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São Paulo, com base na Agenda 2030 da ONU- ODS 10- Redu-
ção das Desigualdades.

29. Para cada critério mencionado no item anterior, será 
atribuída a pontuação abaixo para criar uma somatória de pon-
tos. O (a) candidato (a) que obtiver a somatória mais elevada 
será considerado (a) eleito (a) para efeito de desempate:

29.1. Raça/cor parda/preta = 1 ponto
29.2. Deficiência = 1 ponto
29.3. Idade de 65 anos ou mais = 1 ponto.
30. O resultado provisório das eleições será publicado 

Diário Oficial da Cidade – DOC e no site do CMTT, na data 
19/02/2022, em duas listas, contendo:

30.1. A classificação parcial dos (as) candidatos (as) por 
ordem de número de votos obtidos dentro de cada tema e de 
cada região;

30.2. O preenchimento da porcentagem de 50% (cinquenta 
por cento) de mulheres em cada um dos segmentos, em aten-
dimento à Lei nº 15.946/2013, regulamentada pelo Decreto nº 
56.021, de 31 de março de 2015;

31. Após a publicação do resultado provisório das eleições, 
caberá recurso dirigido à Comissão Eleitoral no prazo de 2 
(dois) dias contados da publicação.

32. A Comissão Eleitoral apreciará o(s) recurso(s) e publi-
cará, no prazo de 1 (um) dia, em lista separada, com os nomes 
dos titulares e suplentes, observado o disposto no subitem 30.2, 
cuja proporção estabelecida deverá vir a ser respeitada na hipó-
tese de substituições no decorrer do mandato.

32.1. O resultado final das eleições para composição do 
CMTT deverá conter, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) de 
mulheres em cada um de seus segmentos, em atendimento à 
Lei nº 15.946/2013, regulamentada pelo Decreto nº 56.021, de 
31 de março de 2015.

32.2. A lista contendo o resultado final será publicada no 
Diário Oficial da Cidade – DOC e no site do CMTT na data de 
24/02/2022.

33. No caso de não haver número suficiente de mulheres 
eleitas, as vagas remanescentes serão revertidas para os mem-
bros eleitos do outro gênero.

34. Ao final do processo eleitoral, os Conselheiros no-
meados e respectivos suplentes deverão assinar o respectivo 
termo de posse, lavrado no livro de ata de reuniões do CMTT, 
na primeira reunião ordinária do Conselho realizada após a 
nomeação.

35. Os(as) eleitos(as) que desistirem de participar do 
CMTT por algum motivo ao longo do biênio 2022/2024, serão 
substituídos(as) pelo suplente empossado nos termos do item 
35 deste edital, que passará a ser titular da cadeira respectiva.

36. No caso do item anterior, serão chamados como su-
plentes os candidatos constantes da lista de classificação de 
candidatos final publicada no Diário Oficial do Estado de São 
Paulo (DOC) conforme item 32, cuja ordem deverá observar o 
número de votos obtidos dentro de cada tema e região, e assim 
sucessivamente em caso de novas desistências.

DA COMISSÃO ELEITORAL
37. Fica a cargo da Comissão Eleitoral, designada através 

da Portaria SMT.GAB nº 025, publicada no DOC de 15 de Julho 
de 2021:

37.1. Esclarecimentos acerca das dúvidas surgidas em 
decorrência deste Edital, que deverão ser encaminhadas para o 
endereço eletrônico: cmtt@prefeitura.sp.gov.br;

37.2. Julgamento de recursos;
37.3. Decisão sobre casos omissos ou não previstos neste 

edital; e
37.4. Impugnação da candidatura, caso identificada algu-

ma irregularidade até a data da homologação dos resultados.
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
38. Para os fins previstos na Lei n 15.946/13 e Decreto 

56.021/15, deverá ser considerada a identidade de gênero 
autodeclarada, independente do que constar em documento ou 
registro público.

39. Todas as publicações para fins de divulgação e publi-
cidade mencionadas no presente Edital serão feitas através do 
Diário Oficial da Cidade – DOC e no site do CMTT.

40. Os candidatos inscritos no período de 01/12/2021 a 
13/12/2021 terão suas inscrições mantidas, estando dispen-
sados de promover nova inscrição a partir desta republicação, 
ficando as inscrições, todavia, condicionadas à análise do cum-
primento dos requisitos previstos deste edital.

Anexo I – Formulário de Inscrição
Disponível no site: https://forms.gle/eYdJvEDEe6ouQo-

ENA
(Deverá ser preenchido diretamente no site acima indicado, 

contendo as informações/documentos abaixo)
E-mail:
Nome completo: (campo aberto)
RG / CNH / RNE: (campo aberto + upload de arquivo pdf)
CPF: (campo aberto + upload de arquivo pdf)
Título de Eleitor e certidão atualizada de quitação 

eleitoral: (upload de arquivo pdf)
Gênero: (escolher entre: feminino, masculino, não-binário, 

prefiro não responder)
Raça: (escolher entre: branca, preta, pardo, amarela, in-

dígena)
Você tem alguma deficiência? (escolhe entre: sim, não)
Se sim, qual? (campo aberto)
Você necessita de algum recurso de acessibilidade? 

(campo aberto)
Certidão atualizada de antecedentes criminais: (uplo-

ad de arquivo pdf)
Comprovante de residência: (upload de arquivo pdf)
Foto do candidato: (upload de arquivo jpg com resolução 

200 dpi)
Currículo do candidato: (upload de arquivo pdf – máx. 

3 MB)
Carta de apresentação do candidato e documentos 

que a acompanham: (upload de arquivo pdf)
Vaga a concorrer:
Opção 1 (cascata com todas as opções)
Opção 2 (cascata com todas as opções + nenhuma)
Descrição do candidato para o site (número máximo de 

500 caracteres com espaço)
Para candidatos às vagas de representantes listadas no 

item 9.1, alíneas c) sindicatos dos trabalhadores, d) organiza-
ções não-governamentais – ONGs, h) movimento estudantil 
secundarista, i) movimento estudantil universitário e j) movi-
mentos sociais:

Cópia de seu documento de filiação ou vínculo às 
referidas entidades: (upload de arquivo pdf)

 ATOS ADMINISTRATIVOS

DESPACHOS: LISTA 1033
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO
ENDERECO: AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 7123
6020.2021/0038094-2 - Táxi: ponto de táxi - sinali-

zação
Despacho deferido
Interessado: Marcelo Jurcovichi Peruzin.
Assunto: Ressinalização vertical do Ponto Privativo n.º 941, 

localizado na Rua Humberto I - Subprefeitura de Vila Mariana.
DESPACHO
I - Considerando que o Ponto de Táxi Privativo n.º 941, 

situado na Rua Humberto I, Subprefeitura de Vila Mariana, foi 
ressinalizado conforme projeto Numenc n.º 915-0064/21-5, 
DEFIRO o pedido do interessado.

II - Publique-se, após, arquive-se.
6020.2021/0034795-3 - Táxi: ponto de táxi - criação
Despacho indeferido
Interessado: Jairo Gomes dos Reis.

e) 2 (duas) da Região Central, abrangida pelas Subprefeitu-
ras Sé, Vila Mariana e Mooca.

DAS INSCRIÇÕES
10. Poderão candidatar-se as pessoas físicas, com no mí-

nimo 16 (dezesseis)anos de idade,domiciliadas no Município 
de São Paulo, especificamente na respectiva região da vaga 
pretendida, observado o disposto no subitem 12.6.

11. A inscrição será individual e pessoal, devendo as (os) 
interessadas (os) em disputar a vaga preencherem o formulário 
de inscrição na página do CMTT (https://forms.gle/eYdJvEDE-
e6ouQoENA), conforme descrito no Anexo I desse Edital, das 
10h do dia 23/12/2021 às 20h do dia 09/01/2022, anexando os 
documentos elencados no item 12.

12. As inscrições dos representantes de segmentos da 
sociedade civil a que se refere o inciso II do artigo 4º do Decreto 
54.058/13 realizar-se-ão por via eletrônica, respeitando-se 
os critérios abaixo definidos e mediante a apresentação dos 
seguintes documentos:

12.1. Formulário de inscrição devidamente preenchido;
12.2. Cópia de documento de identificação oficial com foto 

(Carteira de Identidade ? RG, Carteira Nacional de Habilitação – 
CNH ou Registro Nacional de Estrangeiro – RNE), comprovando 
ser o candidato maior de 16 anos;

12.3. CPF, sujeito à verificação de sua regularidade;
12.4. Título de Eleitor e certidão atualizada de quitação 

eleitoral;
12.5. Certidão atualizada de antecedentes criminais. Em 

caso positivo, fica permitido ao interessado o envio de “cer-
tidão de objeto e pé”, ou qualquer outro documento idôneo, 
que comprove estar o mesmo quites com a Justiça Criminal 
Estadual;

12.6. Documento que comprove domicílio do candidato no 
Município de São Paulo, expedido nos últimos 3 (três) meses 
(contas de concessionárias de serviço público, tais como: água, 
luz, telefone, ou contas de empresa de telefonia, correspon-
dência emitidas pelo Poder Público, tais como: Receita Federal, 
INSS, Poder Judiciário, Secretarias Estaduais e Municipais, 
DETRAN, DSV, DER, ou, ainda, na impossibilidade destes, cópia 
de contrato de locação ou carnê de IPTU. No caso de constar no 
aludido comprovante, porém, o nome de outra pessoa da famí-
lia, o interessado deverá fazer comprovação de parentesco por 
documento hábil, como a certidão de casamento, certidão de 
nascimento, carteira de identidade ou, então, carteira emitida 
por órgão de classe);

12.7. Foto do candidato com resolução 200 dpi em formato 
jpg;

12.8. Currículo de até 2 páginas A4 em formato pdf com 
tamanho máximo de 3 MB contendo as principais ações realiza-
das, propostas relacionadas ao tema ou região de candidatura, 
que serão posteriormente disponibilizados no site do CMTT 
juntamente com o número da candidatura;

13. Carta de Apresentação elaborada por entidades priva-
das, associações, fundações ou movimento social, institucio-
nalizados ou não, mas reconhecidamente atuante no tema e 
sediados na cidade de São Paulo contendo nome e CPF do (a) 
candidato (a), e demonstrando a atuação da entidade no tema 
por meio publicações, ações, links ou participações em eventos 
e reuniões. São considerados inelegíveis:

13.1. os membros integrantes da Comissão Eleitoral;
13.2. os atuais membros do CMTT que já tiverem sido elei-

tos para vagas por 02 (dois) mandatos consecutivos;
13.3. funcionários e empregados da administração direta e 

indireta da Prefeitura de São Paulo.
14. A composição do CMTT deverá conter, no mínimo, 50% 

(cinquenta por cento) de mulheres em cada um de seus seg-
mentos, em observância à Lei nº 15.946/2013, regulamentada 
pelo Decreto nº 56.021/2015.

15. Caso não haja inscrição de 50% (cinquenta por cento) 
de mulheres em cada um dos segmentos, será prorrogado o 
prazo por mais 15 (quinze) dias para novas inscrições, até no 
máximo às 20h do dia 02/02/2022.

16. Os membros titulares e primeiros suplentes serão 
contabilizados separadamente de forma que as mulheres com-
ponham o mínimo de 50% (cinquenta por cento) do total de 
titulares e o mínimo de 50% do total dos primeiros suplentes. 
Caso não haja número suficiente de mulheres eleitas ou indica-
das para o preenchimento das suplências, as vagas remanes-
centes serão revertidas para o outro gênero, não se aplicando o 
disposto no item anterior.

17. Cada segmento deverá observar o mínimo de 50% 
(cinquenta por cento) de mulheres e no caso de segmentos que 
dispõem de uma única vaga, se o titular for homem, a suplência 
deverá ser ocupada por mulher.

18. Os interessados poderão candidatar-se a, no máximo, 2 
(duas) vagas diferentes, podendo eleger-se, no entanto, a ape-
nas a uma delas, devendo o candidato declarar sua preferência 
no ato da inscrição.

19. É livre às entidades privadas ofertar carta de apresenta-
ção para mais de um(a) candidato(a).A documentação enviada 
pelo(a) candidato(a) será analisada pela Comissão Eleitoral nos 
termos do item 12 do presente edital, a qual dará parecer de 
deferimento ou indeferimento no prazo de até 02 (dois) dias, 
publicando o seu resultado do Diário Oficial da Cidade de São 
Paulo (DOC), ficando todos os documentos fornecidos pelo 
titular devidamente arquivados e sob a custódia exclusiva da 
Secretaria Executiva do CMTT, observadas as diretrizes e prazos 
contidos na Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, a 
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD.

20. Da decisão que indeferir a inscrição, caberá recurso 
dirigido à Comissão Eleitoral, no prazo de 2 (dois) dias a contar 
da publicação do resultado das inscrições.

21. O resultado da análise de recursos interpostos perante 
a Comissão Eleitoral será divulgado em 1 (um) dia, mediante 
publicação da lista definitiva com nomes dos (as) candidatos 
(as) e respectivos números sequenciais por ordem alfabética no 
Diário Oficial da Cidade de São Paulo (DOC).

DOS(AS) ELEITORES(AS) 
22. É livre a votação aos maiores de 16 (dezesseis) anos, 

devendo o eleitor(a) apresentar comprovante de cadastro 
de pessoa física - CPF ou documento oficial de identificação, 
com foto (por exemplo: Carteira de Identidade - RG, Carteira 
Nacional de Habilitação, Registro Nacional de Estrangeiro – 
RNE), seguindo as orientações do presente edital e do site do 
CMTT (https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/mo-
bilidade/participacao_social/conselhos_e_orgaos_colegiados/
conselho_1/).

23. Aos eleitores será permitido votar em todas as vagas 
disponíveis, havendo sempre a opção de voto branco e nulo, 
quando lhe convenha.

DA VOTAÇÃO, APURAÇÃO E ACLAMAÇÃO DOS RESUL-
TADOS

24. A votação ocorrerá na data, horário e local estabelecido 
nos itens 6, 7 e 8;

25. O voto será secreto.
26. Encerrado o período de votação, a Comissão Eleitoral 

procederá a apuração dos votos no dia 18/02/2022, consideran-
do ao disposto nos itens 14 à 17 deste Edital, em atendimento 
à Lei nº 15.946/2013, e anotará em ata o resultado.

27. A apuração a ser realizada pela Comissão Eleitoral po-
derá ser acompanhada por qualquer cidadão por meio de link 
de acesso a ser disponibilizado na página do CMTT.

28. Considerando-se o caráter social e participativo do 
CMTT, em caso de empate entre candidatos que, eventualmen-
te, obtenham a mesma quantidade de votos que não possa ser 
solucionado com o atendimento à Lei nº 15.946/2013, serão 
levados em consideração critérios sociais relacionados à raça/
cor, deficiência e idade, nesta ordem. Tais premissas estão 
consignadas no Programa de Metas 2020-2024 da Prefeitura de 

da quantia de R$ 16.629,89 (dezesseis mil seiscentos e vinte e 
nove reais e oitenta e nove centavos), a ser atualizada a partir 
da data da requisição até o efetivo pagamento, aplicando-se os 
devidos descontos previdenciários."II – PUBLIQUE-SE. Após a 
Seção Técnica de Contabilidade para as providências.

 PROCESSO 6021.2021/0060817-5  INTERESSA-
DO: José Augusto Menezes.ASSUNTO: Ação Coletiva n° 
0615472-52.2008.8.26.0053?. Cumprimento n° 0032148-
70.2021.8.26.0053 . 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca 
de São Paulo. Conversão dos vencimentos de março de 1.994 
para URV, com pagamento de valores pretéritos. Procedência 
nos autos da Ação Coletiva. Trânsito em julgado. Execução 
individual. Exequente não incluído em lista de beneficiários da 
execução coletiva. Não localização de litispendência. Possibili-
dade de adoção dos procedimentos tendentes ao cumprimento 
da obrigação de fazer.DESPACHO:I - À vista dos elementos 
constantes no presente processo, em cumprimento à obrigação 
de fazer, julgado definitivo, da 1ª Vara de Fazenda Pública 
da Comarca de São Paulo, processo judicial n.º 0615472-
52.2008.8.26.0053?, DETERMINO o fiel cumprimento da obri-
gação de fazer, consoante os itens "1" ao "10" constantes na 
manifestação da d. Procuradoria Geral do Município (SEI n.º 
056533367);II - Ato contínuo à Departamento de Administra-
ção e Finanças/Seção de Recursos Humanos, para o integral 
cumprimento da obrigação de fazer, observado o prazo judicial. 
Posteriormente, o processo deverá retornar à Assessoria Jurídi-
ca, até o dia 03/01/2022, IMPRETERIVELMENTE, instruídos com 
os documentos necessários, para comunicação ao MM. Juiz;III - 
P U B L I Q U E - S E.

 DEPARTAMENTO  DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS

 APROVAÇÃO DE ADIANTAMENTO BANCÁRIO
Nos termos do disposto no artigo 16 do Decreto 48.592 

de 06 de
agosto de 2007, APROVO a prestação de contas dos
processos de Adiantamentos referente ao período de 

09/2021 a .
Nº Processo Nome Valor
6410.2021/0009829-5 Marcelo Rodrigues dos Santos RF-2603/2 R$ 3.000,00

APROVAR as contas apresentadas pelo(a) Sr.(a) MARCELO 
RODRIGUES DOS SANTOS, correspondente ao mês de SETEM-
BRO/2021, conforme nota de empenho nº 386/2019 no valor de 
R$ 3.000,00 (Três mil reais), cuja execução apresentou despesas 
pagas no total de R$ 2.781,00 (dois mil setessentos e oitenta 
e um), restando saldo no valor de R$ R$ 219,00 (duzentos e 
dezenove reais) recolhidos conforme guia de recolhimento SEI 
051338852, nos termos expostos pela Seção Técnica de Conta-
bilidade 054329645.

 MOBILIDADE E TRÂNSITO
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 REABERTURA DE PRAZO DAS ELEIÇÕES DOS 
REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL NO 
CONSELHO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANS-
PORTE – CMTT- 2022/2024

A Comissão Eleitoral constituída pela Portaria SMT.GAB nº 
25/SMT/2021, publicada no DOC de 15 de julho de 2021, faz 
saber que estarão reabertas as inscrições para o cadastramento 
de representantes de segmentos da sociedade civil interessados 
em candidatarem-se à composição do Conselho Municipal de 
Trânsito e Transporte - CMTT, de acordo com as disposições 
deste edital.

O presente edital disciplina apenas o processo eleitoral 
para preenchimento das 21 (vinte e uma) vagas eletivas por 
membros da sociedade civil, previstos no inciso II do artigo 
4º do Decreto nº 54.058/13, e seus respectivos suplentes, que 
representem os segmentos temáticos e regionais do Conselho 
Municipal de Trânsito e Transporte - CMTT.

1. O CMTT, criado pelo Decreto 54.058, de 1º de julho 
de 2013, e alterado pelos Decretos nº 56.995/2016 e nº 
60.448/2021, é constituído de forma tripartite e paritária, 
formado por três bancadas a saber: representantes dos órgãos 
municipais; operadores dos serviços de transportes; e da socie-
dade civil. Cada bancada é composta por 21 (vinte e um) repre-
sentantes, totalizando 63 (sessenta e três) membros.

2. O presente edital disciplina o processo eleitoral para pre-
enchimento das 21 (vinte e uma) vagas eletivas por membros 
da sociedade civil, previstos no inciso II do artigo 4º do Decreto 
nº 54.058/13, que representem os segmentos temáticos e re-
gionais do Conselho Municipal de Trânsito e Transporte - CMTT.

3. A cada Conselheiro titular corresponderá suplentes 
ordenados segundo o número de votos obtidos no processo 
eleitoral.

4. O mandato dos membros do Conselho indicados ou 
eleitos será de (02) dois anos, eleitos em votação direta, sendo 
permitida uma reeleição aos representantes da sociedade civil.

5. Ao final do processo eleitoral, os Conselheiros nomeados 
e respectivos suplentes deverão assinar o respectivo termo de 
posse, lavrado no livro de ata de suas reuniões, na primeira 
reunião ordinária do Conselho realizada após a nomeação.

6. Em virtude da situação de emergência na cidade de São 
Paulo decorrente da pandemia do coronavírus, que constitui 
impedimento à realização de eventos coletivos presenciais, as 
eleições acontecerão em formato on-line, no site do CMTT, que 
poderá ser acessado através do link: https://www.prefeitura.
sp.gov.br/cidade/secretarias/mobilidade/participacao_social/
conselhos_e_orgaos_colegiados/conselho_1/, observando as 
diretrizes contidas nos Decretos 60.118/2021 e 60.690/2021.

7. A SMT disponibilizará computadores conectados à in-
ternet para utilização de eleitores em locais com acessibilidade 
física e digital a serem divulgados na página do CMTT e nas 
redes sociais da Prefeitura.

8. As eleições serão realizadas das 00h00 do dia 
16/02/2022 às 23h59 do dia 17/02/2022.

DAS VAGAS
9. As inscrições poderão ser realizadas para as seguintes 

vagas:
9.1. Eixo temático:
a) 1 (uma) do meio ambiente e saúde;
b) 1 (uma) da juventude;
c) 1 (uma) dos sindicatos dos trabalhadores;
d) 1 (uma) das organizações da sociedade civil - OSC;
e) 1 (uma) dos ciclistas;
f) 1 (uma) das pessoas com deficiência;
g) 1 (uma) dos idosos;
h) 1 (uma) do movimento estudantil secundarista;
i) 1 (uma) do movimento estudantil universitário;
j) 1 (uma) dos movimentos sociais;
k) 1 (uma) da mobilidade a pé;
9.2. Eixo Regional:
a) 2 (duas) da Região Norte, abrangida pelas Subprefeitu-

ras Perus, Pirituba, Freguesia do Ó, Casa Verde, Jaçanã, Santana 
e Vila Maria;

b) 2 (duas) da Região Sul, abrangida pelas Subprefeituras 
Campo Limpo, Santo Amaro, Jabaquara, M’Boi Mirim, Capela do 
Socorro, Cidade Ademar, Parelheiros e Ipiranga;

c) 2 (duas) da Região Leste, abrangida pelas Subprefeituras 
Vila Prudente; Aricanduva, Penha, Ermelino Matarazzo, São 
Miguel, Itaim Paulista, Itaquera, Guaianazes, Sapopemba, São 
Mateus e Cidade Tiradentes;

d) 2 (duas) da Região Oeste, abrangida pelas Subprefeitu-
ras Butantã, Pinheiros e Lapa;

pagamento sejam efetuados, procedendo com o cadastramento 
no SCCP e encaminhamento dos autos à unidade responsável 
pelo acompanhamento da ação;IV – PUBLIQUE-SE para os 
devidos fins e efeitos.

 Processo Eletrônico n.º 6021.2021/0057270-7 Cre-
dor: Izaque Gomes Barboza, inscrito no CPF/MF sob o n.º 
049.998.708-00 Assunto: Execução individual de valores 
pretéritos decorrentes do recálculo Adicional de Insalubri-
dade determinado nos autos da Ação Coletiva n.° 0010070-
05.2009.8.26.0053. Cumprimento de sentença n° 1005852-
91.2021.8.26.0053. 9ª Vara de Fazenda Pública da Comarca 
de São Paulo. Referência: Ofícios/no/TJESP/2021 Número de 
ordem: RPV 7639/2021 DESPACHO: I - À vista do contido no 
presente processo, em especial a manifestação da Procuradoria 
Geral do Município (SEI n.º 056350449) e da Assessoria Jurídica 
desta Autarquia (SEI n.º 056625570), que adoto como razão de 
decidir, fundamentada nos artigos 8º e 9º da Portaria da PGM 
n.º 50/2019, AUTORIZO o pagamento da Requisição de Pequeno 
Valor n.º 7639/2021, Ofício s/no/TJESP/2021, referente ao cum-
primento de sentença sob o n.º 1005852-91.2021.8.26.0053, 
que tramita pela 9ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de 
São Paulo, estando o presente revisado e em termos para 
pagamento;II – DETERMINO o pagamento a Izaque Gomes Bar-
boza, inscrito no CPF/MF sob o n.º 049.998.708-00 da quantia 
de R$ 23.784,67 (vinte e três mil setecentos e oitenta e quatro 
reais e sessenta e sete centavos), a ser atualizada a partir da 
data da requisição até o efetivo pagamento, aplicando-se os 
descontos previdenciários devidos;III – Encaminhe-se à Seção 
Técnica de Contabilidade para que todos os procedimentos 
necessários ao pagamento sejam efetuados, procedendo com o 
cadastramento no SCCP e encaminhamento dos autos à unida-
de responsável pelo acompanhamento da ação;IV – PUBLIQUE-
-SE para os devidos fins e efeitos.

PROCESSO SEI N.º 6021.2021/0061723-9 INTERES-
SADO: ELCIO MARTINS COSTA.ASSUNTO: Ação Coletiva n° 
0010070-05.2009.8.26.0053?. Cumprimento n° 1067043-
40.2021.8.26.0053????. 9ª Vara de Fazenda Pública da Co-
marca de São Paulo. Pedido de alteração da base de cálculo 
do Adicional de Insalubridade. Procedência nos autos da Ação 
Coletiva. Trânsito em julgado. Execução individual definitiva. 
Apresentação de conta de liquidação. Necessidade de prévio 
cumprimento da obrigação de fazer.?DESPACHO: I - À vista 
dos elementos constantes no presente processo, em cumpri-
mento à obrigação de fazer, julgado definitivo, da 9ª Vara de 
Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, processo judicial 
n.º 0010070-05.2009.8.26.0053?, DETERMINO o fiel cumpri-
mento da obrigação de fazer, consoante os itens "1" ao "6" 
constantes na manifestação da d. Procuradoria Geral do Muni-
cípio (SEI n.º 056553323);II - Ato contínuo à Departamento de 
Administração e Finanças/Seção de Recursos Humanos, para o 
integral cumprimento da obrigação de fazer, observado o prazo 
judicial. Posteriormente, o processo deverá retornar à Assessoria 
Jurídica, até o dia 05.01.2022, IMPRETERIVELMENTE, instruídos 
com os documentos necessários, para comunicação ao MM. 
Juiz;III - P U B L I Q U E - S E.

 Processo Eletrônico n.º 6021.2021/0056030-0 Inte-
ressados: Joao Nunes Viana, José Lopes de Lima, Luis Felipe 
Pereira Barlotti, Marcos Saraiva Passos, Valdir Vieira de Campos, 
Marcos Arruda do Nascimento e Milton Cesar da Silva. Assun-
to: Execução individual de valores pretéritos decorrentes do 
recálculo Adicional de Insalubridade determinado nos autos da 
Ação Coletiva n° 0010070-05.2009.8.26.0053. Cumprimento 
de Sentença n.° 0005447-72.2021.8.26.0053. 9ª Vara de Fa-
zenda Pública da Comarca de São Paulo. Referência: Ofícios/
no/TJESP/2021 Número de ordem: RPV 7625/2021 DESPACHO: 
I - À vista do contido no presente processo, em especial a 
manifestação da Procuradoria Geral do Município (SEI n.º 
056351409) e da Assessoria Jurídica desta Autarquia (SEI n.º 
056629415), que adoto como razão de decidir, fundamentada 
nos artigos 8º e 9º da Portaria da PGM n.º 50/2019, AUTORIZO 
o pagamento da Requisição de Pequeno Valor n.º 7625/2021, 
Ofício s/no/TJESP/2021, referente ao cumprimento de sentença 
sob o n.º 0005447-72.2021.8.26.0053, que tramita pela 9ª Vara 
de Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, estando o pre-
sente revisado e em termos para pagamento;II – DETERMINO 
o pagamento a Joao Nunes Viana, inscrito no CPF/MF sob o 
n.º 082.537.498-72, da quantia de R$ 23.241,97 (vinte e três 
mil duzentos e quarenta e um reais e noventa e sete centavos); 
José Lopes de Lima, inscrito no CPF/MF sob o n.º 085.425.078-
60, da quantia de R$ 19.314, 11 (dezenove mil trezentos e 
quartoze reais e onze centavos); Luis Felipe Pereira Barlotti, 
inscrito no CPF/MF sob o n° 387.080.478-55, da quantia de 
R$ 13.001,04 (treze mil um real e quatro centavos);? Marcos 
Saraiva Passos, inscrito no CPF/MF sob o n° 591.911.632-34, 
da quantia de R$ 10.405,50?? (dez mil quatrocentos e cinco 
reais e cinquenta centavos); Valdir Vieira de Campos, inscrito no 
CPF/MF sob o n° 050.200.318-95, da quantia de R$ 16.441,56 
(dezesseis mil quatrocentos e quarenta e um reais e cinquenta 
e seis centavos); Milton Cesar da Silva, inscrito no CPF/MF sob 
o n° 279.097.668-66, da quantia de R$ 23.784,67 (vinte e três 
mil setecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e sete centa-
vos), ?a serem atualizadas a partir da data-base de 05/08/2021 
até o efetivo pagamento;III – Encaminhe-se à Seção Técnica de 
Contabilidade para que todos os procedimentos necessários ao 
pagamento sejam efetuados, procedendo com o cadastramento 
no SCCP e encaminhamento dos autos à unidade responsável 
pelo acompanhamento da ação;IV - PUBLIQUE-SE para os 
devidos fins e efeitos.

 Processo: 6410.2021/0013502-6 Interessado: Serviço 
Funerário do Município de São Paulo.Assunto: Pedido de 
reembolso de danos havidos nos veículos locados à Au-
tarquia pela empresa Compact Car.D E S PA CH O:I – À vista 
do noticiado no presente processo e observada à solicitação do 
Departamento Técnico de Cemitérios (056508060), da Seção 
Técnica de Contabilidade (056649801), bem como parecer da 
Assessoria Jurídica (056666361), de acordo com a cláusula 
contratual 8.11 do Termo nº 48/SFMSP/2017, AUTORIZO o 
pagamento a título de ressarcimento para empresa COMPACT 
CAR COMÉRCIO E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS ESPECIAIS EIRELI, 
inscrita no CNPJ sob o nº 10.860.214/0001-91, no valor total 
de R$ 4.321,91 (quatro mil trezentos e vinte e um reais e 
noventa e um centavos).II – AUTORIZO o empenhamento dos 
recursos necessários ao atendimento das despesas, onerando e 
respeitando a dotação nº 04.10.15.452.3011.8503.3.3.90.30.00
.06, no importe de R$ 4.321,91 (quatro mil trezentos e vinte e 
um reais e noventa e um centavos), conforme nota de reserva 
nº 1233/2021 056649732.III - A seguir, encaminhe-se a Seção 
Técnica de Contabilidade para as providências de emissão de 
Nota de Empenho.IV – PUBLIQUE – SE

 Processo Eletrônico n.º 6021.2021/0050649-6 Cre-
dor: Valdecir Batista Barça, inscrito no CPF/MF sob o n.º 
073.513.388-33 Assunto: Recálculo de Quinquênio. RPV. Proces-
so principal n.º 0007414-36.2013.8.26.0053?. Cumprimento de 
Sentença n.° 1045233- 09.2021.8.26.0053. 8ª Vara da Fazenda 
Pública da Comarca de São Paulo?.Referência: Ofício s/no/
TJESP/2021 Número de ordem: RPV 6886/2021 Assunto: Rerrati-
ficação.DESPACHO:I – À vista dos elementos constantes no pre-
sente processo em especial a manifestação da Seção Técnica de 
Contabilidade (SEI n.º 056599266) e da Assessoria Jurídica (SEI 
n.º 056628951), que acolho, RETIRRATIFICO o Despacho carre-
ado ao doc. SEI n.º 054146129, publicado no D.O.C. em 29 de 
outubro de 2021 (SEI n.º 054206977), a fim de corrigir o valor a 
ser pago através da Requisição de Pequeno Valor, onde se lê:"II 
– DETERMINO o pagamento a Valdecir Batista Barça, inscrito no 
CPF/MF sob o n.º 073.513.388-33, da quantia de R$ 14.800,80 
(quatorze mil e oitocentos reais e oitenta centavos), a ser 
atualizada a partir da data-base de 30/06/2021 até o efetivo 
pagamento;" Leia-se: "II – DETERMINO o pagamento a Valdecir 
Batista Barça, inscrito no CPF/MF sob o n.º 073.513.388-33, 
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