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

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

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

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

DEFIRO o pedido constante no documento SEI nº 073796973, 
com base no Decreto Municipal nº 61.150/2022 em seu artigo 
5º, inciso II, pagando-se a pensão nos termos do Artigo 27º, 
Inciso I da ELOM 41/2021 em consonância com a Portaria 
nº 424/2020 do M.E., observando o prazo de manutenção 
previsto no inciso VI.

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

DEFIRO o pedido constante no documento SEI nº 073495099, 
com base no Decreto Municipal nº 61.150/2022 em seu artigo 
5º, inciso II, pagando-se a pensão nos termos do Artigo 27º, 
Inciso II da ELOM 41/2021 em consonância com a Portaria 
nº 424/2020 do M.E., observando o prazo de manutenção 
previsto no inciso VI.

PROCESSO: 6310.2022/0004088-0
ASSUNTO: Concessão de pensão por morte 
INTERESSADO : NIOMAR DE SOUZA PEREIRA
PROCURADORA: CHRISTIAN LEFANCE SODER - OAB/

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

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

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

DEFIRO o pedido constante no documento SEI nº 073575289, 
com base no Decreto Municipal nº61.150/2022em seu Art. 5º, 
inciso IV, pagando-se a pensão nos termos do Art. 27, inciso I da 
ELOM 41/2021 em consonância com a Portaria nº424/2020 
do M.E., observando o prazo de manutenção previsto no inciso 
VI.

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

Despacho Deferido
ASSUNTO: Perícia Médica para Isenção de Imposto 

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

SEI nº075148066 DEFIRO o pedido constante no documento 
SEI nº073734944.

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

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

00
A Divisão de Revisão do Benefícios em conjunto com a 

Coordenadoria de Gestão de Beneficios, em cumprimento as 
determinações contidas na Lei 17.721/2021, de 07/12/2021, 
AUTORIZA a integração da pensionista, nos termos dos artigos 
43,44 e 45, da referida Lei, com fixação de proventos, pensões 
ou legados, aos quais se aplicam a garantia da paridade, 
situação opcional desde 01/11/2022 com efeito a partir de 
01/12/2022, na carreira de Assistente Administrativo de 
Gestão, categoria 1, nível I, referência QM 301, da jornada 
40hs;

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

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

09.474/9 00
A Divisão de Revisão do Benefícios em conjunto com a 

Coordenadoria de Gestão de Beneficios, em cumprimento as 
determinações contidas na Lei 17.721/2021, de 07/12/2021, 
AUTORIZA a integração da pensionista, nos termos dos artigos 
43,44 e 45, da referida Lei, com fixação de proventos, pensões 
ou legados, aos quais se aplicam a garantia da paridade, Situ-
ação opcional desde 02/11/2022 que produzirá efeito a partir 
de 01/12/2022, na carreira de Assistente Administrativo de 
Gestão, categoria 7, nível I, referência QM 307, da jornada 
40hs;

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

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

04
A Divisão de Revisão do Benefícios em conjunto com a 

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

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

de Nível Médio e Básico - QMB
INTERESSADA : MARLY DE LIMA - PE.: 2.410-4/04
A Divisão de Revisão do Benefícios em conjunto com a 

Coordenadoria de Gestão de Beneficios, em cumprimento as 
determinações contidas na Lei 17.721/2021, de 07/12/2021, 
AUTORIZA a integração da pensionista, nos termos dos artigos 
43,44 e 45, da referida Lei, com fixação de proventos, pensões 
ou legados, aos quais se aplicam a garantia da paridade, a 
partir de 01/01/2022, na carreira de Assistente de Suporte 
Operacional, categoria 1, nível I, referência QB 301, da 
jornada 40hs;

PUBLIQUE-SE.
PROCESSO : 6310.2022/0000794-8
ASSUNTO : PENSÕES INTEGRADAS - Quadro de Pessoal 

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

06.875/6 00
A Divisão de Revisão do Benefícios em conjunto com a 

Coordenadoria de Gestão de Beneficios, em cumprimento as 
determinações contidas na Lei 17.721/2021, de 07/12/2021, 
AUTORIZA a integração da pensionista, nos termos dos artigos 
55 a 59 da Lei 13.652/2003 e artigo 40 da referida Lei, com 
fixação de proventos, pensões ou legados, aos quais se aplicam 
a garantia da paridade, a partir de 01/01/2022, na carreira 

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

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
MUNICIPAL
 GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA

 SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES - SEI 
DESPACHOS: LISTA 1296

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAU-
LO

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

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

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

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

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

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

603.733.0-01
CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - HOMOLOGA-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3 - Publique-se.

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

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

de Nível Médio e Básico - QMB
INTERESSADA : MARISA LIMA - PE.: 2.410-4/03
A Divisão de Revisão do Benefícios em conjunto com a 

Coordenadoria de Gestão de Beneficios, em cumprimento as 
determinações contidas na Lei 17.721/2021, de 07/12/2021, 
AUTORIZA a integração da pensionista, nos termos dos artigos 
43,44 e 45, da referida Lei, com fixação de proventos, pensões 
ou legados, aos quais se aplicam a garantia da paridade, a 
partir de 01/01/2022, na carreira de Assistente de Suporte 
Operacional, categoria 1, nível I, referência QB 301, da 
jornada 40hs;

PUBLIQUE-SE.
PROCESSO : 6310.2022/0005442-3
ASSUNTO : PENSÕES INTEGRADAS - Quadro de Pessoal 

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

PE.: 10696/8 00
A Divisão de Revisão do Benefícios em conjunto com a 

Coordenadoria de Gestão de Beneficios, em cumprimento as 
determinações contidas na Lei 17.721/2021, de 07/12/2021, 
AUTORIZA a integração da pensionista, nos termos dos artigos 
43,44 e 45, da referida Lei, com fixação de proventos, pensões 
ou legados, aos quais se aplicam a garantia da paridade, 
situação opcional desde 03/11/2022 com efeito a partir de 
01/12/2022, na carreira de Assistente de Suporte Operacio-
nal, categoria 1, nível I, referência QB 301, da jornada 40hs;

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

de Nível Médio e Básico - QMB
INTERESSADA : SILVIA MOREIRA - PE.: 29852/2 00 
A Divisão de Revisão do Benefícios em conjunto com a 

Coordenadoria de Gestão de Beneficios, em cumprimento as 
determinações contidas na Lei 17.721/2021, de 07/12/2021, 
AUTORIZA a integração da pensionista, nos termos dos artigos 
43,44 e 45, da referida Lei, com fixação de proventos, pensões 
ou legados, aos quais se aplicam a garantia da paridade, situa-
ção opcional desde 04/11/2022 que produzirá efeito a partir de 
01/12/2022, na carreira de Assistente de Suporte Operacio-
nal, categoria 5, nível II, referência QB 310, da jornada 40hs;

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

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

- PE.: 12.973/9 00
A Divisão de Revisão do Benefícios em conjunto com a 

Coordenadoria de Gestão de Beneficios, em cumprimento as 
determinações contidas na Lei 17.721/2021, de 07/12/2021, 
AUTORIZA a integração da pensionista, nos termos dos artigos 
43,44 e 45, da referida Lei, com fixação de proventos, pensões 
ou legados, aos quais se aplicam a garantia da paridade, a 
partir de 01/01/2022, na carreira de Assistente de Suporte 
Operacional, categoria 1, nível I, referência QB 301, da 
jornada 40hs;

PUBLIQUE-SE.
PROCESSO : 6310.2022/0005436-9
ASSUNTO : PENSÕES INTEGRADAS - Quadro de Pessoal 

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

- PE.: 34694/2 00 
A Divisão de Revisão do Benefícios em conjunto com a 

Coordenadoria de Gestão de Beneficios, em cumprimento as 
determinações contidas na Lei 17.721/2021, de 07/12/2021, 
AUTORIZA a integração da pensionista, nos termos dos artigos 
43,44 e 45, da referida Lei, com fixação de proventos, pensões 
ou legados, aos quais se aplicam a garantia da paridade, a 
partir de 01/01/2022, na carreira de Assistente de Suporte 
Operacional, categoria 5, nível II, referência QB 310, da 
jornada 40hs;

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

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

SANTOS - PE.: 30.204/0 00 
A Divisão de Revisão do Benefícios em conjunto com a 

Coordenadoria de Gestão de Beneficios, em cumprimento as 
determinações contidas na Lei 17.721/2021, de 07/12/2021, 
AUTORIZA a integração da pensionista, nos termos dos artigos 
43,44 e 45, da referida Lei, com fixação de proventos, pensões 
ou legados, aos quais se aplicam a garantia da paridade, a 
partir de 01/01/2022, na carreira de Assistente de Suporte 
Operacional, categoria 6, nível II, referência QB 311, da 
jornada 40hs;

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

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

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

Coordenadoria de Gestão de Beneficios, em cumprimento as 
determinações contidas na Lei 17.812/2022 , de 09/06/22, AU-
TORIZA a integração do pensionista, nos termos do artigo 12, 
da referida Lei, com fixação de proventos, pensões ou legados, 
aos quais se aplicam a garantia da paridade, situação opcional 
desde 01/11/2022 com efeito a partir de 01/12/2022, na car-
reira de Guarda Civil Metropolitano 2ª Classe, categoria 2, 
nível I, referência NQTG2-B;

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

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

18578/7 00 
A Divisão de Revisão do Benefícios em conjunto com a 

Coordenadoria de Gestão de Beneficios, em cumprimento as 
determinações contidas na Lei 17.721/2021, de 07/12/2021, 
AUTORIZA a integração da pensionista, nos termos dos artigos 
43,44 e 45, da referida Lei, com fixação de proventos, pensões 
ou legados, aos quais se aplicam a garantia da paridade, 
situação opcional desde 07/11/2022 com efeito a partir de 
01/12/2022, na carreira de Assistente de Suporte Operacio-
nal, categoria 4, nível II, referência QB 309, da jornada 40hs;

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

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

14297/2 00
A Divisão de Revisão do Benefícios em conjunto com a 

Coordenadoria de Gestão de Beneficios, em cumprimento as 
determinações contidas na Lei 17.721/2021, de 07/12/2021, 
AUTORIZA a integração da pensionista, nos termos dos artigos 
43,44 e 45, da referida Lei, com fixação de proventos, pensões 
ou legados, aos quais se aplicam a garantia da paridade, 
situação opcional desde 07/11/2022 com efeito a partir de 
01/12/2022, na carreira de Assistente de Suporte Operacio-
nal, categoria 5, nível I, referência QB 305, da jornada 40hs;

PUBLIQUE-SE.

 CONTROLADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO
 GABINETE DO CONTROLADOR GERAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES - SEI 
DESPACHOS: LISTA 1295

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

Processo Administrativo de Responsabilização de Pessoa 
Jurídica (PAR)

Interessado: ZETRASOFT LTDA 
Assunto: Aplicação de penalidade - Responsabilização 

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

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

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

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

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

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

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

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

142.674) e ALEXANDRE FIDALGO (OAB/SP 172.650)

 COORDENADORIA DE DEFESA DO 
USUÁRIO DO SERVIÇO PÚBLICO 
MUNICIPAL

 CONSELHO DE USUÁRIOS DOS SERVIÇOS 
PÚBLICOS – CONDEUSP

14ª Reunião Ordinária
1. Data, Hora e Local: 14.12.2022, às 18h00, por meio de 

plataforma eletrônica (online).
2. Convocação: Conforme instrumento convocatório en-

viado a todos os conselheiros e, ainda, divulgado no Portal da 
Controladoria Geral do Município.

i892640
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