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to do candidato à interposição de recurso contra a pontuação/
classificação, nos dias 25 e 26/08/2022, conforme segue:
a) geral: destinada à pontuação e classificação de todos
os candidatos, incluindo os que se declararem pessoas com
deficiência;
b) específica: destinada à pontuação e classificação dos
que se declararem pessoas com deficiência.
10. O recurso será analisado com base na documentação
apresentada no ato da inscrição, não sendo possibilitada a
inclusão de novos documentos.
11. A Diretoria Regional de Educação deverá afixar no dia
29/08/2022, em local visível e de fácil acesso, os resultados
dos recursos interpostos e a classificação final dos candidatos
inscritos.
12. Os candidatos e classificados nos termos do presente
comunicado ficam cientificados de que:
a) o cadastro e a classificação de que trata o presente
comunicado não assegura a sua contratação;
b) a convocação para providências iniciais de contratação
ocorrerá por meio de publicação em DOC, pelas respectivas
Diretorias Regionais de Educação, respeitadas as necessidades
de professores para regência imediata de aulas.
13. No ato da formalização da contratação o candidato
deverá:
a) comprovar ser brasileiro, cidadão português ou estrangeiro;
b) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;
c) apresentar diploma registrado da habilitação, acompanhado do respectivo histórico escolar;
d) comprovar estar quite com as obrigações militares (no
caso do sexo masculino);
e) estar em dia com as obrigações eleitorais;
f) ter boa conduta;
g) gozar de boa saúde física e mental e não ser portador de
deficiência incompatível com a função a ser exercida, conforme
dispõe o artigo 11 da Lei nº 8.989/79;
h) apresentar o documento comprobatório original do
tempo de experiência;
i) os classificados pela lista específica dos que se declararam pessoas com deficiência deverão apresentar o laudo
médico com a citação do tipo de deficiência.
14. Após a contratação, e com vistas a atender a necessidade de regência, o professor poderá ser remanejado entre
as Unidades Educacionais da Diretoria Regional de Educação
de inscrição/exercício ou, ainda, para outra Diretoria Regional
de Educação.
15. Demais informações deverão ser obtidas nas Diretorias
Regionais de Educação, da Secretaria Municipal de Educação.
Anexo – Modelo de Atestado
Timbre/Carimbo da escola ou Entidade Educacional
Ato de Reconhecimento/autorização: DO _____/_____/__
_____ (no caso de escola particular)
Atestado de Tempo de Experiência no Magistério
Atesto, sob as penas da lei, para fins de pontuação por tempo de experiência, que o Sr(a) __________
________________ _____________________, RG
________ ________ ____, CPF ________ __________
_____, nascido(a) em ____/____/_____, exerceu nesta Escola/Entidade Educacional, o cargo/função/emprego de _____
_________ _________ ____, no período de ___/___/___ a
____/____/___ __ contando, até 30/06/2022, com ______
dias de docência.
Local/data
Assinatura e carimbo da autoridade responsável pela Instituição de Ensino.

COMUNICADO Nº 598, DE 04 DE AGOSTO DE
2022.
CADASTRAMENTO DE INTERESSADOS A
EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARA A FUNÇÃO
DE PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II E
MÉDIO.
O Secretário Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, e
Considerando:
- o disposto no artigo 2º, VII e VIII, da Lei nº 10.793/89, com
a redação conferida pela Lei nº 16.899/18, que dispõe sobre
contratação por tempo determinado, nos termos do artigo 37,
inciso IX, da CF, e dá outras providências;
- o estabelecido no artigo 8º do Decreto nº 32.908/92, que
regulamenta a Lei nº 10.793/89;
- o disposto no Decreto nº 59.283/2020, que declara situação de emergência no Município de São Paulo e define outras
medidas para o enfrentamento da pandemia decorrente do
coronavírus;
COMUNICA:
1.Ficam abertas no período de 10 a 16/08/2022, as inscrições para candidatos a eventual contratação pelo prazo
máximo de até 12 (doze) meses para a função de Professor de
Ensino Fundamental II e Médio, exclusivamente para regência
de aulas.
1.1. Os candidatos poderão se inscrever somente em uma
Diretoria Regional de Educação.
1.2. As inscrições para ministrar aulas também em EMEBS
somente poderão ser realizadas nas DREs: Campo Limpo; Freguesia/Brasilândia; Ipiranga; Jaçanã/Tremembé; Penha; Pirituba/
Jaraguá; Santo Amaro e São Mateus.
2. Para inscrever-se, o candidato deverá ler atentamente
e na íntegra o presente Comunicado e, durante o período de
inscrições:
a) acessar o site https://contratacaosme.prefeitura.sp.gov.
br/
b) localizar o link e acessar o formulário: “Inscrição de
Professores para Contratação”.
3. Serão aceitas somente as inscrições efetuadas via on-line
e mediante o preenchimento do formulário para “Inscrição de
Professores para Contratação”.
3.1. Para fins de aplicação de reserva de 5% (cinco por
cento) das vagas aos candidatos que se declararem com deficiência, utilizar-se-á o conceito de pessoa com deficiência
estabelecido no artigo 1º do Decreto Federal nº 6.949, de 25 de
agosto de 2009, como norteador das hipóteses de deficiência
de que trata o artigo 2º da Lei Municipal nº 13.398, de 31 de
julho de 2002.
3.2. Em razão da situação de emergência no Município
de São Paulo, declarada por meio do Decreto nº 59.283/2020,
ficam impedidos de se inscreverem:
a) gestantes e lactantes;
b) maiores de 60 (sessenta) anos;
c) portadores de qualquer doença ou outra condição de
risco de desenvolvimento de sintomas mais graves decorrentes
da infecção pelo coronavírus, nos termos definidos pelas autoridades de saúde e sanitária;
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d) deficientes que estejam no grupo de risco, nos termos
definidos pelas autoridades de saúde e sanitária.
4. Para a contratação, o candidato deverá possuir, além dos
documentos previstos no item 13 deste comunicado:
a) Diploma registrado da habilitação específica para a
função/disciplina, devidamente apostilada, ou certificado de
conclusão do Programa Especial de Formação Pedagógica,
realizado nos termos da Resolução CNE nº 02 de 26/06/97 ou
Resolução nº 02 de 01/07/2015, que deverá estar acompanhado
do diploma de curso superior utilizado como pré-requisito para
sua obtenção e dos respectivos históricos escolares;
b) contar com Registro no Conselho Regional de Educação
Física/CREF, no caso do candidato à regência de aulas de Educação Física;
c) possuir Certificado de especialização e/ou habilitação
específica em Educação da Deficiência da Audiocomunicação
obtida em nível superior, em cursos de graduação ou pós graduação “lato sensu” de, no mínimo, 360 (trezentas e sessenta)
horas, se interessado em atuar também nas Escolas Municipais
de Educação Bilingue para Surdos – EMEBS.
5. O candidato deverá anexar, no ato da inscrição:
a) Atestado conforme modelo constante no Anexo Único,
parte integrante deste comunicado, para comprovação, se
houver, do tempo de experiência de docente. O documento deverá ter sido emitido por Estabelecimento de Ensino Regular e
conter: o tempo de experiência expresso em dias e considerado
até, no máximo, 30/06/2022, a data início e fim do exercício da
regência com emissão de no máximo 30 (trinta) dias a contar
da publicação deste comunicado;
b) Laudo Médico com a citação do tipo de deficiência,
emitido nos últimos 12 meses, contendo o nome completo do
candidato (sem abreviatura), e assinatura, carimbo, e CRM do
profissional que o emitiu.
6. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 3º da Lei nº
10.793/89, com a redação conferida pela Lei nº 17.437, de
2020, é vedada a contratação da mesma pessoa, ainda que
para funções diferentes, pelo prazo de 01 (um) ano a contar do
término do contrato.
7. Para fins de pontuação e classificação, serão utilizados
os seguintes critérios:
a) tempo de docência no magistério municipal de São Paulo: 2,0 pontos por dia;
b) tempo de docência no magistério particular ou público
estadual, federal ou de outro município: 1,0 ponto por dia.
7.1. o tempo de serviço computado pelo candidato para
fins de aposentadoria já concedida não será aceito;
7.2. Os inscritos serão classificados em ordem decrescente
de pontuação.
7.3. Para fins de desempate serão considerados na ordem:
a) maior tempo de serviço como docente no magistério
municipal de São Paulo;
b) maior tempo de serviço como docente no magistério
particular ou público estadual, federal ou de outro município;
c) maior idade.
8. O processo seletivo dos candidatos será realizado pela
Diretoria Regional de Educação, receptora da inscrição, observada a necessidade de professor para regência, e a ordem de
classificação dos candidatos inscritos.
9. A Diretoria Regional de Educação deverá afixar as listagens da classificação prévia dos inscritos em local visível e de
fácil acesso ao público, no dia 24/08/2022, assegurando o direito do candidato à interposição de recurso contra a pontuação/
classificação, nos dias 25 e 26/08/2022, conforme segue:
a) geral: destinada à pontuação e classificação de todos
os candidatos, incluindo os que se declararem pessoas com
deficiência;
b) específica: destinada à pontuação e classificação dos
que se declararem pessoas com deficiência;
10. O recurso será analisado com base na documentação
apresentada no ato da inscrição, não sendo possibilitada a
inclusão de novos documentos.
11. A Diretoria Regional de Educação deverá afixar no dia
29/08/2022, em local visível e de fácil acesso, os resultados
dos recursos interpostos e a classificação final dos candidatos
inscritos.
12. Os candidatos e classificados nos termos do presente
comunicado ficam cientificados de que:
a) o cadastro e a classificação de que trata o presente
comunicado não assegura a sua contratação;
b) a convocação para providências iniciais de contratação
ocorrerá por meio de publicação em DOC, pelas respectivas
Diretorias Regionais de Educação, respeitadas as necessidades
de professores para regência imediata de aulas.
13. No ato da formalização da contratação o candidato
deverá:
a) comprovar ser brasileiro, cidadão português ou estrangeiro;
b) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;
c) apresentar diploma registrado da habilitação, acompanhado do respectivo histórico escolar;
d) comprovar estar quite com as obrigações militares (no
caso do sexo masculino);
e) estar em dia com as obrigações eleitorais;
f) ter boa conduta;
g) gozar de boa saúde física e mental e não ser portador de
deficiência incompatível com a função a ser exercida, conforme
dispõe o artigo 11 da Lei nº 8.989/79;
h) apresentar o documento comprobatório original do
tempo de experiência;
i) os classificados pela lista específica dos que se declararam pessoas com deficiência deverão apresentar o laudo
médico com a citação do tipo de deficiência.
14. Após a contratação, e com vistas a atender a necessidade de regência, o professor poderá ser remanejado entre
as Unidades Educacionais da Diretoria Regional de Educação
de inscrição/exercício ou, ainda, para outra Diretoria Regional
de Educação.
15. Demais informações deverão ser obtidas nas Diretorias
Regionais de Educação, da Secretaria Municipal de Educação.
Anexo – Modelo de Atestado
Timbre/Carimbo da escola ou Entidade Educacional
Ato de Reconhecimento/autorização: DO ___/___/___ (no
caso de escola particular)
Atestado de Tempo de Experiência no Magistério
Atesto, sob as penas da lei, para fins de pontuação por
tempo de experiência, que o Sr(a) _______ ___________
_ _______________ ____________ ________,
RG________ ________ ____, CPF_________ __________
____, nascido(a) em ____/____/_____, exerceu nesta Escola/
Entidade Educacional, o cargo/função/emprego de _________
_____________ _____, no período de ___/___/___ a
____/____/_____ contando, até 30/06/2022, com ______ dias
de docência.
Local/data
Assinatura e carimbo da autoridade responsável pela Instituição de Ensino.

DESPACHO DO SECRETÁRIO
SME
6016.2017/0048533-8 - Celebração de parcerias com organizações da sociedade civil (Lei 13.019/14 e Decreto 57.575/16)
Interessado: Associação do Jardim São Vicente e Adjacências – CNPJ nº 01.483.998/0001-95.
Assunto: Aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade
I. Com base na competência estabelecida no artigo 64,
§1º, inciso IV do Decreto municipal 57.575/16 e à vista dos
elementos que instruem o presente, notadamente a denúncia
do Termo de Colaboração nº 318/2018/DRE-G-RPP e o parecer
da Assessoria Jurídica (doc. 068133987), que acolho e adoto
como razão de decidir, com fulcro no artigo 64 do Decreto municipal 57.575/2016 e no artigo 73 da Portaria SME 4.548/2017,
DECLARO a Associação do Jardim São Vicente e Adjacências
– CNPJ nº 01.483.998/0001-95 inidônea para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos
e entidades de todas as esferas de governo, em razão da apuração de débito no valor de R$ 557.640,09 (quinhentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e quarenta reais e nove centavos).
II. Fica intimada a conveniada, em sendo de seu interesse,
receber vistas do processo administrativo e apresentar recurso,
no prazo de 10 dias úteis (artigo 74, inciso VI, da Portaria SME
4.548/2017), a contar da publicação deste.

DESPACHO DO SECRETÁRIO
SME
6016.2017/0058840-4 - Celebração de parcerias com organizações da sociedade civil (Lei 13.019/14 e Decreto 57.575/16)
Interessado: Organização da Sociedade Civil Associação
Abraço de Mãe - CNPJ nº 58.726.324/0001-91
Assunto: Declaração de Inidoneidade.
I. Com base na competência estabelecida no artigo 64,
§1º, inciso IV do Decreto municipal 57.575/16 e à vista dos
elementos que instruem o presente, notadamente a denúncia
do Termo de Colaboração nº 49/DRE-FB/2018-RPP e o parecer
da Assessoria Jurídica (doc. 068139862), que acolho e adoto
como razão de decidir, com fulcro no artigo 64 do Decreto municipal 57.575/2016 e no artigo 73 da Portaria SME 4.548/2017,
DECLARO a Organização da Sociedade Civil Associação Abraço
de Mãe – CNPJ nº 58.726.324/0001-91 inidônea para participar
de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com
órgãos e entidades de todas as esferas de governo, em razão
da apuração de débito no valor de R$ 881.653,28 (oitocentos
e oitenta e um mil, seiscentos e cinquenta e três reais e vinte
e oito centavos).
II. Fica intimada a conveniada, em sendo de seu interesse,
receber vistas do processo administrativo e apresentar recurso,
no prazo de 10 dias úteis (artigo 74, inciso VI, da Portaria SME
4.548/2017), a contar da publicação deste.

DESPACHO DO SECRETÁRIO
SME
6016.2017/0048179-0 - Celebração de parcerias com organizações da sociedade civil (Lei 13.019/14 e Decreto 57.575/16)
INTERESSADO: Associação Ceu Estrelado - CNPJ:
02.456.932/0001-79
ASSUNTO: Declaração de Inidoneidade.
I. Com base na competência estabelecida no artigo 64,
§1º, inciso IV do Decreto municipal 57.575/16 e à vista dos elementos que instruem o presente, notadamente a denúncia do
Termo de Colaboração nº 323/DRE-G/2017-RPP e o parecer da
Assessoria Jurídica (doc. 068134342), que acolho e adoto como
razão de decidir, com fulcro no artigo 64 do Decreto municipal
57.575/2016 e no artigo 73 da Portaria SME 4.548/2017, DECLARO a Associação Ceu Estrelado (CNPJ: 02.456.932/0001-79)
inidônea para participar de chamamento público ou celebrar
parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as
esferas de governo, em razão da apuração de débito no valor
de $ 836.859,68 (oitocentos e trinta e seis mil oitocentos e
cinquenta e nove reais e sessenta e oito centavos), atualizados
até julho de 2022.
II. Fica intimada a conveniada, em sendo de seu interesse,
receber vistas do processo administrativo e apresentar recurso,
no prazo de 10 dias úteis (artigo 74, inciso VI, da Portaria SME
4.548/2017), a contar da publicação deste.

DESPACHO DO SECRETÁRIO
SME
6016.2017/0048530-3 - Celebração de parcerias com organizações da sociedade civil (Lei 13.019/14 e Decreto 57.575/16)
INTERESSADO: Associação do Jardim São Vicente e Adjacências – CNPJ nº 01.483.998/0001-95
ASSUNTO: Declaração de Inidoneidade.
I. Com base na competência estabelecida no artigo 64,
§1º, inciso IV do Decreto municipal 57.575/16 e à vista dos
elementos que instruem o presente (6016.2017/00485303), notadamente a denúncia do Termo de Colaboração nº
302/DRE-G/2018-RPP e o parecer da Assessoria Jurídica (doc.
068055155), que acolho e adoto como razão de decidir, com
fulcro no artigo 64 do Decreto municipal 57.575/2016 e no artigo 73 da Portaria SME 4.548/2017, DECLARO a Associação do
Jardim São Vicente e Adjacências – CNPJ nº 01.483.998/000195 inidônea para participar de chamamento público ou celebrar
parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as
esferas de governo, em razão da apuração de débito no valor
de R$ 621.454,07 (seiscentos e vinte e um mil quatrocentos e
cinquenta e quatro reais e sete centavos).
II. Fica intimada a conveniada, em sendo de seu interesse,
receber vistas do processo administrativo e apresentar recurso,
no prazo de 10 dias úteis (artigo 74, inciso VI, da Portaria SME
4.548/2017), a contar da publicação deste.

DESPACHO DO SECRETÁRIO
SME
6016.2017/0043864-0 - Celebração de parcerias com organizações da sociedade civil (Lei 13.019/14 e Decreto 57.575/16)
INTERESSADO: Associação Ceu Estrelado - CNPJ nº
02.456.932/0001-79
ASSUNTO: Declaração de Inidoneidade.
I. Com base na competência estabelecida no artigo 64,
§1º, inciso IV do Decreto municipal 57.575/16 e à vista dos
elementos que instruem o presente, notadamente a denúncia
do Termo de Colaboração nº 046/DRE-G/2017-RP e o parecer da
Assessoria Jurídica desta Pasta (doc. 067856304), que acolho
e adoto como razão de decidir, com fulcro no artigo 64 do
Decreto municipal 57.575/2016 e no artigo 73 da Portaria SME
4.548/2017, DECLARO a Associação Céu Estrelado (CNPJ nº
02.456.932/0001-79) inidônea para participar de chamamento
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6016.2022/0034315-0

LEIA-SE COMO SEGUE E NÃO COMO CONSTOU:

público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, em razão da apuração de
débito no valor de $ 976.169,94 (novecentos e setenta e seis
mil, cento e sessenta e nove reais e noventa e quatro centavos),
ainda não atualizados.
II. Fica intimada a conveniada, em sendo de seu interesse,
receber vistas do processo administrativo e apresentar recurso,
no prazo de 10 dias úteis (artigo 74, inciso VI, da Portaria SME
4.548/2017), a contar da publicação deste.

CONVOCAÇÃO N° 17, DE 04 DE AGOSTO DE
2022.
SME
PROCESSO Nº 2011-0.350.931-0
SME/COSERV/DIAL – Núcleo de Aquisição e Logística - Interessado: MABE BRASIL ELETROMÉSTICOS/ CNPJ :
60.736.279/0012-50 - Prezado Representante: Fica a empresa
acima referida convocada para, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, contados desta publicação, comparecer na Secretaria Municipal de Educação – SME/COSERV/DIAL – Núcleo de Aquisição
e Logística, localizado na Rua Dr. Diogo de Faria, nº 1.247, sala
211, Vl. Clementino, São Paulo/SP, no horário das 09h às 16h,
para conhecimento e providências quanto à regularização de
documentações relativas às Notas de Empenho n°s. 68.933,
68.936 e 69.941.

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO
IPIRANGA
ADIANTAMENTO – SEI 6016.2022/0005804-8
À VISTA DOS ELEMENTOS CONSTANTES DO PRESENTE
Autorizo a emissão das notas de empenho e liquidação, para
dar atendimento às despesas de Pequeno vulto, manutenção
de bens móveis e conservação e adaptação de bens imóveis,
das Unidades Escolares da Diretoria Regional de Educação
Ipiranga, relativos ao mês de AGOSTO, conforme: Lei Municipal 10.513/88, art.2º, incisos I, II e III Decretos nº 23.639/87;
29.929/91; 41.306/01; 48.592/07 art.1º, 2º; 45.787/05 art.10º;
Portarias SF 151/12, Portarias SME 2946/05, 7221/05, 1834/08;
2409/08 e 5318/20 onerando as dotações abaixo relacionadas:
Nº PROCESSO
NOME
CPF
VALOR
DIRETORIA - 16.11.12.122.3024.2100.3.3.90.39.00
6016.2022/0061520-6 CARMEN LIA V. B. FERRAZ
076.274.898-22 R$ 2.000,00

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE
FREGUESIA / BRASILÂNDIA
CADASTRO ÚNICO DAS ENTIDADES PARCEIRAS DO TERCEIRO SETOR – CENTS
6016.2022/0081908-1 I - Nos termos dos artigos 13 e
33, da Lei Municipal nº 14.141/06 e com fundamento no
Decreto Municipal n° 52.830/2011, na Portaria nº 1.205/
SME/2022 e na Portaria nº 34/SMG/2017, alterada pela
Portaria Municipal nº 10/SMG/2018, bem como em vista dos
elementos documentais constantes do presente, em especial
os pareceres dos Setores desta DRE-FB, e em conformidade
com a delegação de competência conferida pela Portaria
SME n° 5.318/2020 e pela Portaria de Nomeação nº 276 de
16/04/2020, publicada em 17/04/2020, DEFIRO a inscrição de
INSTITUTO INSPIRANDO AMOR - CNPJ nº 06.128.226/000159, no Cadastro Único das Entidades Parceiras do Terceiro
Setor – CENTS, com fulcro no artigo 7º, da Portaria Municipal
nº 34/SMG/2017. II - O Cadastro no CENTS terá validade de
01 (um) ano a partir da sua emissão, conforme instruções
para cadastro constantes do sítio eletrônico da Prefeitura de
São Paulo (Disponível em: http://www3.prefeitura.sp.gov.br/
SJ2008_CENTS_WEB/instrucoes/instrucoesInscricao.aspx). III
- Incumbirá à entidade inscrita manter atualizados os dados
cadastrais constantes do CENTS, na forma do artigo 8º, da
Portaria Municipal nº 34/SMG/2017. IV - O interessado está
sujeito às penalidades do artigo 15, da Portaria Municipal
nº 34/SMG/2017, podendo ainda ter seu cadastro excluído
do CENTS, caso não se atente ao contido no artigo 16, da
Portaria Municipal nº 34/SMG/2017.

CADASTRO ÚNICO DAS ENTIDADES PARCEIRAS DO TERCEIRO SETOR – CENTS
6016.2022/0077766-4 I - Nos termos dos artigos 13 e 33,
da Lei Municipal nº 14.141/06 e com fundamento no Decreto
Municipal n° 52.830/2011, na Portaria nº 1.205/SME/2022 e
na Portaria nº 34/SMG/2017, alterada pela Portaria Municipal
nº 10/SMG/2018, bem como em vista dos elementos documentais constantes do presente, em especial os pareceres dos
Setores desta DRE-FB, e em conformidade com a delegação de
competência conferida pela Portaria SME n° 5.318/2020 e pela
Portaria de Nomeação nº 276 de 16/04/2020, publicada em
17/04/2020, DEFIRO a inscrição de ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
UNIÃO E AMIGOS - CNPJ nº 11.886.798/0001-37, no Cadastro
Único das Entidades Parceiras do Terceiro Setor – CENTS, com
fulcro no artigo 7º, da Portaria Municipal nº 34/SMG/2017. II - O
Cadastro no CENTS terá validade de 01 (um) ano a partir da sua
emissão, conforme instruções para cadastro constantes do sítio
eletrônico da Prefeitura de São Paulo (Disponível em: http://
www3.prefeitura.sp.gov.br/SJ2008_CENTS_WEB/instrucoes/instrucoesInscricao.aspx). III - Incumbirá à entidade inscrita manter
atualizados os dados cadastrais constantes do CENTS, na forma
do artigo 8º, da Portaria Municipal nº 34/SMG/2017. IV - O
interessado está sujeito às penalidades do artigo 15, da Portaria
Municipal nº 34/SMG/2017, podendo ainda ter seu cadastro
excluído do CENTS, caso não se atente ao contido no artigo 16,
da Portaria Municipal nº 34/SMG/2017.

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE
CAMPO LIMPO
CADASTRO ÚNICO DAS ENTIDADES PARCEIRAS DO TERCEIRO SETOR – CENTS
6016.2022/0081633-3 ASSOCIACAO DE MORADIA HORTO
DO IPE E ADJACENCIAS - Com fundamento no Decreto nº
52.830/11, na Portaria nº 34/SMG/2017, e alterações posteriores e nos termos da manifestação do Setor de Parcerias/
CENTS no documento Nº 068077886, Setor de Parcerias/Contabilidade no documento Nº 067970178 e Setor Jurídico no
documento Nº 068134783, DEFIRO a inscrição da ASSOCIACAO DE MORADIA HORTO DO IPE E ADJACENCIAS, CNPJ
nº 05.081.067/0001-11 , no Cadastro Único das Entidades
Parceiras do Terceiro Setor – CENTS.

No exercício de atribuição a mim conferida pela Portaria SME nº 5.318/2020, torno público o Técnico Conclusivo
da Comissão de Prestação de Contas do PTRF da Diretoria Regional de Educação ITAQUERA, expedido através da ATA
nº 4, de 4 de abril de 2022, relativo à Prestação de Contas do Programa de Transferência de Recursos Financeiros PTRF - CARTÃO, período 01/07/2021 a 30/09/2021, das Associações abaixo relacionadas:
Prestações de Contas APROVADAS

PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS – PTRF
RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO DOC DE 28/05/2022, PÁGINA 63

sexta-feira, 5 de agosto de 2022
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UNIDADE EXECUTORA
093467

EMEF - DANYLO JOSE FERNANDES

CUSTEIO

CAPITAL

RECEITA

DESPESAS

SALDO

RECEITA

DESPESAS

SALDO

411.654,32

142.247,68

269.406,64

10.280,00

0,00

10.280,00

