonstração Geral de contratações do IPREM; d) Análise e

ciência do Conselho quanto a validade e vigência do CRP. 
(ATA publicada no dia 18 de agosto de 2022).

1ª Sessão Extraordinária
Conjunta dos Conselhos
Fiscal e Deliberativo 13/09/2022 a) Apresentação reali-

zada pelo Chefe de Gabinete do IPREM Sr. Marcelo Akyama 
sobre Concurso IPREM justificou que devido à pandemia, não 
pode realizar a abertura do Concurso e, no momento, estão 
trabalhando para a efetivação; b) Processo de imóveis, após a 
apresentação e informações prestadas pela Superintendente 
Sra. Márcia Regina Ungarette e o Chefe de Gabinete do IPREM 
Sr. Marcelo Akyama , os Presidentes e Conselheiros presentes 
questionaram a possibilidade de retornar a uma reunião em que 
os convidados possam trazer mais elementos para a discussão. 
(ATA publicada no dia 30 de setembro de 2022).

9ª Sessão Ordinária 20/09/2022 a) Processos aprovados em 
unanimidade: Demonstrações Contábeis referente ao mês de 
abril/2022 e BERPPS referente ao mês de julho/2022; b) Foram 
devolvidas as Demonstrações Contábeis referente ao mês de 
junho/2022, motivo: para equacionar as dúvidas quanto à de-
monstração da insuficiência financeira; devolvidas as Planilhas 
referente à Insuficiência Financeira exercício 2022, motivo: para 
dirimir alguns questionamentos quanto ao reflexo do aporte 
do Imposto de Renda; devolvido o processo sobre imóveis para 
complementação de informações; c) recebido resposta quanto 
à centralização de aposentadorias e solicitado atualizações 
quanto ao CRP; d) Atendendo ao plano de trabalho Anual, foi 
solicitado a verificação de prazos quanto ao cumprimento do 
IPREM na apresentação dos Demonstrativos Contábeis dos 
meses consecutivos; e) Foi elaborado processo para equacionar 
dúvidas quanto ao pagamento do Jeton. (ATA publicada no dia 
23 de setembro de 2022).

10ª Sessão Ordinária 18/10/2022 a) Foram aprovados: 
Relatórios Gerenciais das Demonstrações Contábeis referente a 
junho/2022; Boletins Estatísticos do RPPS referente aos meses 
de junho e julho de 2022; Demonstrações Contábeis e Análises 
referente julho/2022; Demonstrações Contábeis e Análises 
referente agosto/2022; Planilhas/Ofícios referente Insuficiência 
Financeira Exercício 2022; Política de Investimentos referente 
aos relatórios mensais de fevereiro, março, abril, maio e junho 
de 2022; b) Foi apresentado o cumprimento de prazo quanto 
aos Demonstrativos e solicitado a atualização contínua ; c) 
foi solicitado à Superintendência o envio de 3 processos de 
contratações do IPREM para análise de acordo com o Plano de 
Trabalho Anual. (ATA publicada no dia 21 de outubro de 2022).

11ª Sessão Ordinária 22/11/2022 a) Encerrado o processo 
de Consulta Jurídica de a Conselheira Titular Sra. Norma Santos; 
b) Inclusão da Política de Investimento de 2023 no Plano de 
trabalho Anual de 2023 (para aprovação do relatórios mensais); 

de Empenho nº 1170/2022, Processo Administrativo nº 
6210.2022/0010498-2.

Outrossim, informamos que o prazo para oferecimento de 
Defesa Prévia, se assim o desejar, é de 5 (cinco) dias úteis, nos 
termos do previsto § 2º do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93, 
e suas alterações, a qual poderá ser enviada para o e-mail 
hspmdai@hspm.sp.gov.br ou ser protocolizada junto a Seção 
de Protocolo, Distribuição e Arquivo, desta Autarquia na Rua 
Castro Alves, nº 60, 2º andar, Aclimação, São Paulo.

Processos da unidade HSPM/DGT 
PROCESSO nº 6210.2022/0008935-5
Interessado (a): Antonia Silvana Galvão - RF8377006/1
Assunto: Auxilio-doença
Despacho Deferido
I - Defiro o pedido do Auxilio Doença por completar(em) 

12 meses consecutivos e preencher(em) os requisitos legais 
contidos no artigo 126 da Lei 8.989/79.

II - Publique-se. 
III - Após, ao Departamento Técnico de Gestão de Talentos 

para cadastramento do benefício e arquivamento do presente 
no prontuário da servidora. 

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
MUNICIPAL
 GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA

 DESPACHO RERRATIFICAÇÃO
REFERENTE PROCESSO SEI Nº 6021.2022/0036319-0 
INTERESSADO: Antonia Aparecida Cristovan e outros 

(0673051910)
A S S U N TO :  A ç ã o  C o l e t i v a  n °  0 1 2 9 0 0 1 -

35.2007.8.26.0053. Cumprimento n° . 1ª Vara de Fazenda 
Pública da Comarca de São Paulo. Conversão dos venci-
mentos de março de 1.994 para URV, com pagamento de 
valores pretéritos. Improcedência em 1a. Instância. Acór-
dão adequado nos termos do tema 05 do STJ. Trânsito em 
julgado. Adoção dos procedimentos tendentes ao cum-
primento da obrigação de fazer. Providências do IPREM. 
Prazo: 20 dias a partir da assinatura deste documento.

RERRATIFICO o Despacho publicado no Diário Oficial 
da Cidade de São Paulo em 06/08/2022, página 28, nos 
seguintes termos:

DESPACHO:
I  – À vista dos elementos do processo SEI nº 

6021.2022/0036319-0, em especial a manifestação do Núcleo 
de Cumprimento e RPV da Procuradoria Geral do Município 
(PGM/JUD-21 Cumprimento e RPV) no doc. SEI 075271123, 
RERRA-TIFICO o Despacho publicado no Diário Oficial da Ci-
dade de São Paulo em 06/08/2022, página 28, nos seguintes 
termos:

I.a – Onde constou: "3. Elaborar demonstrativo de diferen-
ças devidas ao exequente, mês a mês, se o caso, adotando-se 
como termo inicial 04/10/2022 (prescrição quinquenal) (...)"

I.b – Passa a constar: "3. Elaborar demonstrativo de dife-
renças devidas ao exequente, mês a mês, se o caso, adotando-
-se como termo inicial 04/10/2002 (prescrição quinquenal) 
(...) ."

II – Os demais itens ficam ratificados;
ATA N.º 12/2022 - 12ª SESSÃO DE ORDINÁRIA
No décimo segundo 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 Fiscal 
presidida pelo Conselheiro Agnaldo dos Santos Galvão com os 
demais conselheiros Sr. Marcos Antônio Gomes de Freitas, Sra. 
Ana Clara Lopes, Sra. Maria Izabel Canavese, Sra. Maria Inês 
Armando e Sr. Juarez Nunes Mota. Considerando justificadas as 
ausências dos Srs. Daniel Leon Bialski e Diogo Batista Soares.

01. Pauta da Sessão: a) Relatórios Trimestrais do Con-
trole Interno de 2022 - 6310.2022/0002689-6; b) Re-
latório de Governança Corporativa 1º semestre de 2022 - 
6310.2022/0003963-7; c) Imóveis de Responsabilidade do 
IPREM - 6310.2022/0003717-0; d) Boletins Estatísticos do 
RPPS de 2022 - 6310.2022/0001986-5; e) Cumprimento de 
prazo quanto à apresentação dos Demonstrativos – CGP - 
6310.2022/0004779-6; f) Solicitação de processos de contratos 
- 6310.2022/0005750-; g) Demonstrações Contábeis, Análises 
e LRF referente outubro/2022 - 6310.2022/0005679-5; h) Re-
latório de Prestação de Contas; i) Apresentação do Plano de 
Trabalho de 2023.

02. Tratativas da reunião: Dando início aos trabalhos, os 
Senhores Conselheiros examinaram os itens constantes na 
Pauta da Sessão e tomaram as seguintes deliberações, por 
unanimidade: a) Relatórios Trimestrais do Controle Interno 
de 2022 - 6310.2022/0002689-6: Sr. Conselheiro Juarez su-
geriu para que a Superintendência possa ampliar a forma 
de divulgação do manual de ética, de acordo com o que foi 
sugerido pelo Controle Interno. APROVADO em unanimida-
de; b) Relatório de Governança Corporativa 1º semestre de 
2022 - 6310.2022/0003963-7: sem objeção, APROVADO em 
unanimidade; c) Imóveis de Responsabilidade do IPREM - 
6310.2022/0003717-0: O processo continua em análise ; d) 
Boletins Estatísticos do RPPS de 2022 - 6310.2022/0001986-5: 
mês de agosto e setembro, APROVADO em unanimidade; d) 
Cumprimento de prazo quanto à apresentação dos Demons-
trativos – CGP - 6310.2022/0004779-6: Srs. Conselheiros to-
maram ciência das atualizações; e) Solicitação de processos de 
contratos - 6310.2022/0005750-3: recepcionados em 05/12/22 
permanecerão em análise. Considerando, a extensão e comple-
xidade dos expedientes o Presidente juntamente com os demais 
Conselheiros deliberaram por

marcar uma reunião extraordinária no mês de Feverei-
ro de 2023 para deliberar sobre os processos; f) Demons-
trações Contábeis, Análises e LRF referente outubro/2022 - 
6310.2022/0005679-5: Verificou-se a alteração patrimonial do 
passivo atuarial registrado o IPREM para os fundos previden-
ciários, em consonância com o esperado da segmentação de 
massas. APROVADO em unanimidade; g) Relatório Prestação 
de Contas: APROVADO em unanimidade; i) Plano de Trabalho 
Anual de 2023: Em razão da necessidade de obtenção de infor-
mações complementares quanto a divulgação de relatórios in-
ternos o Conselho deliberou concluir o Plano de Trabalho como 
primeiro item da reunião agendada para 24/01/23.

03. Agendamento para a próxima sessão: Está prevista 
para a data de 24 de janeiro de 2023, às 10h, a proxima reu-
nião do Conselho Fiscal. Participaram da reunião a Sra. Tânia 
Cristina de Oliveira e Izabella Neves Tominaga , 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 presentes e por mim.

PARECER AO RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Reunião Data Principais Decisões
1ª Sessão Ordinária 18/01/2022 a) Aprovação dos De-

monstrativos Contábeis correspondentes ao mês de Novem-
bro/2021 – 6310.2021/0005192-9; b) Analisados e devolvidos 
sem ressalva quanto às contratações contidas nos processos 
SEI 6310.2022/0000994-7 (ULRIK – Serviço Terceirizado) e 
6310.2017/0000766-3 (99 TÁXI); c) Continuidade elaboração do 
Plano de Trabalho do exercício de 2022. (ATA publicada no dia 
18 de janeiro de 2022)

1ª Sessão Extraordinária 27/01/2022 a) Tratativas sobre a 
contratação da consultoria FIA com objetivo de proporcionar 
suporte e apoio técnico para a efetiva assunção da gestão dos 
benefícios previdenciários pelo IPREM até que seja equacionada 
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