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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL
GABINETE DO SUPERINTENDENTE
DESPACHOS
ATA N.º 03/2015 – 3ª Sessão Ordinária
Aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e
quinze, realizou-se na sede do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO - IPREM, a 3ª Sessão Ordinária
do Egrégio Conselho Fiscal sob a Presidência da Conselheira
Sônia Maria de Mello e com a presença dos Conselheiros:
Aléssio Barbosa Júnior, Eni Pereira de Souza, Euclides Augusto
de Queiroz Esteves e Zilma Ferreira dos Santos para analisar e
deliberar a seguinte pauta: 01. Comunicação dos Conselheiros:
a) O Conselho considera justificada a ausência do Conselheiro
Agnaldo dos Santos Galvão, que esta de férias e Ana Clara
Lopes, que ainda se encontra de licença médica; 02. Pauta da
sessão: a) Posse da Conselheira Eni Pereira de Souza; b) Análise
dos balancetes dos meses de agosto, setembro e outubro de
2014; c) Revisão e aprovação do Regimento Interno do Conselho Fiscal do IPREM-SP; 03. Tratativas da reunião: a) Tomou
posse como Conselheira Suplente a Sra. Eni Pereira de Souza
representante do segmento Educação; b) Foram analisados os
balancetes de agosto a outubro de 2014 e recomendamos que
seja melhorada a apresentação dos demonstrativos e análises
contábeis. Ainda, reiteramos quanto à necessidade de adoção
de medidas pelo IPREM em conjunto com SEMPLA, visando
amenizar o déficit previdenciário; c) Foi revisado o Regimento
Interno do Conselho Fiscal do IPREM-SP e aprovado segue
para publicação. 04. Suplentes: Compareceram a Sra. Maria
Inês Armando e o Sr. Viriato Antão Gonçalves Trancoso, como
convidados. 05. Agendamento para as próximas sessões: 24 de
fevereiro de 2015, 10 e 24 de março de 2015, 14 e 28 de abril
de 2015, 12 e 26 de maio de 2015, 09 e 23 de junho de 2015,
às 09h. Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se a Sessão
da qual eu, Leandro Corrêa Barbosa, Secretário, digitei e assino
com os membros presentes do Conselho.

BENEFÍCIOS
DIVISÃO DE BENEFÍCIOS
INSCRIÇÃO DE PENSIONISTAS – DEFERIDOS
1- 2014-0.003.367-1 - Maria Selma Costa Andrade - À vista das informações, relatório conclusivo da Seção
de Assistência Social, e com base no inc. I, do art. 2°, da Lei
n°15.080/2009, DEFIRO o pedido de fls.01 , pagando-se a pensão na forma prevista no art. 12, V, do mesmo diploma legal.
2014-0.317.201-0 - Rita Rezende da Silva
2014-0.344.593-8 - Hilma Baratella Lopes
2014-0.347.923-9 - Cleonora de Carvalho
- À vista das informações, e com base no inc. I, do art. 2°,
da Lei n°15.080/2009, DEFIRO o pedido de fls.01 , pagando-se a
pensão na forma prevista no art. 12, I, do mesmo diploma legal.
2013-0.223.635-7 - Cecilia Santana Bispo - À vista das
informações, relatório da Seção de Assistência Social, e com
base no inc. I do art. 2º da Lei 15.080/2009, DEFIRO o pedido de
fls. 01, pagando-se a pensão na forma prevista no art. 12, IV do
mesmo diploma legal.
2014-0.334.325-6 - Ana Claudia Sampaio Messias
Pedro Augusto Sampaio Messias Ribeiro
João Gabriel Sampaio Messias - À vista das informações,
documentos apresentados, e com base no inc. I, do art. 2°, da
Lei n°15.080/2009, DEFIRO o pedido de fls.02 e 03 , pagando-se
a pensão na forma prevista no art. 12, V, do mesmo diploma legal. Congele-se a cota parte porventura cabente a Ana Claudia
Sampaio Messias, até complementação da instrução.
2014-0.343.039-6 - Maria Eduarda Fernandes Barbosa
2- Camila Loudares Borges - À vista das informações, documentos apresentados, Orientação de Serviço
01/2012 – IPREM/SUP, e com base no inc. I, do art. 2º, da Lei
n°15.080/2009, DEFIRO o pedido de fls.28 , pagando-se a pensão na forma prevista no art. 12, V, do mesmo diploma legal.
3- À vista das informações, e com base no inc. I, do art. 2º,
da Lei n°15.080/2009, DEFIRO o pedido de fls.01 , pagando-se a
pensão na forma prevista no art. 12, V, do mesmo diploma legal.
2014-0.344.491-5 - Maria Batista de Sousa Silva
4-Sonia Regina Franco da Silva - À vista das informações, e com base no inc. I, do art. 2°, da Lei n°15.080/2009,
DEFIRO o pedido de fls.01 , pagando-se a pensão na forma
prevista no art. 12, VI, do mesmo diploma legal.
Congele-se a cota parte porventura cabente a Sonia Regina
Franco da Silva , até manifestação ou pelo prazo de 90 dias..

NEGÓCIOS JURÍDICOS
GABINETE DO SECRETÁRIO
SISTEMA MUNICIPAL DE PROCESSOS - SIMPROC DESPACHOS: LISTA 2015-2-028
DEPARTAMENTO FISCAL
ENDERECO: RUA MARIA PAULA, 136 SALA 116
PROCESSOS DA UNIDADE SNJ/FISC/AJ
2015-0.031.729-9 ELIANE CARVALHO DO NASCIMENTO
DEFERIDO
NO USO DA COMPETENCIA QUE ME CONFERE O ARTIGO
24, INCISO VI, DO DECRETO MUNICIPAL 27.321/88 E A VISTA
DA MANIFESTACAO DA ASSISTENCIA JURIDICA DESTE DEPARTAMENTO E DEMAIS ELEMENTOS CONSTANTES DO PRESENTE
E NOS TERMOS DOS DECRETOS MUNICIPAIS 50.691/2009 E
51.714/2010, AUTORIZO A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA
COM EFEITOS DE NEGATIVA.
2015-0.031.735-3 ELIANE CARVALHO DO NASCIMENTO
DEFERIDO
NO USO DA COMPETENCIA QUE ME CONFERE O ARTIGO
24, INCISO VI, DO DECRETO MUNICIPAL 27.321/88 E A VISTA
DA MANIFESTACAO DA ASSISTENCIA JURIDICA DESTE DEPARTAMENTO E DEMAIS ELEMENTOS CONSTANTES DO PRESENTE
E NOS TERMOS DOS DECRETOS MUNICIPAIS 50.691/2009 E
51.714/2010, AUTORIZO A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA
COM EFEITOS DE NEGATIVA.
2015-0.036.018-6 FJPN FUNDACAO JOSE DE PAIVA NETO
DEFERIDO
NO USO DA COMPETENCIA QUE ME CONFERE O ARTIGO
24, INCISO VI, DO DECRETO MUNICIPAL 27.321/88 E A VISTA
DA MANIFESTACAO DA ASSISTENCIA JURIDICA DESTE DEPARTAMENTO E DEMAIS ELEMENTOS CONSTANTES DO PRESENTE
E NOS TERMOS DOS DECRETOS MUNICIPAIS 50.691/2009 E
51.714/2010, AUTORIZO A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA
COM EFEITOS DE NEGATIVA.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CHEFE DE GABINETE
LINHA DE ATENDIMENTO DIRETO: 3396-1653
DESPACHOS DO CHEFE DE GABINETE
2015-0.012.019-3 – DEMAP - ADIANTAMENTO – Diante
dos elementos que instruem o presente, e da competência
estabelecida na Portaria n.º 006/2014 - SNJ.G. - AUTORIZO a
emissão de Nota de Empenho, onerando a dotação 21.15.02.
122.3024.2100.3.3.90.39.00., do orçamento vigente, no valor
de R$ 200,00 (duzentos reais), para fazer face às despesas
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administrativas no âmbito do Departamento de Defesa do Meio
Ambiente e do Patrimônio, referente ao mês de FEVEREIRO de
2015, com fundamento no art. 2º, inc. I, II e III da Lei Municipal
n.º 10.513/88 e art. 1º, 2º e 5º do Decreto n.º 48.592/2007 e
Portaria n.º 151/2012, em nome de EDNA APARECIDA GRANDIZOLLI, inscrita no CPF (MF) 786.824.368-68 e R.F. 734.480.5.00.
2015-0.012.025-8 – DESAP - ADIANTAMENTO – Diante
dos elementos que instruem o presente, e da competência estabelecida na Portaria n.º 006/2014 - SNJ.G. - AUTORIZO a emissão de Nota de Empenho, onerando a dotação 21.15.02.122.3
024.2100.3.3.90.39.00., do orçamento vigente, no valor de R$
400,00( quatrocentos reais), para fazer face às despesas administrativas no âmbito do Departamento de Desapropriações, referente ao mês de FEVEREIRO de 2015, com fundamento no art.
2º, inc. I, II e III da Lei Municipal n.º 10.513/88 e art. 1º, 2º e 5º
do Decreto n.º 48.592/2007 e Portaria n.º 151/2012, em nome
de IRACEMA MARQUES, inscrita no CPF (MF) 956.838.528-20
e R.F. 700.308.1.
2015-0.012.028-2 – FISC - ADIANTAMENTO – Diante
dos elementos que instruem o presente, e da competência
estabelecida na Portaria n.º 006/2014 - SNJ.G. - AUTORIZO
a emissão de Nota de Empenho, onerando a dotação 21.15
.02.122.3024.2100.3.3.90.39.00., do orçamento vigente, no
valor de R$ 1.000,00 ( mil reais), para fazer face às despesas
administrativas no âmbito do Departamento Fiscal, referente
ao mês de FEVEREIRO de 2015, com fundamento no art. 2º,
inc. I, II e III da Lei Municipal n.º 10.513/88 e art. 1º, 2º e 5º do
Decreto n.º 48.592/2007 e Portaria n.º 151/2012, em nome de
NADJA ARAUJO REIS, inscrita no CPF (MF) 164.811.508-09 e
R.F. 649.164.2.00.
2015-0.012.032-0 – JUD - ADIANTAMENTO – Diante dos
elementos que instruem o presente, e da competência estabelecida na Portaria n.º 006/2014 - SNJ.G. - AUTORIZO a emissão
de Nota de Empenho, onerando a dotação 21.15.02.122.3024.2
100.3.3.90.39.00., do orçamento vigente, no valor de R$ 800,00
(oitocentos reais), para fazer face às despesas administrativas
no âmbito do Departamento Judicial, referente ao mês de
FEVEREIRO de 2015, com fundamento no art. 2º, inc. I, II e III
da Lei Municipal n.º 10.513/88 e art. 1º, 2º e 5º do Decreto n.º
48.592/2007 e Portaria n.º 151/2012, em nome de LUZIA APARECIDA TEIXEIRA PERES, inscrita no CPF (MF) 101.883.258-08
e R.F. 605.735.7/2.
2015-0.012.042-8 – PGM - ADIANTAMENTO – 1.Diante
dos elementos que instruem o presente, e da competência
estabelecida na Portaria n.º 006/2014 - SNJ.G. - AUTORIZO a
emissão de Nota de Empenho, onerando a dotação 21.15.02.
122.3024.2100.3.3.90.39.00., do orçamento vigente, no valor
de R$ 350,00 ( trezentos e cinqüenta reais), para fazer face
às despesas administrativas no âmbito do Posto Avançado de
Serviços da Procuradoria Geral do Município em Brasília/DF, referente ao mês de FEVEREIRO de 2015, com fundamento no art.
2º, inc. I, II e III da Lei Municipal n.º 10.513/88 e art. 1º, 2º e 5º
do Decreto n.º 48.592/2007 e Portaria n.º 151/2012, em nome
de SIMONE ANDRÉA BARCELOS COUTINHO, inscrita no CPF
(MF) 111.731.408-16 e R.F. 696.766.3.00. - 2. Fica previamente
autorizado o saque do valor integral deste adiantamento por
sua responsável, considerando-se o previsto no subitem 3.1.6.1
da Portaria SF nº 151/12.
2015-0.012.086-0 – PROCED - ADIANTAMENTO – Diante
dos elementos que instruem o presente, e da competência estabelecida na Portaria n.º 006/2014 - SNJ.G. - AUTORIZO a emissão de Nota de Empenho, onerando a dotação 21.15.02.122.3
024.2100.3.3.90.39.00., do orçamento vigente, no valor de R$
100,00 (cem reais), para fazer face às despesas administrativas
no âmbito do Departamento de Procedimentos Disciplinares,
referente ao mês de FEVEREIRO de 2015, com fundamento no
art. 2º, inc. I, II e III da Lei Municipal n.º 10.513/88 e art. 1º, 2º
e 5º do Decreto n.º 48.592/2007 e Portaria n.º 151/2012, em
nome de CLAUDIA BRAJÃO PENA QUIRINO, inscrita no CPF
(MF) 348.822.558-55 e R.F. 784.006.3/1.
2015-0.012.036-3 – PGM - ADIANTAMENTO – Diante
dos elementos que instruem o presente, e da competência
estabelecida na Portaria n.º 006/2014 - SNJ.G. - AUTORIZO
a emissão de Nota de Empenho, onerando a dotação 21.15
.02.122.3024.2100.3.3.90.39.00., do orçamento vigente, no
valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), para fazer face
às despesas administrativas no âmbito do Departamento de
Procedimentos Disciplinares, referente ao mês de FEVEREIRO de
2015, com fundamento no art. 2º, inc. I, II e III da Lei Municipal
n.º 10.513/88 e art. 1º, 2º e 5º do Decreto n.º 48.592/2007 e
Portaria n.º 151/2012, em nome de ROSELI APARECIDA DOS
SANTOS SAKIHARA, inscrita no CPF (MF) 064.141.778-06 e R.F.
547.663.1.00.
2015-0.012.053-3 – DEMAP - ADIANTAMENTO – Diante
dos elementos que instruem o presente, e da competência
estabelecida na Portaria n.º 006/2014 - SNJ.G. - AUTORIZO a
emissão de Nota de Empenho, onerando a dotação 21.15.02.0
62.3024.4817.3.3.90.39.00., do orçamento vigente, no valor de
R$ 1.333,33 (mil e trezentos e trinta e três reais e trinta e três
centavos), para fazer face às despesas de caráter indispensável
ao andamento de medidas judiciais no âmbito do Departamento de Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio, referente aos
meses de FEVEREIRO E MARÇO de 2015, com fundamento no
art. 2º, inciso VIII da Lei Municipal n.º 10.513/88 e art. 1º, 2º e
11º do Decreto n.º 48.592/07 e Portaria 151/2012, em nome de
JERRY JACKSON FEITOSA, inscrito no CPF (MF) 057.249.228-60
e R.F. 620.076.1.00.
2015-0.012.057-6 – DESAP - ADIANTAMENTO – Diante
dos elementos que instruem o presente, e da competência
estabelecida na Portaria n.º 006/2014 - SNJ.G. - AUTORIZO a
emissão de Nota de Empenho, onerando a dotação 21.15.02.
062.3024.4817.3.3.90.39.00., do orçamento vigente, no valor
de R$ 1.666,67 (mil e seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), para fazer face às despesas de caráter
indispensável ao andamento de medidas judiciais no âmbito do
Departamento de Desapropriações, referente aos meses de FEVEREIRO E MARÇO de 2015, com fundamento no art. 2º, inciso
VIII da Lei Municipal n.º 10.513/88 e art. 1º, 2º e 11º do Decreto
n.º 48.592/2007 e Portaria 151/2012, em nome de MARIA FERNANDA RAPOSO DE MEDEIROS TAVARES MARTINS, inscrita no
CPF (MF) 050.836.228-82 e R.F. 602.477.7.00.
2015-0.012.062-2 – FISC - ADIANTAMENTO – Diante dos
elementos que instruem o presente, e da competência estabelecida na Portaria n.º 006/2014 - SNJ.G. - AUTORIZO a emissão
de Nota de Empenho, onerando a dotação 21.15.02.062.302
4.4817.3.3.90.39.00., do orçamento vigente, no valor de R$
2.333,33 (dois mil e trezentos e trinta e três reais e trinta e três
centavos), para fazer face às despesas de caráter indispensável
ao andamento de medidas judiciais no âmbito do Departamento Fiscal, referente aos meses de FEVEREIRO E MARÇO de 2015,
com fundamento no art. 2º, inciso VIII da Lei Municipal n.º
10.513/88 e art. 1º, 2º e 11º do Decreto n.º 48.592/07 e Portaria
151/2012, em nome de DANIEL COLOMBO DE BRAGA, inscrito
no CPF (MF) 275.763.418-66 e R.F. 749.118.2.00.
2015-0.012.069-0 – JUD - ADIANTAMENTO – Diante dos
elementos que instruem o presente, e da competência estabelecida na Portaria n.º 006/2014 - SNJ.G. - AUTORIZO a emissão
de Nota de Empenho, onerando a dotação 21.15.02.062.302
4.4817.3.3.90.39.00., do orçamento vigente, no valor de R$
1.333,33 (mil e trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), para fazer face às despesas de caráter indispensável ao
andamento de medidas judiciais no âmbito do Departamento
Judicial, referente aos meses de FEVEREIRO E MARÇO de 2015,
com fundamento no art. 2º, inciso VIII da Lei Municipal n.º
10.513/88 e art. 1º, 2º e 11º do Decreto n.º 48.592/07 e Portaria

151/2012, em nome de CARLA DAMAS DE PAULA RIBEIRO,
inscrita no CPF (MF) 078.973.138-08 e R.F. 602.458.1.1.
2015-0.012.012-6 – POSTO AVANÇADO- ADIANTAMENTO - Diante dos elementos que instruem o presente, e da competência estabelecida na Portaria n.º 006/2014 - SNJ.G. - AUTORIZO a emissão de Nota de Empenho, onerando a dotação
21.15.02.062.3024.4817.3.3.90.39.00., do orçamento vigente,
no valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), para fazer
face às despesas de caráter indispensável ao andamento de
medidas judiciais no âmbito do Posto Avançado de Serviços da
Procuradoria Geral do Município em Brasília/DF, referente aos
meses de FEVEREIRO E MARÇO de 2015, com fundamento no
art. 2º, inciso VIII da Lei Municipal n.º 10.513/88 e art. 1º, 2º e
11º do Decreto n.º 48.592/07 e Portaria 151/2012, em nome de
ZENY YUNG KIM SUZUKI, inscrita no CPF (MF) 258.853.888-65
e R.F. 748.118.7.00.

LINHA DE ATENDIMENTO DIRETO: 3396-1653
DESPACHOS DO CHEFE DE GABINETE
2014-0.253.317-5 – PGM/JUD - ADIANTAMENTO PREVISTO NOS INCISOS I, II e III, ART. 2º, LEI N.º 10.513/88. Nos
termos do disposto no art. 16, do Decreto n.º 48.592 de 06 de
agosto de 2007,APROVAMOS a prestação de contas do processo de adiantamento em nome de LUZIA APARECIDA TEIXEIRA
PERES, referente ao mês de OUTUBRO de 2014, no valor de R$
800,00 (oitocentos reais).
2014-0.253.346-9 – PGM/DESAP - ADIANTAMENTO
PREVISTO NOS INCISOS I, II e III, ART. 2º, LEI N.º 10.513/88.
Nos termos do disposto no art. 16, do Decreto n.º 48.592 de
06 de agosto de 2007,APROVAMOS a prestação de contas do
processo de adiantamento em nome de IRACEMA MARQUES,
referente ao mês de OUTUBRO de 2014, no valor de R$ 400,00
(quatrocentos reais).
2014-0.253.360-4 – PGM/DEMAP - ADIANTAMENTO
PREVISTO NOS INCISOS I, II e III, ART. 2º, LEI N.º 10.513/88.
Nos termos do disposto no art. 16, do Decreto n.º 48.592 de
06 de agosto de 2007,APROVAMOS a prestação de contas
do processo de adiantamento em nome de EDNA APARECIDA
GRANDIZOLLI, referente ao mês de OUTUBRO de 2014, no valor
de R$ 200,00 (duzentos reais).
2014-0.253.371-0 – PGM/FISC - ADIANTAMENTO PREVISTO NOS INCISOS I, II e III, ART. 2º, LEI N.º 10.513/88. Nos
termos do disposto no art. 16, do Decreto n.º 48.592 de 06 de
agosto de 2007,APROVAMOS a prestação de contas do processo de adiantamento em nome de NADJA ARAUJO REIS, referente ao mês de OUTUBRO de 2014, no valor de R$ 1.000,00
(um mil reais).
2014-0.253.485-6 – PGM- ADIANTAMENTO PREVISTO
NOS INCISOS I, II e III, ART. 2º, LEI N.º 10.513/88. Nos termos
do disposto no art. 16, do Decreto n.º 48.592 de 06 de agosto
de 2007,APROVAMOS a prestação de contas do processo de
adiantamento em nome de NILTON DELLA LIBERA, referente ao
mês de OUTUBRO de 2014, no valor de R$ 1.300,00 (um mil e
trezentos reais).
2014-0.253.533-0 – PGM/PROCED - ADIANTAMENTO
PREVISTO NOS INCISOS I, II e III, ART. 2º, LEI N.º 10.513/88.
Nos termos do disposto no art. 16, do Decreto n.º 48.592 de
06 de agosto de 2007,APROVAMOS a prestação de contas do
processo de adiantamento em nome de CLAUDIA BRAJÃO PEBA
QUIRINO, referente ao mês de OUTUBRO de 2014, no valor de
R$ 100,00 (cem reais).
2014-0.294.197-4 – PGM/JUD - ADIANTAMENTO PREVISTO NOS INCISOS I, II e III, ART. 2º, LEI N.º 10.513/88. Nos
termos do disposto no art. 16, do Decreto n.º 48.592 de 06 de
agosto de 2007,APROVAMOS a prestação de contas do processo de adiantamento em nome de LUZIA APARECIDA TEIXEIRA
PERES, referente ao mês de NOVEMBRO de 2014, no valor de
R$ 800,00 (oitocentos reais).
2014-0.294.198-2 – PGM/DESAP - ADIANTAMENTO
PREVISTO NOS INCISOS I, II e III, ART. 2º, LEI N.º 10.513/88.
Nos termos do disposto no art. 16, do Decreto n.º 48.592 de
06 de agosto de 2007,APROVAMOS a prestação de contas do
processo de adiantamento em nome de IRACEMA MARQUES,
referente ao mês de NOVEMBRO de 2014, no valor de R$
400,00 (quatrocentos reais).
2014-0.294.202-4 – PGM/DEMAP - ADIANTAMENTO
PREVISTO NOS INCISOS I, II e III, ART. 2º, LEI N.º 10.513/88.
Nos termos do disposto no art. 16, do Decreto n.º 48.592 de
06 de agosto de 2007,APROVAMOS a prestação de contas
do processo de adiantamento em nome de EDNA APARECIDA
GRANDIZOLLI, referente ao mês de NOVEMBRO de 2014, no
valor de R$ 200,00 (duzentos reais).
2014-0.294.332-2 – PGM/FISC - ADIANTAMENTO PREVISTO NOS INCISOS I, II e III, ART. 2º, LEI N.º 10.513/88. Nos
termos do disposto no art. 16, do Decreto n.º 48.592 de 06
de agosto de 2007,APROVAMOS a prestação de contas do
processo de adiantamento em nome de NADJA ARAUJO REIS,
referente ao mês de NOVEMBRO de 2014, no valor de R$
1.000,00 (um mil reais).
2014-0.294.367-5 – PGM- ADIANTAMENTO PREVISTO
NOS INCISOS I, II e III, ART. 2º, LEI N.º 10.513/88. Nos termos
do disposto no art. 16, do Decreto n.º 48.592 de 06 de agosto
de 2007,APROVAMOS a prestação de contas do processo de
adiantamento em nome de ROSELI APARECIDA DOS SANTOS
SAKIHARA, referente ao mês de NOVEMBRO de 2014, no valor
de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais).
2014-0.295.509-6 – PGM/PROCED - ADIANTAMENTO
PREVISTO NOS INCISOS I, II e III, ART. 2º, LEI N.º 10.513/88.
Nos termos do disposto no art. 16, do Decreto n.º 48.592 de
06 de agosto de 2007,APROVAMOS a prestação de contas do
processo de adiantamento em nome de CLAUDIA BRAJÃO PEBA
QUIRINO, referente ao mês de NOVEMBRO de 2014, no valor de
R$ 100,00 (cem reais).

LINHA DE ATENDIMENTO DIRETO: 3396-1675
DESPACHO DA CHEFIA DE GABINETE DA PROCURADORIA GERAL
2013-0.243.991-6 - DEMAP – PGMPagamento de diligência da Oficiala de Justiça. Autorização para emissão de NE.
Em face dos elementos que instruem o presente, notadamente
as manifestações de DEMAP-4 de fls. 66/67, de DEMAP 22 de
fls. 66verso, da Sra. Procuradora Diretora do Departamento
interessado de fls. 68 e da DTC desta Procuradoria Geral de fls.
69 e 71, à luz do disposto no Dec. 55.839/15 e no uso da competência que me foi atribuída pela Port. 7/15-SNJ.G, AUTORIZO
a emissão de Nota de Empenho no valor de R$ 60,42, onerando
a dotação nº 21.15.02.062.3024.4.817.3.3.90.36.00.00 do
orçamento vigente, com vistas a promover o pagamento da
diligência de oficiala de justiça Sra. SANDRA FÁTIMA FERREIRA
DA SILVA, inscrita no CPF/MF 040.270.088-04, consoante Mapa
Mensal de Mandados de fls. 58 e certidões de fls. 59/63.
2014-0.015.396-0 – DEMAP – PGMPagamento de diligência do Oficial de Justiça. Autorização para emissão de NE.
Em face dos elementos que instruem o presente, notadamente
as manifestações de DEMAP 4 de fls. 22, de DEMAP 22 de fls.
22, da Sra. Procuradora Diretora do Departamento interessado
de fls. 24 e da DTC desta Procuradoria Geral de fls. 25 e 27, à
luz do disposto no Dec. 55.839/15 e no uso da competência que
me foi atribuída pela Port. 7/15-SNJ.G, AUTORIZO a emissão de
Nota de Empenho no valor de R$ 60,42, onerando a dotação nº
21.15.02.062.3024.4.817.3.3.90.36.00.00 do orçamento vigente, com vistas a promover o pagamento da diligência do oficial
de justiça Sr. FRANCISCO JUAREZ FERNANDES DE MELLO,
inscrito no CPF/MF 071.024.488-64, consoante Mapa Mensal
de Mandados de fls. 19 e certidão de fls. 20.

quinta-feira, 12 de fevereiro de 2015
2014-0.055.882-0 - DEMAP – PGM Pagamento de diligência de Oficiala de Justiça. Autorização para emissão de NE.
Em face dos elementos que instruem o presente, notadamente
as manifestações de DEMAP 4 de fls. 23, de DEMAP 22 de fls.
23, da Sra. Procuradora Diretora do Departamento interessado
de fls. 25 e da DTC desta Procuradoria Geral de fls. 26 e 28, à
luz do disposto no Dec. 55.839/15 e no uso da competência
que me foi atribuída pela Portaria nº 7/15-SNJ.G, AUTORIZO a
emissão de Nota de Empenho no valor de R$ 16,95, onerando
a dotação nº 21.15.02.062.3024.4.817.3.3.90.36.00.00 do
orçamento vigente, com vistas a promover o pagamento da diligência de oficiala de justiça Sra. MARIA JUSSARA DE SOUZA
PEREIRA, inscrita no CPF/MF sob nº 047.164.708-06, consoante
Mapa Mensal de Mandados de fls. 19 e certidão de fls. 20/21.

DEPTO FISCAL - FISC
ASSESSORIA JURÍDICA
2014-0.188.485-3 – ASSUNTO: geração de DAT – I – No
uso das atribuições que me são conferidas pelo artigo 24,
VI, do Decreto nº 27.321/88, a vista da instrução do presente
processo, em especial a manifestação de fls. 40, AUTORIZO a
geração de DAT para o valor de R$ 1.149,99, documento de
arrecadação 50600053-1.

DEPTO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE E
DO PATRIMÔNIO
2015-0.018.288-1 - DEMAP - PAGAMENTO DE
HONORÁRIOS DE PERITO JUDICIAL. PROCESSO Nº 000912851.2001.8.26.0053. 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA.
PAGAMENTO. AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE
EMPENHO. - EM FACE DOS ELEMENTOS QUE INSTRUEM O
PRESENTE, NOTADAMENTE O TEOR DO MEMORANDO Nº
06/2015-DEMAP-2 DE FL.02, DAS CÓPIAS DAS PUBLICAÇÕES
DE FL. 03 E 04, BEM AINDA A MANIFESTAÇÃO DA DIVISÃO
TÉCNICA DE CONTABILIDADE DO DEPARTAMENTO JUDICIAL
(FLS. 07/08), À LUZ DO DISPOSTO NO DECRETO Nº 53.694/2013
E NO USO DA COMPETÊNCIA QUE ME FOI ATRIBUÍDA PELA
PORTARIA Nº 7/2015 – SNJ.G, AUTORIZO, A EMISSÃO DE NOTA
DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 4.085,00 (QUATRO MIL E
OITENTA E CINCO REAIS), ONERANDO A DOTAÇÃO Nº 21.15.
02.062.3024.4.817.3.3.90.36.00.00 DO ORÇAMENTO VIGENTE,
COM VISTAS A PROMOVER O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS
DE PERITO JUDICIAL FIXADOS NOS AUTOS DO PROCESSO
CITADO NA EPÍGRAFE, EM NOME DE ANTÔNIO PAULO
RONCHI, INSCRITO NO CPF/MF Nº 629.385.418-72.

DESENVOLVIMENTO URBANO
COMISSÃO DE PROTEÇÃO À PAISAGEM
URBANA
RESOLUÇÃO SMDU.CPPU/20/2015
A Comissão de Proteção à Paisagem Urbana – CPPU, em
sua 43ª Reunião Ordinária, realizada em 28 de janeiro de 2015;
Considerando o disposto no artigo 35 da Lei Municipal
14.223/2006, que dispõe sobre as competências da CPPU;
Considerando o disposto no artigo 19 da Lei Municipal
14.223/2006;
Considerando a necessidade de revisão e aprimoramento
da Resolução SMDU.CPPU/005/2011 que regulamenta dos
elementos de comunicação visual dos eventos realizados na
cidade de São Paulo;
RESOLVE:
1. A inserção de nomes e logos de organizadores, patrocinadores e apoiadores na comunicação visual de eventos realizados em espaços públicos ou privados visíveis de logradouro
público deverá observar o disposto nesta Resolução.
2. Para efeito desta Resolução são considerados eventos os
acontecimentos temporários, com duração de até 30 dias, que
tenham caráter cultural, assim entendidos os eventos artísticos,
religiosos, esportivos, educativos, recreativos, gastronômicos ou
beneficentes.
3. Para efeito desta Resolução considera-se comunicação
visual o conjunto de elementos visuais utilizados no local do
evento, com funções indicativas ou informativas, composto por
elementos tais como textos, imagens, desenhos, fotos, logos,
logotipos ou logomarcas.
4. Para a comunicação visual de eventos realizados em
espaços públicos ou privados visíveis de logradouro público
deverão ser observados os critérios abaixo discriminados:
4.1 Palcos e congêneres (anexo 1)
i. A inserção de nomes e logos de organizadores, patrocinadores e apoiadores, será admitida somente na saia do palco,
nas laterais frontais e/ou no fundo do palco;
ii. Na testeira do palco será admitida somente a inserção
do nome do evento;
iii. Na testeira, cobertura ou área externa do palco é vedada a colocação de marcas, logos ou qualquer tipo de anúncio;
iv. A somatória das áreas de exposição dos nomes e logos
de organizadores, patrocinadores e apoiadores, é definida pela
largura da frente / “boca” do palco, a saber:
Largura da frente Palco (boca) Área de Exposição
até 6 metros 1,00m²
de 6 metros até 15 metros 2,00m²
maior que 15 metros 4,00m²
4.2 Barracas, Estandes, Quiosques, Bancas, e Tendas (anexo 2)
i. A inserção de nomes e logos de organizadores, patrocinadores, e apoiadores, cuja somatória das áreas de exposição
não poderá exceder a 1,00m², será admitida somente na parte
interna do equipamento;
ii. Na testeira de cada equipamento será admitida somente
a inserção do nome da atividade ou serviço correspondente;
iii. Nas testeiras, coberturas e áreas externas é vedada a
colocação de nomes e logos de organizadores, patrocinadores
e apoiadores.
4.3 Totens e Banners (anexo 3)
i. Nos locais de realização do evento, será permitida a
instalação de totens ou banners com informações relativas ao
evento, distantes entre si pelo menos 100m;
ii. O totem ou banner não poderá ter altura superior a 3m;
iii. Será permitida a colocação de nomes e logos de organizadores, patrocinadores e apoiadores no totem ou banner, em
área não superior a 0,25m², limitado a duas faces, situado a
altura não superior a 1,50m do solo.
4.4 Veículos utilizados exclusivamente no evento (anexo 4)
i. A inserção de nomes e logos de organizadores, patrocinadores e apoiadores, será admitida somente nas laterais dos
veículos, cuja somatória das áreas de exposição não poderá
exceder a 0,50m² em cada lado;
4.5 Pórticos (anexo 5) (exceto para provas de ruas)
i. Na parte superior dos pórticos somente poderá ser inserido o nome do evento, não sendo permitidos nomes e logos dos
organizadores, patrocinadores e apoiadores nesta área;
ii. Os nomes e logos dos organizadores, patrocinadores e
apoiadores deverão ocupar as áreas laterais do pórtico, limitados a 0,25m² de área em cada lateral, por face;
iii. Na hipótese de se utilizar mais de um pórtico, eles deverão estar distantes entre si pelo menos 100m.
4.6 Backdrop (anexo 6) painéis estruturados em madeira,
ferro ou box truss, com aplicação da comunicação em lona,
tecido ou chapas com impressão digital, utilizados em eventos
para coletivas de imprensa, seções fotográficas, apresentações
diversas, com exceção de Provas de Rua e eventos esportivos
assemelhados (Resolução SEHAB.CPPU/002/2008).

