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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS
EDITAL DE CHAMAMENTO
(ABANDONO DE EMPREGO)
O Diretor do Departamento de Gestão de Pessoas da Prefeitura do Município de São Bernardo
do Campo FAZ SABER, a todos quanto o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento,
com prazo compreendido no período de 20/04/2012 a 19/05/2012, que os servidores abaixo
discriminados deverão assumir suas funções ou fazer prova porque não o fazem, sob pena de
"abandono de cargo" e conseqüente "rescisão do Contrato de Trabalho", nos termos previstos
no artigo 482, alínea "i", da C.L.T.(Consolidação das Leis do Trabalho):

2 - Exonerar, a pedido, IARA CORREIA LOPES - 13460-6, portador(a) do RG. 17460008, do
cargo de PROF EDU BAS I INFANTIL - SE-113, referência "M5B", tabela I-QME-PP-I, a partir de
11 de abril de 2012, ficando declarado vago o respectivo cargo, de acordo com o artigo 77, §
1.º, inciso I, da Lei Municipal n.º 1729, de 30 de dezembro de 1968.
3 - Exonerar, a pedido, DISLAINE M DE O SOUSA SALES - 22355-2, portador(a) do RG.
21770427-X, do cargo de COORD PEDAGOGICO - SE-111, referência "M5A", tabela I-QME-PPI, a partir de 11 de abril de 2012, ficando declarado vago o respectivo cargo, de acordo com o
artigo 77, § 1.º, inciso I, da Lei Municipal n.º 1729, de 30 de dezembro de 1968.
4 - Exonerar, a pedido, ANA PAULA BARREIRO - 27752-7, portador(a) do RG. 22913460-9,
do cargo de PROF ED BAS I ENS FUNDAMENTAL - SE-113, referência "M3B", tabela I-QME-PPI, a partir de 11 de abril de 2012, ficando declarado vago o respectivo cargo, de acordo com o
artigo 77, § 1.º, inciso I, da Lei Municipal n.º 1729, de 30 de dezembro de 1968.
5 - Exonerar, a pedido, GLAUCIA PADUA DE SOUZA - 31630-5, portador(a) do RG. 291578007, do cargo de PROF ED BAS I ENS FUNDAMENTAL - SE-111, referência "M3A", tabela I-QMEPP-I, a partir de 11 de abril de 2012, ficando declarado vago o respectivo cargo, de acordo com
o artigo 77, § 1.º, inciso I, da Lei Municipal n.º 1729, de 30 de dezembro de 1968.

CARGO / LOTAÇÃO
PROFESSOR SUBSTITUTO EDUC. INFANTIL - SE.111
AUXILIAR DE LIMPEZA - SE.231

6 - Exonerar, a pedido, PATRICIA VIOTTO - 31711-5, portador(a) do RG. 24287881-7, do cargo
de PROF EDU BAS I INFANTIL - SE-111, referência "M3A", tabela I-QME-PP-I, a partir de 11 de
abril de 2012, ficando declarado vago o respectivo cargo, de acordo com o artigo 77, § 1.º, inciso
I, da Lei Municipal n.º 1729, de 30 de dezembro de 1968.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é expedido
o presente Edital que será publicado na forma da lei.

7 - Exonerar, a pedido, ALESSANDRA PAULA ALVES CARDEAL - 31776-7, portador(a) do RG.
22215900-5, do cargo de AUX EM EDUCACAO - SE-111, referência "12A", tabela III-QPE-PPIII, a partir de 11 de abril de 2012, ficando declarado vago o respectivo cargo, de acordo com
o artigo 77, § 1.º, inciso I, da Lei Municipal n.º 1729, de 30 de dezembro de 1968.

MATR.
61.438-3
19.728-8

NOME
SILVANA FRUGIELE LAZARINI
SHEILA APARECIDA GARCIA

São Bernardo do Campo, 18/04/2012
MAURICIO DA ROCHA FERRAZ PEREIRA
Diretor do Departamento de Gestão de Pessoas
JOSÉ AGNALDO BEGHINI DE CARVALHO
Secretário de Administração e Modernização Administrativa
................................................................................................................................................

8 - Exonerar, a pedido, TAIS PRISCILA C NOGUEIRA - 33579-5, portador(a) do RG. 333526119, do cargo de AUX EM EDUCACAO - SE-111, referência "12A", tabela III-QPE-PP-III, a partir de
11 de abril de 2012, ficando declarado vago o respectivo cargo, de acordo com o artigo 77, §
1.º, inciso I, da Lei Municipal n.º 1729, de 30 de dezembro de 1968.

EDITAL DE CHAMAMENTO
(ABANDONO DE EMPREGO)

9 - Exonerar, a pedido, ELIANE DE PAULA R DE OLIVEIRA - 34089-5, portador(a) do RG.
19352220-2, do cargo de AUX EM EDUCACAO - SE-111, referência "12A", tabela III-QPE-PPIII, a partir de 11 de abril de 2012, ficando declarado vago o respectivo cargo, de acordo com
o artigo 77, § 1.º, inciso I, da Lei Municipal n.º 1729, de 30 de dezembro de 1968.

O Diretor do Departamento de Gestão de Pessoas da Prefeitura do Município de São Bernardo
do Campo FAZ SABER, a todos quanto o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento,
com prazo compreendido no período de 13/04/2012 a 12/05/2012, que os servidores abaixo
discriminados deverão assumir suas funções ou fazer prova porque não o fazem, sob pena de
"abandono de cargo" e conseqüente "rescisão do Contrato de Trabalho", nos termos previstos
no artigo 482, alínea "i", da C.L.T.(Consolidação das Leis do Trabalho):

10 - Exonerar, a pedido, DANIELE DE JESUS MIRANDA ALVES - 34429-7, portador(a) do RG.
30333717-5, do cargo de AUX EM EDUCACAO - SE-111, referência "12A", tabela III-QPE-PPIII, a partir de 11 de abril de 2012, ficando declarado vago o respectivo cargo, de acordo com
o artigo 77, § 1.º, inciso I, da Lei Municipal n.º 1729, de 30 de dezembro de 1968.

MATR.
63.999-9

NOME
MILTON DA SILVA

LOTAÇÃO
FRENTE MUNICIPAL DE TRABALHO - SEDESC

E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é expedido
o presente Edital que será publicado na forma da lei.
São Bernardo do Campo, 18/04/2012
MAURICIO DA ROCHA FERRAZ PEREIRA
Diretor do Departamento de Gestão de Pessoas
JOSÉ AGNALDO BEGHINI DE CARVALHO
Secretário de Administração e Modernização Administrativa

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS
PUBLICAÇÃO EM ATENDIMENTO À LEI MUNICIPAL N.º 3363,
DE 04 DE SETEMBRO DE 1989:
PORTARIAS ASSINADAS PELO EXMO. SR. PREFEITO:
PORTARIA N.º 47.782/12- SA-4
Nomear PATRICIA FORTE GOMES - Conforme decisão judicial do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, constante do PA 18949/2012, portador (a) do R.G 28249896-5, nos termos do
artigo 22, inciso II, da Lei Municipal n.º 1729, de 30 de dezembro de 1968, para exercer o cargo
de GEÓGRAFO, lotação SGA-1, referência "32-A", tabela II-QPE-PP-II, carga horária de 40
(QUARENTA) HORAS horas semanais.
PORTARIA N.º 47.783/12 - SA.4
Revigorar o item "333" da Portaria n.º 47719/12-SA.4, que nomeou APARECIDA CRISTINA
CUNHA SANTOS , portador(a) do R.G. n.º 151083009, para exercer o cargo de PROFESSOR
DE EDUCAÇÃO BÁSICA I - FUNDAMENTAL (ANOS INICIAIS) - SE.113, nível de referência "M2A", tabela I-QME-PP-I, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.
PORTARIA Nº 47.786/12 - SA-4
1 - Exonerar, a pedido, INACIA MONTEIRO - 30867-1, portador(a) do RG. 5619008-6, do cargo
de FISCAL DE CADASTRO TRIBUTARIO - SF-1, referência "27A", tabela III-QPE-PP-III, a partir
de 03 de abril de 2012, ficando declarado vago o respectivo cargo, de acordo com o artigo 77,
§ 1.º, inciso I, da Lei Municipal n.º 1729, de 30 de dezembro de 1968.

11 - Exonerar, a pedido, ROSANGELA ALVES BABINSKA IORIO - 35118-7, portador(a) do RG.
186403392, do cargo de COORD PEDAGOGICO - SE-111, referência "M5A", tabela I-QME-PPI, a partir de 11 de abril de 2012, ficando declarado vago o respectivo cargo, de acordo com o
artigo 77, § 1.º, inciso I, da Lei Municipal n.º 1729, de 30 de dezembro de 1968.
12 - Exonerar, a pedido, PATRICIA FRANCO MARTOS - 35871-5, portador(a) do RG. 414089248, do cargo de AUX EM EDUCACAO - SE-111, referência "12A", tabela III-QPE-PP-III, a partir de
11 de abril de 2012, ficando declarado vago o respectivo cargo, de acordo com o artigo 77, §
1.º, inciso I, da Lei Municipal n.º 1729, de 30 de dezembro de 1968.
13 - Exonerar, a pedido, CICERA DA SILVA ZAPELAO - 35881-2, portador(a) do RG. 171370594, do cargo de AUX EM EDUCACAO - SE-111, referência "12A", tabela III-QPE-PP-III, a partir de
11 de abril de 2012, ficando declarado vago o respectivo cargo, de acordo com o artigo 77, §
1.º, inciso I, da Lei Municipal n.º 1729, de 30 de dezembro de 1968.
PORTARIA Nº 47.787/12 - SA-4
1 - Exonerar, a pedido, JULIANA FATIMA VALIM - 37610-9, portador(a) do RG. 44203196-8,
do cargo de AUXILIAR EM EDUCAÇÃO I - SE-112, referência "12A", tabela III-QPE-PP-III, a partir
de 04 de abril de 2012, ficando declarado vago o respectivo cargo, de acordo com o artigo 77,
§ 1.º, inciso I, da Lei Municipal n.º 1729, de 30 de dezembro de 1968.
2 - Exonerar, a pedido, CLAUDENICE DE CARVALHO MATTOS - 36896-2, portador(a) do RG.
23556099-6, do cargo de INSPETOR DE ALUNOS I - SE-114, referência "8A", tabela III-QPEPP-III, a partir de 05 de abril de 2012, ficando declarado vago o respectivo cargo, de acordo com
o artigo 77, § 1.º, inciso I, da Lei Municipal n.º 1729, de 30 de dezembro de 1968.
3 - Exonerar, a pedido, LEANDRO DE SOUZA SOARES - 34707-5, portador(a) do RG. 294497821, do cargo de INSPETOR DE ALUNOS I - SE-113, referência "8A", tabela III-QPE-PP-III, a partir
de 04 de abril de 2012, ficando declarado vago o respectivo cargo, de acordo com o artigo 77,
§ 1.º, inciso I, da Lei Municipal n.º 1729, de 30 de dezembro de 1968.
4 - Exonerar, a pedido, DANIELA RAMOS DA SILVA - 36856-4, portador(a) do RG. 348440728, do cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BASICA I INFANTIL - SE-111, referência "M2A",
tabela I-QME-PP-I, a partir de 04 de abril de 2012, ficando declarado vago o respectivo cargo,
de acordo com o artigo 77, § 1.º, inciso I, da Lei Municipal n.º 1729, de 30 de dezembro de 1968.
5 - Exonerar, a pedido, GLAUCIA PADUA DE SOUZA - 34361-5, portador(a) do RG. 291578007, do cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BASICA I INFANTIL - SE-111, referência "M2A",
tabela I-QME-PP-I, a partir de 11 de abril de 2012, ficando declarado vago o respectivo cargo,
de acordo com o artigo 77, § 1.º, inciso I, da Lei Municipal n.º 1729, de 30 de dezembro de 1968.

6 - Exonerar, a pedido, PATRICIA CAMPAGNARO - 38002-5, portador(a) do RG. 341062297, do cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BASICA I INFANTIL - SE-111, referência "M2A",
tabela I-QME-PP-I, a partir de 04 de abril de 2012, ficando declarado vago o respectivo cargo,
de acordo com o artigo 77, § 1.º, inciso I, da Lei Municipal n.º 1729, de 30 de dezembro de 1968.
7 - Exonerar, a pedido, PATRICIA RODRIGUES POLO - 37746-4, portador(a) do RG. 209221215, do cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BASICA I INFANTIL - SE-111, referência "M2A",
tabela I-QME-PP-I, a partir de 04 de abril de 2012, ficando declarado vago o respectivo cargo,
de acordo com o artigo 77, § 1.º, inciso I, da Lei Municipal n.º 1729, de 30 de dezembro de 1968.
8 - Exonerar, a pedido, NOEMIA ALVES DE OLIVEIRA - 36943-9, portador(a) do RG. 228080605, do cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BASICA I FUNDAMENTAL - SE-114, referência
"M2A", tabela I-QME-PP-I, a partir de 04 de abril de 2012, ficando declarado vago o respectivo
cargo, de acordo com o artigo 77, § 1.º, inciso I, da Lei Municipal n.º 1729, de 30 de dezembro
de 1968.
9 - Exonerar, a pedido, NAIR RIBEIRO NAVE - 30327-3, portador(a) do RG. 11590947-3, do
cargo de ENFERMEIRO - SS-32, referência "32A", tabela II-QPE-PP-II, a partir de 14 de março
de 2012, ficando declarado vago o respectivo cargo, de acordo com o artigo 77, § 1.º, inciso I,
da Lei Municipal n.º 1729, de 30 de dezembro de 1968.

PORTARIAS E APOSTILAS ASSINADAS PELO SR. SECRETÁRIO:
PORTARIA Nº 47.784/12 - SA-4
1 - Fixar a carga horária do(a) servidor(a) RUBIA ISUMI KAGAWA - 9409-2, PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO BÁSICA I - ENSINO PROFISSIONAL - SE-122, nível de referência "M5-C", tabela IQME-PP-I, em 40 (quarenta) horas semanais, a partir de 06/02/2012 .
2 - Fixar a carga horária do(a) servidor(a) MARIA RITA DA SILVA RIL - 23961-6, PROFESSOR
DE EDUCAÇÃO BASICA I PROFISSIONAL - SE-122, nível de referência "M4-B", tabela I-QME-PPI, em 40 (quarenta) horas semanais, a partir de 06/02/2012 .
3 - Fixar a carga horária do(a) servidor(a) NATACHA CRISTINA UEMURA MARTINS MARSIGLIA - 26100-7, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I FUNDAMENTAL - SE-113, nível de
referência "M3-B", tabela I-QME-PP-I, em 24 (vinte e quatro) horas semanais, no período de 07/
02/2012 a 31/01/2013.
4 - Fixar a carga horária do(a) servidor(a) ADILSON DE OLIVEIRA - 27075-3, PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO ESPECIAL - SE-115, nível de referência "M5-B", tabela I-QME-PP-I, em 30 (trinta)
horas semanais, a partir de 01/02/2012.
5 - Fixar a carga horária do(a) servidor(a) REGIS RODRIGUES CAMARGO - 28362-3, SALVAVIDAS - SESP-1, referência "C-10", tabela X-QPE-PPIV, em 30 (trinta) horas semanais, a partir de
01/04/2012 .
6 - Fixar a carga horária do(a) servidor(a) ADRIANA FATIMA DO PRADO - 28712-2, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BASICA I FUNDAMENTAL - SE-113, nível de referência "M2-A", tabela IQME-PP-I, em 24 (vinte e quatro) horas semanais, no período de 07/02/2012 a 31/01/2013.
7 - Fixar a carga horária do(a) servidor(a) MYRIAM APARECIDA OLIVA - 28813-6, PROFESSOR
DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - SE-115, nível de referência "M4-A", tabela I-QME-PP-I, em 40 (quarenta) horas semanais, a partir de 01/02/2012 .
8 - Fixar a carga horária do(a) servidor(a) MIRIAM SILVA ANGELO - 30255-2, PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO ESPECIAL - SE-115, nível de referência "M4-A", tabela I-QME-PP-I, em 40 (quarenta)
horas semanais, a partir de 08/03/2012 .
9 - Fixar a carga horária do(a) servidor(a) JANE LUCIA DE MELO VIDAL - 30739-0, PROFESSOR
DE EDUCAÇÃO BASICA I FUNDAMENTAL - SE-113, nível de referência "M2-A", tabela I-QME-PPI, em 30 (trinta) horas semanais, no período de 02/03/2012 a 31/01/2013.
10 - Fixar a carga horária do(a) servidor(a) HELOIZA HELENA DO AMPARO ROCHA - 31353-5,
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BASICA I FUNDAMENTAL - SE-113, nível de referência "M2-A", tabela
I-QME-PP-I, em 24 (vinte e quatro) horas semanais, no período de 07/02/2012 a 31/01/2013.
11 - Fixar a carga horária do(a) servidor(a) MARIA APPARECIDA GIMENEZ DE SOUZA - 319646, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BASICA I FUNDAMENTAL - SE-113, nível de referência "M2-A",
tabela I-QME-PP-I, em 24 (vinte e quatro) horas semanais, no período de 07/02/2013 a 31/01/
2013.
12 - Fixar a carga horária do(a) servidor(a) FERNANDA LOPES CERETTI - 32321-1, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - SE-115, nível de referência "M4-A", tabela I-QME-PP-I, em 24
(vinte e quatro) horas semanais, a partir de 01/02/2012 .
13 - Fixar a carga horária do(a) servidor(a) ANA CLAUDIA DE PAULA SANTOS - 33424-4,
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BASICA I FUNDAMENTAL - SE-114, nível de referência "M2-A",
tabela I-QME-PP-I, em 30 (trinta) horas semanais, no período de 09/02/2012 a 31/01/2013.
14 - Fixar a carga horária do(a) servidor(a) MONICA CORNETTI DA SILVA GOMES - 34415-8,
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - SE-115, nível de referência "M4-A", tabela I-QME-PPI, em 24 (vinte e quatro) horas semanais, a partir de 01/02/2012 .
15 - Fixar a carga horária do(a) servidor(a) IVIE MARTINS DE OLIVEIRA - 34672-8, PROFESSOR
DE EDUCAÇÃO BASICA I FUNDAMENTAL - SE-113, nível de referência "M2-A", tabela I-QME-PPI, em 24 (vinte e quatro) horas semanais, no período de 07/02/2012 a 31/01/2013.
16 - Fixar a carga horária do(a) servidor(a) MONICA CORNETTI DA SILVA GOMES - 34799-4,
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - SE-115, nível de referência "M4-A", tabela I-QME-PPI, em 24 (vinte e quatro) horas semanais, a partir de 01/02/2012 .

17 - Fixar a carga horária do(a) servidor(a) ELIANA COUTO DE MELO - 34952-2, PROFESSOR
DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - SE-115, nível de referência "M4-A", tabela I-QME-PP-I, em 40 (quarenta) horas semanais, a partir de 01/02/2012 .
18 - Fixar a carga horária do(a) servidor(a) SANDRA DA SILVA MOREIRA - 35217-5, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - SE-115, nível de referência "M4-A", tabela I-QME-PP-I, em 24
(vinte e quatro) horas semanais, a partir de 01/02/2012.
19 - Fixar a carga horária do(a) servidor(a) JEANE ALVES FERREIRA LIMA - 35494-9, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BASICA I FUNDAMENTAL - SE-113, nível de referência "M2-A", tabela IQME-PP-I, em 30 (trinta) horas semanais, no período de 01/02/2012 a 31/01/2013.
20 - Fixar a carga horária do(a) servidor(a) RUTH DE DEUS DUARTE SOUZA - 35542-4, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BASICA I INFANTIL - SE-111, nível de referência "M2-A", tabela I-QMEPP-I, em 40 (quarenta) horas semanais, no período de 01/02/2012 a 07/02/2012.
21 - Fixar a carga horária do(a) servidor(a) ROMMY CHARLOTE MARESCH - 35629-2, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BASICA I FUNDAMENTAL - SE-114, nível de referência "M2-A", tabela IQME-PP-I, em 30 (trinta) horas semanais, no período de 01/03/2012 a 31/01/2013.
22 - Fixar a carga horária do(a) servidor(a) MICHELE ALVES DA SILVA - 35788-2, PROFESSOR
DE EDUCAÇÃO BASICA I FUNDAMENTAL - SE-113, nível de referência "M2-A", tabela I-QME-PPI, em 24 (vinte e quatro) horas semanais, no período de 07/02/2012 a 31/01/2013.
23 - Fixar a carga horária do(a) servidor(a) ADRIANA DE MORAIS NASCIMENTO CARTAXO 36241-1, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BASICA I INFANTIL - SE-112, nível de referência "M2A", tabela I-QME-PP-I, em 40 (quarenta) horas semanais, no período de 01/02/2012 a 31/01/
2013.

PORTARIAS ASSINADAS PELO EXMO. SR. PREFEITO:
01 Imóvel situado na Rua das Figueiras, 2692 - Bairro Campestre - Santo André/SP
50% de Apartamento, situado na Rua Corinto, 199 - Apto 121M - Vila Indiana - São Paulo/SP
01 Automóvel Duster - Renault/ 2011
01 Automóvel Gol City - Volkswagen/ 2006
Conta Corrente Banco do Brasil - Ag. 0264-X - Conta 20.202-9
Conta Corrente conjunta Banco Santander - Ag. 0658 Conta 01056516-7.
São Bernardo do Campo, em 13 de abril de 2012.
Eduardo Tadeu Costa
................................................................................................................................................
PORTARIA N.º 47772/12 - SA.4
1- Exonerar a pedido, LUCIA MACIEL VENDRAME - 38.064-3, do cargo em comissão de
Encarregado de Serviço de Atenção ao Idoso em Risco Pessoal e Social - DESEDC-203.1,
referência "P", tabela I-QPE-PP-I, a partir de 12 de abril de 2012.
2- Exonerar MARISA DE OLIVEIRA LOPES - 38.077-4, do cargo em comissão de Coordenador
de Atividades Sociais - DESEDC-1, referência "P", tabela I-QPE-PP-I, a partir de 13 de abril de
2012.
PORTARIA N.º 47789/12 - SA.4
Tornar sem efeito o afastamento concedido pela portaria nº 47.745/12-SA-4 no que pertine a
funcionária abaixo relacionada:
Matricula Nome
17.133-3 ELZA APARECIDA GOULARTE

PORTARIAS E APOSTILAS ASSINADAS PELO SR. SECRETÁRIO
Errata referente a Portaria nº 47748/12 - SA-4, no Jornal Notícias do Município, edição nº 1665,
de 13 de abril de 2012:
Onde se lê:
... a partir de 06 de abril de 2012.
Leia-se:
... a partir de 05 de abril de 2012.
Errata referente a Portaria nº 47767/12 - SA-4, no Jornal Notícias do Município, edição nº 1665,
de 13 de abril de 2012:
Onde se lê:
... a partir de 06 de abril de 2012.
Leia-se:
... a partir de 05 de abril de 2012.
PORTARIA N.º 013/12 - SDET
JEFFERSON JOSÉ DA CONCEIÇÃO, Secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e
Turismo, no uso dos poderes que lhe são conferidos e nos termos do artigo 633, da Lei n.º 5.982,
de 11 de novembro de 2009, delega a partir de 06 de abril de 2012, a Diretora SORAIA
APARECIDA DIAS, matrícula 34.379-6 - Departamento de Turismo e Eventos - SDET.3, as
seguintes atribuições:
I - coordenar o planejamento, a elaboração e a execução dos projetos e programas do respectivo
Departamento em consonância com os Projetos da respectiva Secretaria, de forma articulada,
inclusive para estabelecimento de prioridades;
II - alimentar o sistema de acompanhamento e monitoramento dos projetos prioritários e importantes de governo - E-CAR - com todas as informações necessárias para acompanhamento e
gerenciamento dos projetos que estão sob sua coordenação;
III - promover a facilitação para elaboração, condução e implantação dos Projetos de Modernização Administrativa, coordenando os grupos de trabalho de revisão, racionalização e modernização dos processos de trabalho no âmbito do Departamento, de forma articulada com a
respectiva Secretaria;
IV - participar da elaboração do orçamento anual, e plurianual do Departamento, de forma
articulada com o orçamento da Secretaria, garantindo a sua execução, dentro das diretrizes
estabelecidas, bem como, acompanhar as plenárias do orçamento participativo;
V - providenciar a atualização permanente das informações do Guia de Serviços de sua competência, responsabilizando-se por:
a) Centralizar as informações referentes aos serviços, documentos e procedimentos da unidade
que representa;
b) Acompanhar as atualizações de informações e de procedimentos nas unidades da Prefeitura
que atendem público, comunicando e instruindo os servidores sobre as modificações que venham a ocorrer;
c) Subsidiar a unidade gestora na elaboração de normas de procedimentos relativas à unidade
que representa, principalmente as que interferirem diretamente no Guia de Serviços e no atendimento ao público;
d) Responder e/ou subsidiar a unidade gestora do Guia de Serviços e a Administração Municipal
em relação às manifestações dos cidadãos.
São Bernardo do Campo,
19 de abril de 2012.
JEFFERSON JOSÉ DA CONCEIÇÃO
Secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo

PORTARIA N.º 004/12 - SS
ADEMAR ARTHUR CHIORO DOS REIS, Secretário de Saúde, no uso dos poderes que lhe são
conferidos e nos termos do artigo 633, da Lei n.º 5.982, de 11 de novembro de 2009, delega
a partir de 13 de abril de 2012, ao Diretor MORRIS PIMENTA E SOUZA, RG. 18.860.141-7 Departamento de Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência - SS.3, as seguintes atribuições:
I - coordenar o planejamento, a elaboração e a execução dos projetos e programas do respectivo
Departamento em consonância com os Projetos da respectiva Secretaria, de forma articulada,
inclusive para estabelecimento de prioridades;
II - alimentar o sistema de acompanhamento e monitoramento dos projetos prioritários e importantes de governo - E-CAR - com todas as informações necessárias para acompanhamento e
gerenciamento dos projetos que estão sob sua coordenação;
III - promover a facilitação para elaboração, condução e implantação dos Projetos de Modernização Administrativa, coordenando os grupos de trabalho de revisão, racionalização e modernização dos processos de trabalho no âmbito do Departamento, de forma articulada com a
respectiva Secretaria;
IV - participar da elaboração do orçamento anual, e plurianual do Departamento, de forma
articulada com o orçamento da Secretaria, garantindo a sua execução, dentro das diretrizes
estabelecidas, bem como, acompanhar as plenárias do orçamento participativo;
V - providenciar a atualização permanente das informações do Guia de Serviços de sua competência, responsabilizando-se por:
a) Centralizar as informações referentes aos serviços, documentos e procedimentos da unidade
que representa;
b) Acompanhar as atualizações de informações e de procedimentos nas unidades da Prefeitura
que atendem público, comunicando e instruindo os servidores sobre as modificações que venham a ocorrer;
c) Subsidiar a unidade gestora na elaboração de normas de procedimentos relativas à unidade
que representa, principalmente as que interferirem diretamente no Guia de Serviços e no atendimento ao público;
d) Responder e/ou subsidiar a unidade gestora do Guia de Serviços e a Administração Municipal
em relação às manifestações dos cidadãos
São Bernardo do Campo, 19 de abril de 2012.
ADEMAR ARTHUR CHIORO DOS REIS
Secretário de Saúde

PORTARIA N.47739/12 - SA-4
Revogar os efeitos da Portaria n.º 003/10-SF, que delegou atribuições ao funcionário EVERARDO NEGRI, matrícula nº 34.891-6 a partir de 06 de abril 2012.
PORTARIA N.47764/12 - SA-4
Revogar os efeitos da Portaria n.º 001/10-SS-3, que delegou atribuições no que pertine ao
funcionário CARLOS ARMANDO LOPES NASCIMENTO, matrícula nº 33.291-1 a partir de 13 de
abril 2012.
PORTARIA N.º 47770/12 - SA.4
Tornar sem efeito a Portaria nº 47738/12-SA.4, que designou o funcionário EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA - 10.187-9, Encanador -SU-5, para prestar serviços junto a Seção de
Manutenção Setor V- SU-215.
PORTARIA N.º47771/12-SA.4
Designar o funcionário EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA, - 10.187-9, Encanador - SU-5,
referencia "C-15" para prestar serviços junto a Seção de Manutenção Setor V- SU-215, a partir
de 13/04/2012.
PORTARIA N.º 47790/12-SA.4
Cessar, a partir da publicação deste ato, os efeitos da Portaria nº 46.024/11-SA, que designou
o funcionário GENIS RODRIGUES DE LIMA - 4391-0, para prestar serviços junto ao Gabinete
da Secretaria de Assuntos Jurídicos e Cidadania.
PORTARIA N.º 47791/12-SA.4
Cessar, a partir da publicação deste ato, os efeitos da Portaria, que designou o funcionário
abaixo relacionado, para prestar serviços junto à Divisão de Projetos de Obras Viárias- ST-21.
Matricula Nome
LOTAÇÃO ATUAL
27.254-3 ROGERIO FERNANDES ARCHANJO
SPU-2
SU-213
Designar o funcionário abaixo relacionado, para prestar serviços junto á Seção de Manutenção
Setor III - SU-213, a partir da publicação deste ato.
Matricula Nome
LOTAÇÃO Atual
27.254-3 ROGERIO FERNANDES ARCHANJO
SPU-2
SU-213
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