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DESPACHO
2017-0.166.126-4-Luís Carlos Navarro; LOCAL: Rua João
Carlos Deynhausen, 115; ASSUNTO: Consulta de Zoneamento.
PROCESSO DOCUMENTAL
I) Com base nas informações prestadas pelo interessado no
processo administrativo 2017-0.166.126-4 e no levantamento
planialtimétrico apresentado, com o título “Planta de Retificação”, o imóvel indicado na solicitação inicial, correspondente
ao perímetro formado pelos pontos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
2, cadastrado sob nº 127.347.0008-4, com aproximadamente
2.600 m², segundo a Lei 16050/14 (PDE), está inserido na Macrozona de Proteção e Recuperação Ambiental, conforme Mapa
1 desta lei, dentro da Macroárea de Redução da Vulnerabilidade
Urbana e Recuperação Ambiental, conforme Mapa 2 da mesma
lei. Segundo a Lei 16.402/16 (LPUOS), tal imóvel possui aproximadamente 1.800 m² (69,5 % de sua área total) inseridos em
Zona Especial de Interesse Social 2, ZEIS-2, e 800 m² (30,5 %),
em Zona Centralidade Ambiental, ZCa, conforme Mapa 1, e está
inteiramente inserido em Perímetro de Qualificação Ambiental
PA-10, conforme Mapa 3, ambos da lei acima. Os parâmetros
de parcelamento do solo estão indicados no Quadro 2A, os
de ocupação do solo, no Quadro 3, os de quota ambiental, no
Quadro 3A, e os usos permitidos, no Quadro 4, todos desta lei.
Aplicam-se ainda à ZEIS as disposições da Seção IV do Capítulo
II do Título II da Lei 16.050/14 (PDE), exceto o disposto no Art.
56 desta lei, entre as quais a descrita no § 1º do Art. 55 desta
lei que estabelece que, em te rrenos situados em ZEIS-2, com
área superior a 1.000 m², aplica-se a exigência de destinação
dos percentuais mínimos de área construída total para HIS
indicados no Quadro 4 anexo à mesma lei.
II) Nada mais havendo a ser tratado no presente, Publique-se.
Após publicação, encaminhar à DSIZ para anotações.
Arquive-se.

DESPACHO
2016-0.266.709-4-ASSOCIAÇÃO “SOCIEDADE DE CULTURA ARTÍSTICA” ; LOCAL: Rua Nestor Pestana, 196, 202,
246 e 252, Sé. São Paulo-SP. ASSUNTO: Declaração de Potencial
Construtivo Passível de Transferência
ASSUNTO: Transferência de Potencial Construtivo.
PROCESSO DOCUMENTAL
Conforme transcrição do Livro nº 2 de Declarações de
Potencial Construtivo, página 12, segue em inteiro teor a Declaração de Potencial Construtivo Passível de Transferência SMUL/
DEUSO nº 157/18, referente ao imóvel situado à Rua Nestor
Pestana, 196, 202, 246 e 252, São Paulo/SP, SQL 006.012.10190, de propriedade da ASSOCIAÇÃO “SOCIEDADE DE CULTURA
ARTÍSTICA”, CNPJ nº 60.756.178/0001-99.
DECLARAÇÃO DE POTENCIAL CONSTRUTIVO PASSÍVEL DE
TRANSFERÊNCIA – SMUL/DEUSO 157/18
A Coordenadora da Coordenadoria de Legislação de Uso
e Ocupação do Solo - DEUSO, da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento – SMUL, com base nas informações
disponibilizadas pelo interessado no PA nº 2016-0.266.709-4,
com fundamento no Artigo 7º da Lei 12.349, de 06 de Junho
de 1997, “sub-judice” (ADIN 66.785-0/4-SP), DECLARA que o
imóvel situado à Rua Nestor Pestana, 196, 202, 246 e 252, no
Distrito da República, na Prefeitura Regional Sé, São Paulo/SP,
registrado no 5º Oficial de Registro de Imóveis da Capital, Certidão de Matrícula Nº 100.519, inscrito no cadastro municipal
sob SQL 006.012.1019-0, com área total do terreno de 1.983,50
m2, de propriedade da ASSOCIAÇÃO “SOCIEDADE DE CULTURA
ARTÍSTICA”, CNPJ 60.756.178/0001-99, localizado na Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana, em Macroárea de
Estruturação Metropolitana, dentro do perímetro da Operação
Urbana Centro (Lei nº 12.349/97), integrante da zona de uso ZC
(Zona Centralidade) de acordo com a Lei nº 16.402/16, enquadrado como ZEPEC (Zona Especial de Preservação Cultural) nos
termos da Lei nº 16.050, de 31 de julho de 2014, artigos 61 a
68, classificado no subgrupo BIR – Bens Imóveis Representativos (inciso I, Artigo 63), tombado pelo CONDEPHAAT através da
Resolução SC 51/09 e pelo Conpresp através da Resolução nº
14/11, dispõe de 20.737,42 m² (vinte mil setecentos e trinta e
sete metros e quarenta e dois decímetros quadrados) de potencial construtivo passível de transferência, originado sem a doação de terreno. O valor unitário por metro quadrado do terreno
cedente de acordo com o Cadastro de Valor de Terreno para fins
de Outorga Onerosa para o CODLOG 14.513-0 da Quadra Fiscal
006.012, vigente na data de referência de 02/12/2016, conforme Quadro 14 da Lei nº 16.050, de 2014, é de R$ 5.320,00/m².
A efetivação da transferência deste potencial construtivo, total
ou parcialmente, deverá observar o disposto na lei 12.349 de
06 de junho de 1997, as disposições do Decreto nº 57.536/16 e
demais disposições legais pertinentes.
Publique-se e, após retirada do documento, arquive-se. A
não retirada do mesmo implicará na anulação das 3 (três) vias
bem como no indeferimento da solicitação conforme artigo 7º
do Decreto Nº 57.536, de 2016.

DESPACHO
2017-0.174.641-3-Jofre Freitas de Moraes ; LOCAL:Av.
dos Carinás, 289/309; ASSUNTO: Certidão de Transferência de
Potencial Construtivo.
PROCESSO INDEFERIDO
Em face do não atendimento ao comunique-se pelo interessado, o requerimento do presente PA de nº 2017-0.174.641-3 é
considerado INDEFERIDO. A nova documentação entregue para
junção deverá ser objeto de novo processo.
Nada mais havendo a ser tratado no presente,
Publique-se e arquive-se.

SECRETARIA EXECUTIVA DOS ÓRGÃOS
COLEGIADOS
COMISSÃO DE PROTEÇÃO À PAISAGEM URBANA
CONVOCAÇÃO DA REUNIÃO
APARECIDA REGINA LOPES MONTEIRO, Presidente da
Comissão de Proteção à Paisagem Urbana CPPU/SMUL, no
uso de suas atribuições legais e regulamentares, CONVOCA
os Senhores Representantes para a 69ª Reunião Ordinária da
Comissão de Proteção à Paisagem Urbana – CPPU/SMUL, a
ser realizada no próximo 18 de abril de 2018, quarta-feira, às
13h30, no Edifício Martinelli, Rua São Bento, 405, 18º andar,
Auditório - SMUL (sala 182).
PAUTA DA REUNIÃO
1. COMUNICAÇÕES GERAIS
2. APRESENTAÇÃO “MÍDIA E A PAISAGEM DAS CIDADES”
3. PROCESSOS
3.01 2016-0.177.759-7
Interessado: RESIDENCIA MERIDIAN
Assunto: RECURSO DE MULTA
3.02 6068.2018/0000311-8
Interessado: UNIÃO GERAL DOS TRABALHADORES
Assunto: EXPOSIÇÃO "A QUARTA REVOLUÇÃO INDÚSTRIAL"
3.03 6068.2018/0000452-1
Interessado: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI
Assunto: GALERIA ARTE DIGITAL SESI-SP - EVENTO “70 ANOS
DO ESTADO DE ISRAEL”
3.04 6068.2018/0000437-8
Interessado: AMG HOLDING LTDA
Assunto: INTERVENÇÃO URBANA - "TOBOGÂ NOS PARQUES"

HOSPITAL DO SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL
GABINETE DO SUPERINTENDENTE
PROCESSO Nº 2017-0.106.178-0
Interessado: Taila Cristina da Silva Alves – RF:
13.459-7
Assunto: Inquérito Administrativo
DESPACHO
I – No uso da competência que me confere o artigo 4º,
inciso VIII, da Lei 13.766/2004 e alterações introduzidas pela Lei
16.122/2015, C/C Lei 16.148/2016 e diante dos elementos que
instruem os autos, em especial a manifestação do Sr. Procurador
Geral do Município às fls. 43, ACOLHO o pedido de EXONERAÇÃO da servidora Taila Cristina da Silva Alves, RF 13.459-7, do
cargo de Assistente de Gestão de Políticas Públicas, efetiva, a
partir de 01/02/2018, com base no disposto no parágrafo único
do artigo 194 da Lei 8.989/79, bem como no artigo 153, inciso
I, do Decreto 43.233/03, devendo permanecer injustificadas as
faltas cometidas

PROCESSO Nº 2018-0.009.618-2
DESPACHO
I – No uso da competência que me confere o artigo 4º,
inciso VIII, da Lei 13.766/2004 e alterações introduzidas pela Lei
16.122/2015, C/C Lei 16.148/2016 e diante dos elementos que
instruem os presentes autos, em especial a informação da Sra.
Corregedora Geral do Município às fls. 35/35v, DETERMINO a
instauração de Inquérito Administrativo contra a servidora Rosangela Maria dos Santos, RF: 8926-5, Analista de Saúde - Médica, com fulcro no artigo 207 da Lei 8.989/79, por infração aos
artigos 178, inciso XI e 179, caput, do mesmo diploma legal (Lei
8.989/79), por não ter apresentado a declaração de bens e valores nos prazos fixados pelo Decreto Municipal nº 53.929/2013.

PROCESSO Nº 6210.2018/0001272-0
DESPACHO DA CHEFIA DE GABINETE
I – A vista dos elementos constantes nestes autos, APLICO nos termos da competência delegada pela Portaria nº
21/2017 – HSPM, publicada no D.O.C. de 07 de fevereiro de
2017, à empresa EUROFARMA LABORATORIOS S.A., CNPJ nº
61.190.096/0008-69, detentora da Ata de Registro de Preços
nº 152/2017 – SMS.G, em razão do atraso na entrega do produto, consubstanciado pela Nota de Empenho nº 409/2018, a
penalidade de multa correspondente a 10% sobre o valor de R$
8.855,88 (oito mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta
e oito centavos), Nota Fiscal nº 1338476, com fundamento no
subitem 8.1.3 do item 8.1 da Cláusula Oitava - Das Penalidades,
do Termo de Contrato nº 412/2017, bem como no artigo 86 da
Lei Federal nº 8.666/93.
II – Prazo Recursal de 05 (cinco) dias úteis.

PROCESSO Nº 6210.2017/0003391-1
DESPACHO DA CHEFIA DE GABINETE
I – A vista dos elementos constantes nestes autos, APLICO à empresa SILVENINA UNIFORMES LTDA - EPP, CNPJ nº
18.386.337/0001-44, a penalidade de multa no montante de
20% sobre o valor de R$ 1.869,00 (um mil oitocentos e sessenta e nove reais), em virtude da inexecução total na entrega do
item constante da Nota de Empenho nº 2980/2017 e também
com fundamento nos artigos 86 e 87, Inciso II da Lei Federal
nº 8.666/93, pela competência que me foi delegada através
da Portaria nº 21/2017 – HSPM, publicada no D.O.C. de 07 de
fevereiro de 2017.
II – Prazo Recursal de 05 (cinco) dias úteis.

SISTEMA MUNICIPAL DE PROCESSOS - SIMPROC DESPACHOS: LISTA 2018-2-064
GERENCIA TECNICA DOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
ENDERECO: RUA CASTRO ALVES 60 2 ANDAR
PROCESSOS DA UNIDADE HSPM/PROTOCOLO
2018-0.035.475-0 JOSE ROBERTO DA SILVA CAMARGO
DEFERIDO
NOS TERMOS DO PARECER DA PROCURADORA.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL
GABINETE DO SUPERINTENDENTE
DESPACHO
AÇÃO ORDINÁRIA Nº 0039893-53.2011.8.26.0053 – 9ª
VARA FAZENDA PUBLICA
2012-050.021-7 - FERNANDO ALVES MEDEIROS Nos termos de orientação estabelecida por JUD 21, às folhas
203/204, do processo administrativo nº 2012-0.050.021-7
para cumprimento definitivo de decisão proferida nos autos
da ação ordinária nº 0039893-53.2011.8.26.0053, movida por
FERNANDO ALVES MEDEIROS, em tramite perante a 9ª Vara da
Fazenda Pública, pleiteando sua inscrição como pensionista do
IPREM, bem como pagamento das parcelas em atraso com consectários legais, determino, em caráter definitivo: a) a inscrição
do autor FERNANDO ALVES MEDEIROS, nascido em 29/11/1950,
portador da identidade RG nº 4.650.338-9 SSP/SP e CPF/MF
nº 674.994.068-49, no rol de pensionistas deste Instituto, na
qualidade de beneficiário da pensão por morte deixada pela
servidora municipal MARILU APARECIDA DE MORAES MEDEIROS, falecida em 30/05/2010, com efeitos pecuniários a partir
de abril de 2018 (data da intimação da decisão judicial); e b) a
elaboração de demonstrativo dos valores atrasados, adotando-se como termo inicial 30/05/2010 (data de falecimento da
instituidora da pensão) e o termo final, a véspera do cadastramento da pensão por morte;
AÇÃO ORDINÁRIA Nº 1021662-19.2015.8.26.0053 –
3ª VARA FAZENDA PUBLICA
2017-0.014.043-0 - VIRGINIA GRACE MARTINS DE
OLIVEIRA E OUTROS
– Nos termos de orientação estabelecida por JUD 21, às
folhas 54/55 e 98/99, do processo administrativo nº 20170.014.043-0, para cumprimento definitivo de decisão proferida
nos autos da ação ordinária nº 102.662-19.2015.8.26.0053,
movida por VIRGINIA GRACE MARTINS DE OLIVEIRA E OUTROS,
em trâmite perante a 3ª Vara da Fazenda Publica, objetivando o recálculo dos salários de cada autor, com a conversão
dos vencimentos referente ao período de março de junho de
1994 em URV, conforme art. 2º da Lei Federal nº 8880/1994,
determino, em caráter definitivo, a) anotar a decisão havida no
prontuário do pensionista SEBASTIÃO PONTES FILHO, pensão nº
33.256-9, nascido em 24/01/1929, portador da identidade RG
nº 278642 SSP/SP e CPF/MF nº 008.279.088/49, na condição de
beneficiário da coautora da ação, YOLANDA BARROS PONTES,
ex-servidora municipal falecida em 30/09/2016; b) cadastrar
o percentual alcançado de 9,12% para o mês de fevereiro de
2017, somente na hipótese da referida ex-servidora YOLANDA
BARROS PONTES não ser optante, após julho de 1994, por novo
padrão remuneratório que absorva total ou parcialmente a
diferença; c) elaborar demonstrativo de atrasados, observando
como termo inicial o mês de óbito da referida ex-servidora,
30/09/2016 e como termo final a data da implantação do
reajuste em folha de pagamento, considerando informação da
Coordenadoria de Gestão de Pessoas as folhas 101/102, destes
autos administrativos.

CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO –
HOMOLOGAÇÃO
2017-0.160.897-5 - PMSP – SAMUEL DE MENEZES – RF(s):
603.807.7-01, 603.807.7-02 e 603.807.7-013 - CTC(s) nº(s) 406,
407 e 408/IPREM/2018 emitida(s) em 09/02/2018;
2017-0.160.431-7 - PMSP – MARIA SILVIA COSTA PESSOA
– RF(s): 550.835.5-01 e 550.835.5-02 – CTC(s) nº(s) 396 e 397/
IPREM/2018 emitida(s) em 09/02/2018;
2017-0.100.968-0 - PMSP – ELAINE SIMONE DE BARROS
– RF(s): 618.209.7-01, 618.209.7-02 e 618.209.7-03 – CTC(s)
nº(s) 388, 389 e 390/IPREM/2018 emitida(s) em 09/02/2018;
2017-0.094.260-0 - PMSP – EDUARDO BARATO – RF(s):
554.174.3-01 e 554.174.3-02 – CTC(s) nº(s) 386 e 387/
IPREM/2018 emitida(s) em 09/02/2018;
2017-0.107.789-9 - PMSP – GILMAR APARECIDO DE JESUS
– RF(s): 583.283.7-01 e 583.283.7-02 – CTC(s) nº(s) 391 e 392/
IPREM/2018 emitida(s) em 09/02/2018;
2017-0.112.615-6 - PMSP – THAIS AQUINO PEREIRA –
RF(s): 562.836.9-01 – CTC(s) nº(s) 373/IPREM/2018 emitida(s)
em 09/02/2018;
2017-0.122.909-5 - PMSP – ALICE TSUNAI WATANABE
ABRUSSES – RF(s): 605.230.4-01, 605.230.4-02 e 605.230.403 – CTC(s) nº(s) 379, 380 e 381/IPREM/2018 emitida(s) em
09/02/2018, e
2017-0.144.657-6 - PMSP – MARIA DO CARMO NATIVIDADE COSTA ALMEIDA – RF(s): 607.182.1-01 e 607.182.1-02 –
CTC(s) nº(s) 437 e 438/IPREM/2018 emitida(s) em 16/02/2018.
HOMOLOGO as Certidões de Tempo de Contribuição emitidas com fundamento nas disposições da Portaria MPS nº
154/2008. Publicada no DOU de 16/05/2008.

DESPACHOS
ATA N.º 07/2018 – 7ª Sessão Ordinária
No décimo dia do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, realizou-se na sede do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - IPREM, a 07ª Sessão Ordinária do Egrégio
Conselho Fiscal presidida pela Conselheira Eni Pereira de Souza,
com a presença dos Conselheiros: Agnaldo dos Santos Galvão,
Carlos Alberto Reuter, Euclides Augusto de Queiroz Esteves, Helvio Gabriel Jorge Cardoso Vieira e Viriato Antão Gonçalves Trancoso. 01. Pauta da Sessão: a) Análise do Balanço do Exercício de
2017; b) Recebimento dos balancetes de janeiro e fevereiro de
2018; c) Recebimento do Ofício SF/SUTEM/DECAP 115/2018. d)
Recebimento de resposta do ofício 003/ 2018-CF. e) Elaboração
do Ofício 005/2018-CF. f) Elaboração do Ofício 006/2018-CF. 02.
Tratativas da reunião: Foi informado pelo Conselheiro Euclides
a proposta dos Secretários Municipais de Gestão e Fazenda
para reunião conjunta com os Conselhos Fiscal e Deliberativo
referente aos esclarecimentos sobre o projeto de lei que trata
da reforma previdenciária, em data a ser confirmada. a) O
balanço relativo ao exercício de 2017 foi analisado e aprovado
pelos Conselheiros; b) Os balancetes referentes aos meses de
janeiro e fevereiro permanecem em análise. c) Foi recebido o
Ofício SF/SUTEM/DECAP 115/2018, que permanece em análise.
d) Recebida a resposta relativa ao Ofício 003/2018-CF que solicitou informações ao IPREM sobre os doze imóveis adjudicados.
Foi lida a resposta constando a situação de cada um, incluindo
endereço, valor de avaliação e situação de ocupação. e) Foi elaborado Ofício 005/2018-CF solicitando informações ao IPREM
sobre os pagamentos e os produtos contratados e entregues
pela empresa Vesting Consultoria Atuarial e também o acesso
ao processo administrativo que trata da licitação e contratação
de nova empresa para a Elaboração da Avaliação Atuarial do
Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) para o exercício de
2018. f) Foi deliberado o encaminhamento do Ofício 006/2018CF, requisitando informações relativas aos imóveis recebidos em
dação em pagamento, se há ocupação e sobre a situação atual
de cada um deles, sua contabilização e transferência junto à
PMSP. Compareceram como convidadas as Conselheiras Suplentes Tânia Cristina de Oliveira e Maria Inês Armando. 3. Agendamentos para as próximas sessões: 24 de abril, 08 e 22 de maio
de 2018 às 9h. Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se a
Sessão da qual eu, Fabiana Rodrigues de Freitas, digitei e assino
com os membros presentes do Conselho.

BENEFÍCIOS
DIVISÃO DE BENEFÍCIOS
EXTINÇÃO DE PENSÃO
6310.2017/0000553-9 -JOÃO BAPTISTA DELBEN - À
vista das informações e com base no art. 16, I e parágrafo único
do art. 17, todos da Lei n° 10.828/90JULGO EXTINTA a pensão,
a partir de 04/03/2017.
6310.2017/0000943-7 - IRACEMA SALLES GARCIA - À
vista das informações e com base no art. 21, I e parágrafo único
do art. 22, todos da Lei n° 15.080/09JULGO EXTINTA a pensão,
a partir de 27/07/2017.
6310.2017/0000945-3 - MARIA EMILIA MENDES FAZIO
- À vista das informações e com base no art. 16, I e parágrafo
único do art. 17, todos da Lei n° 10.828/90JULGO EXTINTA a
pensão, a partir de 28/07/2017.
6310.2018/0001031-3 - DALVA SALOMÃO SALLES - À
vista das informações e com base no art. 16, I e parágrafo único
do art. 17, todos da Lei n° 10.828/90JULGO EXTINTA a pensão,
a partir de 22/03/2018.
6310.2018/0001033-0 - YARA BOSSELMANN MADUREIRA - À vista das informações e com base no art. 16, I e
parágrafo único do art. 17, todos da Lei n° 10.828/90JULGO
EXTINTA a pensão, a partir de 14/03/2018.
6310.2017/0001363-9 - IRACY ALVES DOS SANTOS - À
vista das informações e com base no art. 16, I e parágrafo único
do art. 17, todos da Lei n° 10.828/90JULGO EXTINTA a pensão,
a partir de 15/08/2017
6310.2017/0001724-3 - MARIA LUCIA ALBANESE LUNETTA - À vista das informações e com base no art. 21, I e
parágrafo único do art. 22, todos da Lei n° 15.080/09JULGO
EXTINTA a pensão, a partir de 20/04/2017.
6310.2017/0001727-8 - DIRCE GUILHERMINO DOS
SANTOS - À vista das informações e com base no art. 21, I e
parágrafo único do art. 22, todos da Lei n° 15.080/09JULGO
EXTINTA a pensão, a partir de 04/09/2017.
6310.2017/0001745-6 - IZALTINA DOS SANTOS BUONOME - À vista das informações e com base no art. 16, I e
parágrafo único do art. 17, todos da Lei n° 10.828/90JULGO
EXTINTA a pensão, a partir de 14/09/2017.
6310.2017/0001748-0 - MARIA DOS SANTOS VIEIRA
- À vista das informações e com base no art. 23, I e parágrafo
único do art. 24, todos da Lei n° 09.157/80, JULGO EXTINTA, a
pensão que coube a , a partir de 25/02/2017.
6310.2017/0001859-2 - ALZIRA MONICO INNOCENCIO
- À vista das informações e com base no art. 21, I e parágrafo
único do art. 22, todos da Lei n° 15.080/09JULGO EXTINTA a
pensão, a partir de 31/08/2017.
6310.2017/0001911-4 - ANTONIO PEREIRA DE MELLO
- À vista das informações e com base no art. 16, I e parágrafo
único do art. 17, todos da Lei n° 10.828/90JULGO EXTINTA a
pensão, a partir de 24/09/2017.
6310.2017/0001935-1 - APARECIDA MARIA GREJANIN
DOS SANTOS - À vista das informações e com base no art. 16,
I e parágrafo único do art. 17, todos da Lei n° 10.828/90JULGO
EXTINTA a pensão, a partir de 29/09/2017.
6310.2017/0001983-1 - TEREZA FRANCO - À vista das
informações e com base no art. 23, I e parágrafo único do art.
24, todos da Lei n° 09.157/80, JULGO EXTINTA, a pensão que
coube a , a partir de 28/07/2017.
6310.2017/0002139-9 - JOÃO MARTINS DOS SANTOS
- À vista das informações e com base no art. 21, I e parágrafo
único do art. 22, todos da Lei n° 15.080/09JULGO EXTINTA a
pensão, a partir de 30/07/2017.

quarta-feira, 11 de abril de 2018
6310.2017/0002191-7 - HILDA MARTINS RAMOS - À
vista das informações e com base no art. 16, I e parágrafo único
do art. 17, todos da Lei n° 10.828/90JULGO EXTINTA a pensão,
a partir de 30/09/2017.
6310.2017/0002486-0 - ALZIRA MARIA GRAÇA ROSA
DE SOUZA LIMA - À vista das informações e com base
no art. 16, I e parágrafo único do art. 17, todos da Lei n°
10.828/90JULGO EXTINTA a pensão, a partir de 12/09/2017.
6310.2017/0002513-0 - GENI PENEZIO BARBOSA - À
vista das informações e com base no art. 16, I e parágrafo único
do art. 17, todos da Lei n° 10.828/90JULGO EXTINTA a pensão,
a partir de 21/10/2017.
6310.2017/0002519-0 - HELENA POLIZIO PEIXOTO - À
vista das informações e com base no art. 16, I e parágrafo único
do art. 17, todos da Lei n° 10.828/90JULGO EXTINTA a pensão,
a partir de 18/11/2017.
6310.2017/0002525-4 - JOSE RIBEIRO SOARES - À vista
das informações e com base no art. 16, I e parágrafo único do
art. 17, todos da Lei n° 10.828/90JULGO EXTINTA a pensão, a
partir de 09/11/2017.
6310.2017/0002537-8 - DENISE CAMPOS DA SILVA - À
vista das informações e com base no art. 16, I e parágrafo único
do art. 17, todos da Lei n° 10.828/90JULGO EXTINTA a pensão,
a partir de 25/09/2017.
6310.2017/0002558-0 - FRANCISCO VICENTE FERREIRA - À vista das informações e com base no art. 21, I e parágrafo único do art. 22, todos da Lei n° 15.080/09JULGO EXTINTA
a pensão, a partir de 27/10/2017.
6310.2017/0002630-7 - LAURA DA SILVA - À vista das
informações e com base no art. 16, I e parágrafo único do art.
17, todos da Lei n° 10.828/90JULGO EXTINTA a pensão, a
partir de 27/11/2017.
6310.2017/0002658-7 - LEONOR APARECIDA FERNANDES DE SOUZA - À vista das informações e com base
no art. 16, I e parágrafo único do art. 17, todos da Lei n°
10.828/90JULGO EXTINTA a pensão, a partir de 19/10/2017.
6310.2017/0002667-6 - SYLVIA ROSA - À vista das
informações e com base no art. 7º, "a", do Ato 514/33, JULGO
EXTINTA a pensão, a partir de 01/11/2017.
6310.2018/0000395-3 - ESTER MARTORANO - À vista
das informações e com base no art. 7º, "a", do Ato 514/33,
JULGO EXTINTA a pensão, a partir de 27/01/2018.
6310.2018/0000997-8 - CARLOS MENDES DA FONSECA - À vista das informações e com base no art. 21, inc.
I, da Lei n° 15080/09, JULGO EXTINTA a pensão, a partir de
04/01/2018, recalculando o beneficio nos termos do art. 22, do
mesmo diploma legal.
INSCRIÇÃO DE PENSIONISTAS – DEFERIDOS
6310.2018/0000055-5 - SANDRA MARIA FERREIRA - À
vista das informações, documentos apresentados, Orientação de
Serviço 01/2012-IPREM/SUP e com base no inc. I, do art. 2º, da
Lei 15.080/2009, DEFIRO o pedido constante no documento SEI
6213724, pagando-se a pensão na forma prevista no art. 12, IV,
do mesmo diploma legal.
6310.2018/0000080-6 - HELENA MARIA SEVERINO - À
vista das informações e com base art. 5º, da Lei 15.080/2009,
DEFIRO o pedido constante no documento SEI 6234248, pagando-se a pensão na forma prevista no art. 12, VI, do mesmo
diploma legal.
6310.2018/0000122-5 - MARIO RODRIGUES FILHO - À
vista das informações e com base no inc. I, do art. 2º, da Lei
15.080/2009, DEFIRO o pedido constante no documento SEI
6277402, pagando-se a pensão na forma prevista no art. 12, I,
do mesmo diploma legal.
6310.2018/0000132-2 - MARIA AMALIA DE SÁ CHEDID - À vista das informações e com base no inc. I, do art. 2º,
da Lei 15.080/2009, DEFIRO o pedido constante no documento
SEI 6281489, pagando-se a pensão na forma prevista no art.
12, I, do mesmo diploma legal.
6310.2018/0000144-6- MARIA AUXILIADORA VENDRAMI NASCIMENTO - À vista das informações e com base
no inc. I, do art. 2º, da Lei 15.080/2009, DEFIRO o pedido
constante no documento SEI 6297498, pagando-se a pensão na
forma prevista no art. 12, I, do mesmo diploma legal.
6310.2018/0000158-6 - PAULA CRISTINA DE ALMEIDA
PINTO SANTOS - À vista das informações e com base no inc.
I, do art. 2º, da Lei 15.080/2009, DEFIRO o pedido constante
no documento SEI 6307234, pagando-se a pensão na forma
prevista no art. 12, I, do mesmo diploma legal.
6310.2018/0000171-3 - ADAILDE ALMEIDA SILVA - ADVOGADO: Reinaldo Campos Ladeira - OAB/SP 272.361/SP - À
vista das informações, documentos apresentados, Orientação de
Serviço 01/2012-IPREM/SUP e com base no inc. I, do art. 2º da
Lei 15.080/2009, DEFIRO o pedido constante no documento SEI
6324335, pagando-se a pensão na forma prevista no art. 12, IV,
do mesmo diploma legal.
6310.2018/0000174-8 - MARIA APARECIDA LOUZADA
PEQUENO - À vista das informações e com base no inc. I, do
art. 2º, da Lei 15.080/2009, DEFIRO o pedido constante no documento SEI 6323984, pagando-se a pensão na forma prevista
no art. 12, I, do mesmo diploma legal.
INSCRIÇÃO DE PENSIONISTAS - INDEFERIDOS
6310.2017/0002192-5- MARIA CRISTINA PEREIRA DA
SILVA - À vista das informações, documentos apresentados
e relatório da Assistencia Social, conforme documento SEI
7568472, INDEFIRO o pedido constante no SEI 5253272, por
não preencher as condições dos art.s 2º, inc. I, e 3º, ambos da
Lei 15.080/09 e art.s 5º e 6° da Orintenção de Serviço 01/2012/
IPREM/SUP.
RECONSIDERAÇÃO DE DESPACHO
6310.2017/0000903-8- ANNA MARIA VAZ DE LIMA
MARCHIORI - À vista das informações, documento SEI
7606850, bem como parecer constante no documento SEI
7608942, CONHEÇO , por tempestivo, o pedido de Reconsideração do Despacho, proferido no documento SEI 5838594,
mas no mérito, NEGO-LHE provimento, mantendo-se a decisão
recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

JUSTIÇA
COORDENADORIA DE DEFESA DO
CONSUMIDOR
PROCESSO ADMINISTRATIVO - FA N.º:
35.111.001.17-0000873
Fornecedor: D & F COMERCIO DE COLCHOES LTDA – EPP
CNPJ: 18.354.339/0001-51
DESPACHO
Considerando que o fornecedor, ao ser notificado para
comprovar o atendimento da pretensão do consumidor e/ou
apresentar defesa, adotou as providências necessárias para a
solução do conflito existente na relação de consumo, decido
que a presente RECLAMAÇÃO deve ser considerada FUNDAMENTADA ATENDIDA, conforme artigo 57 do Decreto Federal nº
2.181, de 20 de março de 1.997, e inciso I do artigo 29 da Portaria PROCON Paulistano nº 05, de 24 de novembro de 2.017.
Por conseguinte, inclua-se o nome do fornecedor no cadastro de que trata o artigo 44 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de
setembro de 1.990, o inciso II do artigo 58 do Decreto Federal
nº 2.181, de 20 de março de 1.997, e o artigo 33 da Portaria
PROCON Paulistano nº 05, de 24 de novembro de 2.017.
À Divisão de Fiscalização desta Coordenadoria de Defesa
do Consumidor, para devida ciência.
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